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НАПРЯМ 1. РОЗВИТОК СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Kovalyk M., 

stud. of group ОА-43, 
Lviv Polytechnic National University. 

Scientific Supervisor – Natalia Mykytyuk, 
Ph. D., Assoc. Prof., Department of Accounting and Analysis 

 
INFORMATIONAL SUPPORT OF EFFECTIVE  

ENTERPRISE MANAGEMENT  
  
 Nowadays domestic enterprises work in highly dynamical environment. 

Therefore, the growth of modern informational support systems of economic 
activity, which enable to solve existing development problems, role is 
observed [1].  

 The enterprise management efficiency significantly increases with a 
thoroughly developed informational support. In general, it means the availability 
of information necessary for the economic processes management, contained in 
the information systems databases. Informational support can also be determined 
as information management service, measures of creation an information 
management environment, a set of actions to provide necessary information for 
management activity in the specified place based on certain procedures with the 
given periodicity.  

 According to different definitions of this economic category, the 
following three main objectives in informational support of effective enterprise 
management system should be distinguish: 

1. Informational resources. 
2. Informational technologies. 
3. Technical means and software. 
First objective is considered to be an ordered set of documented data and 

knowledge, and information that is intended to support the information needs of 
users and can be used for decision-making. It includes selective data on the 
external environment, the impact of which on the enterprise results is significant 
(normative acts; research and development results; special sources of 
information; own research and aim research of specialized organizations; 
conferences, fairs; reviews of periodical literature) and out-accounting and 
accounting data for the internal state and processes taking place at the enterprise. 

Informational technologies is an objective that has undergone a certain 
development evolution with taking into account changes in concepts, approaches, 
methods and enterprise management models. The introduction, improvement of 
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existing and development of new enterprise management informational 
technologies can be observed until now. For instance, MPS – Master Planning 
Schedule, MRP – Material Resource Planning, MRP II – Manufacturing Resource 
Planning, CRP – Capacity Requirements Planning, FRP – Finance Requirements 
Planning, ERP – Enterprise Resource Planning, CRM – Customer Relationship 
Management, SCM – Supply Chain Management, CSRP – Customer Synchronized 
Resource Planning, ERP II – Enterprise Resource and Relationship Planning, CPM 
– Common Performance Management [2]. 

MPS is the basic informational technology system for practically all plan-
oriented methodologies. It is used, as a rule, by industrial enterprises, but can 
also be used by trade ones. MRP II is the result of MRP’s development. The 
core of MRP II is considered to the fact that forecasting, planning and control of 
production is implemented for full cycle, starting with the purchase of raw 
materials and ending with the shipment of finished product to the consumer. 

A possibility to use certain informational technologies by the enterprise is 
available only if it has some technical means and software. By composition and 
functionality technical equipment can be grouped into three groups: technical 
means of collection and data logging, accumulation, processing, transmission, 
display, output and reproduction of data; means of computer equipment of any 
model; means of organizational equipment. Software includes: system software 
products (testing, diagnostic and antivirus programs, operating systems); special 
software products; applied software for management activities; technical 
documentation. In enterprise management various software products are used. It 
can be divided into three groups [3]: electronic spreadsheets in Microsoft Excel, 
corporate management systems and special custom developments. 

The intercourse between enterprise informational support objectives can lead 
to realization of main goal – improving management efficiency – by performance 
of reasonable decision-making, coordination of managers actions and creation of 
informational systems focused on interacting with the external environment. 

To conclude, rationally developed informational management support at 
the enterprise increases the quality of decision-making and monitoring their in-
time implementation, helps to reduce the amount of routine load and increase 
the reliability of the received results. In addition, using of informational 
technologies in accounting ensures its efficiency, as in this case, the state of 
supplements, assets and liabilities can be monitored at any time. Thus, 
informational software has become an integral component of the accounting 
system without which it is impossible to imagine modern accounting. 
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СУТЬ ТА ВИДИ ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ  
ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Об’єднання підприємств виступає ефективним інструментом для 

забезпечення конкурентних переваг та досягнення спільних виробничих і 
невиробничих цілей. В основному, економічні одиниці об’єднуються 
шляхом придбання і утворюють материнське та дочірні підприємства.  

В бухгалтерському обліку об’єднаних підприємств існує декілька 
видів внутрішніх операцій, зокрема:  

1) внутрішньогосподарські операції, які здійснюються в межах однієї 
економічної одиниці між внутрішніми підрозділами (цехами, дільницями) 
або відокремленими структурними підрозділами такими як філії, 
представництва;  

2) внутрішньовідомчі операції характерні для бюджетних установах і 
призначені для обліку доходів та витрат, тобто операції між головними 
розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів;  

3) внутрішньосистемні операції відбуваються у системі споживчої 
кооперації України між споживчими товариствами, їх спілками та всіма 
утвореними ними підприємствами [1];  

4) внутрішньогрупові операції – це операції між материнським та дочір-
німи підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи [2]. 

Вертикальні внутрішньогрупові операції здійснюються між  
материнським і дочірнім підприємствами, горизонтальні – між дочірніми 
підприємствами однієї групи.  

В свою чергу, внутрішньогрупові операції між учасниками 
об’єднаного підприємства поділяють на операції, які пов’язані з 
внутрішніми розрахунками та на операції, що пов’язані з внутрішніми 
результатами від продажу активів [4]. Перший тип призводить до 
виникнення заборгованості учасників та доходів і витрат, пов’язаних з 
нею, але на загальний фінансові результати групи це не впливає. Другий 
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тип характеризується тим, що у випадку нереалізованого залишку активів 
в межах групи, або продажу активів, які підлягають амортизації, виникає 
нереалізований прибуток (збиток), додаткова амортизація, які слід 
виключити для усунення подвійного рахунку при визначенні фінансового 
результату групи. 

Класифікація внутрішньогрупових операцій наведена в табл. 1 [3].  
Таблиця 1 

Класифікація внутрішньогрупових операцій 
Ознака класифікації  Види внутрішньогрупових розрахунків 

Напрямок інтеграції компанії Горизонтальні, вертикальні, конгломератні 
(кругові), родові, паралельні 

Масштаб здійснення операцій Національні, міжнародні 
Належність економічним 
галузям Внутрішньогалузеві, міжгалузеві  

За учасниками групи 
Операції між материнським і дочірніми 
підприємствами;  
операціями між дочірніми підприємствами 

За складом учасників групи 

Операції всередині сировинних груп;  
операції всередині фінансових груп;  
операції всередині ФПГ;  
операції всередині промислових груп;  
операції всередині торговельних груп 

Ступінь безпосереднього 
впливу на консолідовану 
звітність 

Внутрішньогрупові операції з інвестиціями; 
внутрішньогрупові операції зобов’язань; 
внутрішньогрупові операції з продажу і 
залишками майна, придбаного у членів групи 

 
Для обліку внутрішньогрупових операцій використовуються такі  

субрахунки як:  
− 682 “Внутрішні розрахунки”, який призначений для ведення обліку 

всіх видів поточних розрахунків з дочірніми та асоційованими 
підприємствами;  

− 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”, який призначений для 
ведення обліку внутрішньогосподарських розрахунків із виробничими 
одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, із 
взаємного відпуску матеріальних цінностей; реалізації продукції, робіт, 
послуг; виплати заробітної плати працівникам цих господарств; з інших 
видів розрахунків [5].  

Отже, внутрішньогрупові операції є невід’ємною частиною в 
об’єднаних підприємства та виключаються зі складу консолідованої 
фінансової звітності.  

Література 
1. Семчук І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання 

(групи) підприємств / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та 
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 3.– 
С. 327–337. 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
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2 “Консолідована фінансова звітність” : Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.06.2013 № 628. 3. Литвиненко Н.О. Розвиток теоретичних 
і методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків / 
Н.О. Литвиненко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: 
Економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 46–50. 4. Костюченко В.М. Теоретичні 
аспекти класифікації внутрішньогрупових операцій [Електронний ресурс] 
// Облік і фінанси АПК. – 2006. – Режим доступу до журн.: 
http://magazine.faaf.org.ua/content/view/152/355. Інструкція про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 

 
 

Бабінська С.Я., 
асистент кафедри обліку та аналізу, 

Національний університет “Львівська політехніка” 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних умовах усі процеси прийняття управлінських рішень, які 

відбуваються на підприємстві, починаються зі збору інформації про 
внутрішнє та зовнішнє середовище, після чого її опрацьовують, зберігають та 
використовують із застосуванням системи інформаційного забезпечення, що 
підвищує ефективність його діяльності. З використанням інформаційного 
забезпечення досягається мета функціонування і розвитку підприємства.  

Процес інформаційного забезпечення у процесі функціонування 
підприємства є складним, оскільки вимагає багато часу, знань і 
застосування певних навичок  методологічного та технічного характеру. 
Найважливішою умовою є можливість управляти інформацією таким 
чином, щоб отримати від неї позитивні фінансові результати. 

Використання інформаційного забезпечення у процесі діяльності 
підприємства зумовлює такі переваги: 

- економія часу та ресурсів за рахунок застосування типових рішень; 
- уніфікація і стандартизація способів вирішення поставлених завдань; 
- оптимізація управлінських рішень за рахунок використання 

інформаційних технологій; 
- підвищення  ефективності роботи працівників внаслідок 

автоматизації рутинної роботи, яку вони виконують; 
- автоматизація процесів оформлення текстової і графічної 

документації, пошуку, опрацювання, зберігання і видачі інформації на 
запити користувачів; 
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- підвищення якості документації, точності розрахунків, розвиток 
технології безпаперового опрацювання інформації; 

- використання комп’ютерної мережі обміну інформацією; 
- створення єдиної інформаційної бази.  
Для ефективного функціонування система інформаційного забезпечення 

повинна бути цілісною, з автоматизацією процесів збирання, опрацювання, 
зберігання і передачі інформації. У разі зниження ефективності чи виявлення 
відхилень необхідно відразу розробити та реалізувати заходи для 
удосконалення системи інформаційного забезпечення. 

 
 

Блащук М.Б., 
студ. гр. ОА-34, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Литвиненко Н.О.,  
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 
ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКУ 
 
Економіка України на засадах глобалізації супроводжується дедалі 

більшим залученням нашої країни до існуючої системи міжнародних зв’язків. 
Інтегрування країни у світове господарство, її участь у різних видах 
міжнародного підприємництва підвищує роль та значення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств загалом та раціональної 
організації їх обліку, зокрема.  

Визначально регламентація організації обліку в Україні здійснюється 
для господарюючих суб’єктів за секторами економіки: державного чи 
недержавного. Зважаючи на це, вважаємо дослідження з розмежування 
базових видів зовнішньоекономічної діяльності у розрізі суб’єктів 
господарювання різних секторів економіки актуальним та таким, що 
потребує більш детального розгляду. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних положень та структурування 
базових видів зовнішньоекономічної діяльності за суб’єктами 
господарювання різних секторів економіки України.  

Відповідно до поставленої мети завдання, спрямоване на її досягнення, 
полягає у систематизації основних видів зовнішньоекономічної діяльності у 
розрізі суб'єктів господарювання комерційного та некомерційного секторів 
економіки, як організаційної основи їх обліку. 

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб'єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, 
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побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 
України, так і за її межами [1]. 

Усі види зовнішньоекономічної діяльності можна структурувати на ті, 
здійснення яких притаманне суб’єктам комерційного сектору економіки та ті, 
здійснення яких більшою мірою характерне для неприбуткових організацій 
та установ. 

Суб’єкти господарювання комерційного сектору економіки незалежно 
від організаційно-правової форми господарювання та виходячи із видів 
економічної діяльності, передбачених установчими документами, можуть 
здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності: 

– експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  
– товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на 

формах зустрічної торгівлі;  
– надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності; 
– спільну підприємницьку діяльність; 
– орендні та лізингові операції. 
Банківські установи, які в Україні можуть створюватися виключно у 

формі публічного господарського товариства та, за умови отримання 
відповідних дозвільних документів регуляторних органів, мають право 
здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності [2, с. 69]: 

– кредитні та розрахункові операції; 
– міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;  
– операції на валютних аукціонах, валютних біржах та на 

міжбанківському валютному ринку;  
Наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну 

та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності; 
навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі можуть 
здійснювати навчальні заклади, які належать (як правило) до неприбуткових 
організацій та установ. 

За результатами дослідження основні види зовнішньоекономічної 
діяльності структуровано за суб’єктами господарювання, приналежність яких 
до певного сектору економіки та організаційно-правової форми є 
визначальними чинниками під час організації бухгалтерського обліку 
загалом та конкретного виду зовнішньоекономічної діяльності, зокрема. 

 
Література 

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 
959-ХІІ (зі змінами та доповненнями). 2. Ковальчук Т. Г. Облік і аналіз 
зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник /Т. Г. Ковальчук. – 
Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – 216 с. 3. Адамів М. Є. Управління 
підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності. / М. Є. Адамів // 
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Сучасні проблеми економіки і менеджменту. Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (10-12 листопада 2013 р.). – Львів: 
Національний університет “Львівська політехніка”. – 2013. – С. 151 – 152. 4. 
Бондар В.Ю. Особливості формування ефективного механізму управління 
зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві / В.Ю. Бондар, А.Р. 
Дунська Збірник наукових праць учасників V Всеукр. науково-практичної 
конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до управління 
підприємством”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. — С. 262-265. 5. Карпяк В.С. Облік 
зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник/ В. С. Карпяк, В.І. 
Воськало. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, 300 с.6. Н. В. 
Оляднічук. Облік експортно-імпортних операцій / Оляднічук Н.В., Підлубна О. 
Д. // Фаховий науково-виробничий журнал. – 2017. – № 1 (75): Облік і фінанси. 
– С. 48-56. 7. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник / В.С. 
Рудницький, В.І. Бачинський. – Львів: “Магнолія 2006”, 2014. – 280 с. 

 
 

Боршовська Р.І., 
студ. гр. ОПАГ-12, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Науковий керівник – Нашкерська М.М.,  
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу 

 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасні нестабільні економічні умови України негативно впливають на 

фінансовий стан вітчизняних суб’єктів господарювання. Перед багатьма 
підприємствами постає загроза втрати фінансової стійкості і 
платоспроможності, що, в свою чергу, може навіть призвести до банкрутства. 
Однією з основних причин цього є нестача оборотного капіталу, нездатність 
керівництва підприємств ефективно і своєчасно управляти процесами його 
формування та використання. 

Значну частку в складі оборотного капіталу сучасних підприємств 
займають позикові кошти, зокрема і кредиторська заборгованість. 
Кредиторська заборгованість – це тимчасово залучені підприємством 
(організацією) кошти, які підлягають сплаті відповідним юридичним або 
фізичним особам (кредиторам) [1, с.197]. Вона включає заборгованість 
постачальникам та підрядникам за поставлені товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи, надані послуги, заборгованість перед бюджетом за 
податковими платежами, заборгованість з оплати праці, зі страхування, 
заборгованість перед іншими кредиторами. 
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Наявність у підприємств кредиторської заборгованості здійснює 
суттєвий вплив на їхнє забезпечення оборотними коштами. Адже поступові 
розрахунки за власними зобов'язаннями створюють для підприємств 
додаткову можливість залучити грошові кошти у тимчасове користування.  

Важливою умовою забезпечення високого рівня ліквідності і 
платоспроможності підприємств є вміле та ефективне управління величиною 
кредиторської заборгованості, яке з одного боку забезпечить формування 
позитивного іміджу серед партнерів, а з іншого – ефективну поточну 
діяльності підприємства. 

Щодо розрахунків з бюджетом, зі страхування та оплати праці, 
підприємствам слід регулярно та вчасно виконувати всі свої зобов'язання, 
оскільки зворотнє призведе до застосуванням штрафних санкцій. 

Щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками, то підприємства 
самостійно визначають строки та суми здійснюваних платежів. Ефективне 
управління кредиторською заборгованістю має забезпечити максимальний 
ефект від використання цих залучених коштів та, водночас, недопущення 
надто великих зобов’язань, що можуть вплинути на ліквідність підприємства 
[2, с. 57].Водночас, важливим є недопущення прострочення термінів 
платежів, оскільки це призведе до погіршення або, взагалі, розірвання 
договірних відносин, загрози забезпечення безперебійності поставок товарно-
матеріальних цінностей тощо. Основою ефективного управління 
кредиторською заборгованістю виступає вибір надійних контрагентів та 
формування гнучкої системи розрахунків з ними 

Отже, головним завданням управління кредиторською заборгованістю 
суб’єкта господарювання в сучасних умовах є побудова оптимальної 
структури зовнішніх джерел формування оборотних активів для забезпечення 
максимальної рентабельності і, при цьому, збереження платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства. 

 
Література 

1.Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: 
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 
714 с. 2. Булат Г.В. Вплив кредиторської заборгованості на фінансовий стан 
підприємств та проблеми її оптимізації / Г. В. Булат, І. В. Булка // Молодий 
вчений. – 2014. – № 7(1). – С. 56-58. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7%281%29__16 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ:  
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

 
В ході виконання будь-якого управлінського рішення питання 

використання коштів є основоположним, адже кошти обслуговують всі 
види діяльності такі як: операційна, фінансова та інвестиційна. Обсяг 
грошового потоку визначає можливість здійснення управлінського 
рішення та подальшого розвитку.   

Грошові потоки – це надходження та вибуття грошових коштів та їх 
еквівалентів [1]. 

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела надходження 
грошових коштів та напрями їх використання протягом певного періоду, а 
також залишки готівкових коштів на дату звітності з розподілом за видами 
діяльності. Результатом заповнення звіту є формування показників чистого 
руху грошових коштів за видами діяльності підприємства в цілому за 
звітний період. 

Відповідно до Н(П)СБО 1 Звіт про рух грошових коштів може бути 
складений за прямим чи непрямим методом [2]. 

Прямий метод складання звіту про рух грошових коштів базується на 
безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського обліку 
щодо дебетових або кредитових оборотів коштів за рахунками 30 “Готівка” 
та 31 “Рахунки в банках” звітного періоду у кореспонденції з рахунками 
бухгалтерського обліку активів або зобов’язань.  

Якщо підприємство обирає складання Звіту про рух грошових коштів 
за формою 3-н то за непрямим методом у звіті визначають тільки ту 
частину яка пов’язана з операційною діяльністю. Показники руху коштів 
від інвестиційної та фінансової діяльності визначають за прямим методом 
тобто окремо відображають усі надходження які потім зменшують на суму 
витрачання та інших платежів.  

Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів передбачає 
коригування суми чистого прибутку на суми негрошових витрат і доходів. 
При цьому суми негрошових доходів віднімають, а суми негрошових 
витрат додають до суми чистого прибутку. Відповідно сума чистого 
прибутку підлягає коригуванню на відхилення залишків на рахунках 
операційних активів та зобов′язань. 
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Дослідники Атамас П.Й., Атамас О.П., Шубіна С.В., Босих А.Ю., 
Курило Г.М. [3, 4, 5] вважають що звіт про рух грошових коштів 
складений непрямим методом має значні переваги для аналізу показників 
діяльності підприємства:  

1. Звіт показує взаємозв’язок отриманого чистого прибутку зі змінами 
активів та зобов’язань підприємства. 

2. Цей метод простіший для використання та не вимагає великих 
розшифрувань оборотів за рахунками тому в зарубіжній практиці він 
використовується частіше.  

3. Форма є більш зрозумілою, оскільки включає в себе стовбці 
“надходження” та “видаток” що значно полегшує аналіз грошових коштів 
підприємства та потребує меншого часу для опрацювання даних які 
беруться з відповідних форм звітності. 

4. Інформація про рух грошових коштів та їх еквівалентів більш точно 
моделює поточну вартість майбутніх грошових потоків для оцінки фірми. 

Основними недоліками непрямого методу є: 
1. Відсутність у звіті даних про обсяги реальних грошових потоків від 

окремих видів операційної діяльності.  
2. Звіт за рахунок своїх рядків є не дуже зрозумілим для 

некомпетентних користувачів даної інформації.  
3. У кінці звітного періоду такий ґрунтовний аналіз грошових потоків 

за видами діяльності можна виконати лише шляхом додаткових вибірок.  
Дослідники прямого методу складання звіту, а саме це такі науковці 

як Теслюк В.М., Дегтяренко А.В, Корягін М.В., Височан О.С.[6, 7] 
вказують наступні переваги даного методу:  

1. За допомогою даного методу одержується інформація яка може 
бути корисною для оцінки майбутнього руху грошових коштів. 

2. Метод складання є більш наочним, дає змогу чітко виділити 
напрями надходження та витрачання грошей, а також прослідкувати за 
рухом грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві. 

3. Форма є доступнішою для сприйняття та заповнення.  
Слід зазначити також що МСФЗ заохочують суб’єктів 

господарювання до застосування прямого методу тому що цей метод надає 
інформацію яка є необхідна для оцінки майбутніх грошових потоків та яку 
не можна отримати від застосування непрямого методу.  

Отже, система бухгалтерського обліку і звітності повинна 
забезпечувати прозорість та зрозумілість інформації, яка характеризує 
діяльність підприємства та використовується зовнішніми користувачами 
звітності для прийняття управлінських рішень. Тому в стандартах 
бухгалтерського обліку та інших нормативних документах необхідно мати 
чітке визначення витрат і доходів за видами діяльності, відповідно до 
якого й  будуються форми фінансової звітності.  
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Таким чином, доцільне використання непрямого методу складання Звіту 
про руху грошових коштів полегшує роботу бухгалтерів, при цьому надає 
всім користувачам можливість аналізувати грошові потоки підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
В сучасних умовах функціонування підприємств, які характеризуються 

ростом інфляції, нестабільністю економіки та високою конкуренцією, 
суб’єкти господарювання повинні шукати більш ефективні методи 
управління фінансово-господарською діяльністю. Одним з цих методів є 
бюджетування – це ефективний інструмент фінансового менеджменту, який 
забезпечує узгодження діяльності структурних підрозділів підприємства з 
метою досягнення поставленої цілі. Система бюджетування базується на 
розробці і здійсненні контролю виконання планів підприємства.[1] 
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Процес управління потоками грошових надходжень являє собою 
постійний моніторинг впливу різноманітних об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, які призводять до виникнення трьох ситуацій:  

1) виплати перевищують надходження підприємства на певний період; 
2) надходження перевищують виплати, що може призвести до 

надлишкової ліквідності; 
3) збалансованість потоків платежів забезпечує стан фінансової 

рівноваги, який дозволяє підтримувати оптимальні умови ефективного та 
раціонального господарювання [2]. 

Існуючі системи управління витратами більшості підприємств 
значною мірою орієнтовані на рішення короткострокових і поточних задач, 
а от розробка системи бюджетування дозволяє не лише визначити 
орієнтири цього розвитку, досягти спільності розуміння задач 
структурними підрозділами підприємства, але і створити надійну і гнучку 
систему управління витратами, спрямовану на рішення питань бюджетної, 
кредитної, інвестиційної політики, управління фінансовими потоками, 
доходами, витратами, оцінки результатів своєї діяльності. 

У загальному вигляді програму заходів щодо мінімізації витрат може 
бути розроблено за двома напрямами, це – зниження витрат при 
запланованому рівні виробництва та підвищення прибутковості 
підприємства при запланованому рівні витрат.  

Таким чином, процеси планування, аналізу і складання бюджетів на 
підприємствах зливаються в єдиний оперативний комплексний процес 
управлінських дій, а, відповідно, консолідований бюджет підприємства – в 
оперативну фінансову модель діяльності на поточний рік. 

На даний момент процес бюджетування набирає популярності в 
Україні, оскільки створюються консалтингові компанії, які надають 
послуги  створення бюджету для інших підприємств. Проте є й проблеми 
при створенні бюджетів, такі як: довгий  процес створення планів для 
бюджетів, узгодження бюджетів, обмін даними між відділами, недостатнє 
інформативне забезпечення  тощо. 

Впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить:  
- розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати витрати по 

підприємству і впроваджувати оперативний контроль за постійними і 
змінними витратами;  

- покращувати платоспроможність підприємства на основі 
ефективного управління грошовими потоками;  

- підвищувати якість та оперативність прийняття управлінських рішень;  
- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів 

підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених 
глобальних завдань [3]. 



18 

Отже, можна зробити висновок, що бюджетування необхідне для 
подальшого економічного розвитку підприємств. Це допоможе 
раціонально використовувати власні ресурси, контролювати змінні та 
постійні витрати і відповідно оптимізувати їх структуру, впровадити 
контроль за підрозділами, ефективно розподіляти завдання задля 
досягнення цілей підприємства.  
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КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Необхідність забезпечення сталого розвитку підприємства та 

результативності його діяльності в сучасних динамічних умовах вимагає 
адекватного та своєчасного реагування за допомогою моніторингових 
систем, що не можливо без оцінювання показників результативності 
діяльності підприємства. 

Для оцінювання інтегрального показника результативності діяльності 
підприємства, оцінка якого суб’єктивна, використовують особливий тип 
порядкової шкали – вербально-числовий, особливість якого полягає в тому, 
що він дає змогу виміряти  ступінь інтенсивності суб’єктивної властивості 
[1]. Вербально-числова шкала являє собою словесний опис виділених 
градацій та відповідні їм числові значення. Для диференціації інтегральної 
оцінки результативності підприємства пропонуємо використати вербально-
числову шкалу Харрінгтона [2], яка є універсальною та встановлює 
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відповідність між якісною оцінкою параметра і його кількісним значенням. 
Її застосування дає змогу оцінити рівень інтегральних показників 
результативності та встановлює відповідність між психологічними 
(суб’єктивна оцінка аналітика) та фізичними (значення показників) 
характеристиками результативності. Інтерпретацію та оцінювання 
результатів моніторингу можна здійснювати на основі визначення рівня 
економічних показників результативності підприємств за шкалою інтервалів 
інтегрального показника та його складових. 

Якщо для отриманого інтегрального показника результативності  
підприємства визначити межі від 0 до 1, то функцію Харрінгтона можна 
застосовувати без подальшого приведення показників до єдиної основи. 
Шкала Харрінгтона умовно поділяється на п'ять інтервалів: [0; 0,2) — 
"дуже погано", [0,2; 0,37) — "погано", [0,37; 0,63) — "задовільно", [0,63; 
0,8) — "добре", [0,8; 1] — "дуже добре".  Кожному інтервалу присвоїмо 
відповідний рівень результативності, а саме  інтервалу [0,8; 1] — високий 
рівень, [0,63; 0,8) — достатній рівень, [0,37; 0,63) — задовільний рівень, 
[0,2; 0,37) — недостатній рівень, [0; 0,2) — критичний рівень. Розглянемо 
детальніше описові характеристики результативності підприємства за 
цими інтервалами. 

При значеннях інтегрального показника результативності від 0,8 до 1 
діяльність підприємства ведеться максимально результативно за всіма 
бізнес-процесами підприємства, що відображається у високих показниках 
рівня результативності. Перед підприємством постає необхідність в 
удосконаленні управління бізнес-процесами підприємства, розставленні 
пріоритетів та оптимальному розподілі ресурсів.  

Достатній рівень характеризується високими показниками 
результативності бізнес-процесів. Підприємству необхідно підтримати 
динаміку покращень, проаналізувати можливості покращення 
результативності та активізувати перетворення проблемних бізнес-процесів. 

При значеннях інтегрального показника від 0,37 до 0,63 підприємство 
функціонує із середнім рівнем результативності. В такому випадку 
результативність окремих бізнес-процесів потребує здійснення заходів з 
метою підвищення її рівня. 

Недостатній рівень результативності підприємства свідчить про низькі 
значення більшості показників усіх складових результативності 
підприємства внаслідок непостійності бізнес-процесів або їх відсутності. 
Бізнес-процеси підприємства здатні забезпечувати його поточну діяльність, 
але для забезпечення розвитку підприємства в довгостроковій перспективі 
існує потреба в здійсненні заходів щодо підвищення результативності. 

Критичний рівень результативності підприємства свідчить про 
наднизькі значення складових інтегрального показника результативності 
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підприємства, що може свідчити про відсутність перспективи обраного 
стратегічного напрямку розвитку підприємства. Існує потреба в прийнятті 
стратегічних рішень, також можливі перегляд індикаторів 
результативності та розроблення нової системи показників. 

Отже, критерії показників окремих складових та інтегрального 
показника результативності, які ґрунтуються на типових інтервалах шкали 
Харрінгтона відповідають таким рівням, як: високий, достатній, 
задовільний, недостатній та критичний рівень. Оцінювання 
результативності за запропонованим методом дає основу для  визначення 
переліку існуючих проблем та надання обґрунтованих пропозицій щодо 
впровадження корегувальних та/чи превентивних заходів, спрямованих на 
підвищення результативності підприємства.  
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 

Спеціальний фонд або так звані “позабюджетні кошти” як особлива 
фінансова категорія завжди привертала увагу своєю специфікою і 
важливістю. Особливо сьогодні, коли існує проблема покриття дефіциту 
бюджету, його роль безсумнівно зростає.  Саме цей фонд віддзеркалює 
найважливіші проблеми, характерні для бюджетних установ, оскільки 
істотно впливає на їхнє фінансове становище та фінансові можливості. 

Як передбачено статтею 13 Бюджетного кодексу, спеціальний фонд 
повинен формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і 
використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей. 

Під доходами спеціального фонду розуміють власні надходження 
бюджетних установ, які виконують доповнюючу функцію по відношенню 
до бюджетних асигнувань і забезпечують виконання основних завдань 
бюджетних установ в частині не покритій доходами загального фонду. 
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Вони відіграють роль додаткового фінансового забезпечення на виконання 
загальнодержавних, соціальних та інших функцій, покладених на 
бюджетні установи [3]. 

Відповідно до чинного законодавства, власні надходження 
бюджетних установ поділяються на дві групи. Перша група включає 
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством та об’єднує чотири підгрупи: плата за послуги, 
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; 
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження 
бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна). До другої групи належать інші джерела власних 
надходжень бюджетних установ, у складі якої виділяються три підгрупи: 
благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують бюджетні 
установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти, що отримують 
вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на 
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 
платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право [2]. 

Розвиток установ бюджетної сфери вимагає підвищення віддачі 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих 
установах, більш тісного зв’язку виділених з бюджету коштів з 
результатами їх використання. У той же час, враховуючи напруженість 
бюджету, для зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних 
установ необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в 
системі бюджетних установ. Звичайно, здійснюватися така комерційна 
діяльність має під належним державним контролем і в розумних межах. 

Поєднання бюджетного фінансування і комерційної діяльності сприяє 
більш раціональному використанню не лише бюджетних асигнувань, але й 
коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби установ 
невиробничої сфери. За допомогою коштів, отриманих від комерційної 
діяльності, з’являється можливість покращити якісні показники роботи 
цих установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему оплати 
праці працівників невиробничої сфери, зміцнити матеріальну базу 
бюджетних установ, розширити сферу їхньої діяльності. З цією метою 
бюджетні установи поряд з основною діяльністю можуть займатися і 
підприємницькою (комерційною, бізнесовою) діяльністю у дозволених 
законодавством межах [1]. 

Законодавство передбачає об’єднання коштів, що надходять з різних 
джерел, їх спільне планування в єдиному кошторисі і спільний облік 
використання. Але надходження спеціальних коштів не повинно бути 
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підставою для зменшення бюджетного фінансування, за рахунок якого 
часто здійснюються витрати, які неможливо перевести на комерційні 
засади (профілактичні медичні заходи, фундаментальні наукові 
дослідження тощо). 

Отже, у сучасних умовах господарювання для бюджетних установ 
важливим є формування та використання різноманітних надходжень 
власних коштів. Вони виступають джерелом зростання їхніх фінансових 
можливостей, збільшення обсягу послуг, підвищення якості 
обслуговування виробництва і населення, а також дієвості матеріального 
стимулювання працівників. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Відповідно до Закону України “Про туризм” від 15.09.1995 року, 
готельна послуга – це дії (операції) підприємства з розміщення споживача 
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання у готелі, а 
також інша діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим 
проживанням [1]. 

При організації готельних послуг важливим є налагодження облікової 
політики для правильного відображення собівартості, а також визначення 
та своєчасне перерахування податкових зобов’язань до бюджету з податків 
та зборів, передбаченими чинним законодавством.  

Готелі відображають господарські операції в бухгалтерському обліку 
згідно з вимогами Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. Для узагальнення 
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інформації вони користуються рахунками відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 
30.11.1999 № 291 [2].  

Першим кроком є вибір системи оподаткування: залежно від розміру 
готелю та обсягу послуг, що надаються, для готельного бізнесу можна 
обрати одну з систем оподаткування: 

− юридична особа на загальній або спрощеній системі 
оподаткування; 

− фізична особа на загальній чи спрощеній системі оподаткування. 
Діяльність готелів передбачає отримання сертифікату якості послуг, а 

також ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном, якщо у 
готельних номерах споживачам пропонуються алкогольні напої чи 
тютюнові вироби. При цьому варто пам’ятати, що при виборі спрощеної 
системи оподаткування фізичними особами, реалізація підакцизних 
товарів заборонена.  

Щодо оподаткування податком на прибуток, то як і всі суб’єкти 
господарювання, що перебувають на загальній системі оподаткування, 
готелі сплачують цей податок, а у разі отримання річного доходу у сумі, 
яка перевищує 20 мільйонів гривень, зобов’язані коригувати такий дохід 
на різниці, визначені Податковим кодексом України. 

Готелі як податкові агенти справляють туристичний збір із фізичних 
осіб, які користуються послугами з тимчасового проживання (ночівлі), і 
щокварталу перераховують його до місцевих бюджетів. Ставки збору 
встановлюють сільські, селищні та міські ради в розмірі від 0,5 до 1% бази 
нарахування збору. Платниками даного збору не можуть бути особи, які: 

Ø постійно проживають у селі, селищі або місті, радами яких 
встановлено туристичний збір; 

Ø особи, які прибули у відрядження; 
Ø інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І 

групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
Ø ветерани війни; 
Ø учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
Ø діти віком до 18 років; 
Ø особи, які прибули за путівками на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та 
санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та 
акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я; 

Ø дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 
санаторно-курортні заклади [3].  
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Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання за 
мінусом ПДВ та інших послуг готелю (харчування, побутові послуги, 
телефонні розмови тощо). 

Туристичний збір стягується під час надання готельних послуг, а 
відповідна сума повинна бути зазначена у рахунку (квитанції) на 
проживання, яка видається споживачу. Важливо пам’ятати, що базовим 
звітним періодом для сплати туристичного збору для готелів є 
календарний квартал. 

Отже, надаючи готельні послуги, необхідно сплачувати туристичний 
збір, акцизний податок, податок на додану вартість та податок на прибуток 
(якщо це передбачено системою оподаткування). Окрім цього, такі 
суб’єкти підприємницької діяльності не залежно від обраної системи 
оподаткування перераховують до бюджету ПДФО, військовий збір та 
єдиний соціальний внесок у разі використання найманої праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ  
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 
Важливе значення в адаптації підприємств України та її регіонів до 

глобалізаційних процесів займає кластеризація, яка є загальновизнаним 
ефективним засобом щодо підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни та запорукою становлення розвиненого господарства. 

Формування кластерних структур в Україні є особливо актуальним в 
сучасних умовах децентралізації влади, коли великий акцент покладено на 
самостійність окремих регіонів у вирішенні соціально-економічних 
проблем. Важливо розуміти, що позитивний вплив від діяльності кластерів 
можливий лишень в результаті існування конкуренції між його 
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учасниками, а також сприяння зі сторони органів державної влади та 
місцевого самоврядування, науково-освітніх установ тощо. 

Однією з головних складових успішного кластеру є його інноваційна 
спрямованість, оскільки без впровадження інновацій кластерне об'єднання 
буде прототипом територіально-виробничих об'єднань і зможе проіснувати 
лише обмежений термін часу до логічного вичерпання свого виробничого 
потенціалу. На нашу думку, необхідним є виокремлення таких основних  
зовнішніх ефектів від створення кластерів: поєднання специфічних 
трудових ресурсів, ширше різномаїття спеціалізованих місцевих або 
міжнародних товарів та послуг, поширення знань, що відбувається 
формальними та неформальними шляхами. Вищенаведені переваги можуть 
поширюватися за межі одного кластеру і призводити до створення нового. 
Протягом останніх  років в Україні сформувалась певна кількість 
регіональних кластерних об’єднань у різних сферах економічної 
діяльності. В табл. узагальнено перелік кластерних структур у різних 
регіонах України. 

Таблиця   
Регіональні кластерні об’єднання в Україні [2] 

Територія Кластерне об’єднання 
Львівська область львівський кластер ІТ та бізнес-послуг 

Запорізька область інноваційний технологічний кластер “АгроБУМ”, 
медовий кластер “Бджола не знає кордонів” 

Одеська область кластер “Транзитний потенціал України”  
Івано-Франківська область кластер виробництва сувенірів “Сузір’я” 

Херсонська область 
 

транспортно-логістичний кластер “Південні ворота 
України” 

Харківська область Харківський технопарк “Технополіс” – кластер 
альтернативної енергетики та науково-освітній кластер 

 
Слід зазначити, що основними причинами невисоких темпів 

кластеризації економіки регіонів України в порівнянні з іншими країнами 
світу є недостатня інформованість бізнесу і влади щодо переваг 
кластерних зв’язків в економіці, відсутність відносин співробітництва в 
сферах наукових досліджень, інновацій, освіти, маркетингу; нерозвинені 
партнерські відносини з місцевими органами влади; відсутність в Україні 
законодавчої бази, що регулює відносини партнерства органів влади, 
бізнесу, науки та освіти. 

Як зазначає проф. Оскольський В.В. кластери – не нове явище у світі 
та, власне, в Україні, однак саме вони, як свідчить практика, стали в 
багатьох країнах одним з найпоширеніших інструментів подолання 
перешкод на шляху істотного розвитку малого і середнього бізнесу та 
забезпечення їм в економіці гідного місця. При цьому транснаціональні 
компанії також не залишаються осторонь від цієї форми організації 
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виробництва і шукають у співпраці з фірмами кластера нові конкурентні 
переваги місцевого характеру [1, с. 5]. 

Тому, на нашу думку, розвиток існуючих кластерних об’єднань та 
створення нових є вкрай необхідним як для розвитку економіки держави 
так і для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 
Створення регіональних кластерних об’єднань дозволить підприємствам 
вирішувати на місцевому рівні економічні та соціальні проблеми, 
визначити потреби і можливості певного регіону. Кластерний підхід на 
регіональному рівні дає змогу підприємствам зосередити свою увагу на 
розвитку тих напрямів у своїй діяльності, які вони спроможні якнайкраще 
виконувати і виготовляти, за наявності певних ресурсів. Ефективне   
використання мережевого співробітництва і партнерства у сферах науки, 
освіти, бізнесу та влади, в кінцевому результаті забезпечуватиме  
економічне зростання і підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни та її регіонів. 
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DIRECTIONS OF OPTIMIZATION  

THE ACCOUNTS PAYABLES MANAGEMENT  
 
In today’s business world the main rule is to earn more with less costs. To 

achieve such an effective result it is important to optimize accounting process in 
all directions. Let’s pay our attention on an accountant payables, which takes an 
important place to management’s competing priorities. Optimization of its 
management  may lead to free up cash and strengthen working capital. 

The effectiveness of leading account payables directly depends on the set of 
suppliers whom the company works with. That is why first step can be meticulous 
selection of suppliers. On this stage it is important to set up responsible persons 
and main priorities for vendor negotiation process. But it is not enough to choose 
a supplier [2]. Effective practice would be to develop measurements of suppliers 
effectiveness and introduce the result during negotiation process which may 
encourage vendors to improve their products. If the goal is stabilization of 
working capital, it is worth to set up longer payment terms. Also an important 
point in this process is trying to negotiate better pricing as well. 

Working with suppliers is important process and requires attention during all 
the time of cooperation. First of all, it depends on supplier master data set-up process. 
Inaccurate entry of this data can result payment errors. It can also lead to account 
delinquencies which prevent you from taking advantage of available discounts and 
may even lead to disruptions in supply. To avoid such situation it is necessary to 
reflect all agreements with all the details in purchasing and payables systems. All the 
supplier’s data must be structured, all the responsibilities have to be set up and 
clearly agreed. Completely storage of vendors contracts may help to accelerate the 
process of suppliers master data set up process and insert changes in it as well [1]. 

Sometimes the problem of overdue payment or duplicates payment can 
occur as a result of inattentive or even fraudulent vendor billing practices. To 
avoid this happen it is essential to regularly review vendor contracts with the help 
of following recommendation: 
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- form a responsible center for controlling, regular checking suppliers master 
date and their effectiveness as well to make sure that they are able to follow 
contract conditions; 

- make sure that all the suppliers’ activity has authorization limits[3]. 
Improvement of procurement process will also influence on the effectiveness 

of accounts payables management.[1]. Often there are situations of over-spending 
or trading with unapproved suppliers. Here spending limits and strictly 
determined budgets for an every order take place. To implement these strategies it 
is worth to create Purchase order (PO) number for every separate set of goods 
delivery or service which provides proof of every order. It is also possible to 
control if there are any shortage or surplus in supply process since every invoice 
is linked with appropriate PO in which all the conditions of delivery of 
goods/services are shown. 

Make sure that all the supplier are aware of created PO for his order and 
invoices are include the number of purchase order. This way will greatly simplify 
the process of invoice matching with correct budgets and force on time payment 
as well. To monitor the effectiveness of accounts payable, clear indicators should 
be set up and regularly analyzed such as amount of incorrect invoices sent back to 
vendor, litigated invoices, overdue payments etc. Such an analyses may show the 
deviations and dynamics in different directions on the base of which decision 
making is necessary. 

 Good practice also is establishing of as longer payment term as possible to 
increase working capital which also has an influence on receiving profitable 
results in future periods. 

Therefore, it's important to understand that payables are much more than 
paying bills. This is an important component of the company's cash flows. 

The management of payables guarantees optimal access to cash to support 
business. It also helps to maintain a strong relationship with vendors that are 
critical to the company's welfare [4]. 

The use of any tips described above can help improve the payable process. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
В сучасних умовах надзвичайно важливим є ефективне використання 

будь-яких ресурсів, зокрема особливої актуальності набуває питання 
раціональної організації обліку і контролю за рівнем витрат 
автотранспортних підприємств. Це, в свою чергу, вимагає вирішення ряду 
теоретичних і практичних питань щодо організації та методики 
бухгалтерського обліку та контролю витрат автотранспортних 
підприємств, зокрема, в частині виконання основних завдань 
бухгалтерського обліку таких витрат: 

– своєчасного, повного і правильного визначення витрат на утримання 
та перевезення за статтями витрат і елементами витрат;  

– забезпечення розрахунку собівартості виконаних робіт і послуг за їх 
окремими видами та в цілому на підприємстві;  

– виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості перевезень;  
– точного відображення всіх невиробничих витрат і втрат з метою їх 

ліквідації в подальшому [1].  
Вдосконаленням методики обліку витрат на автотранспортних 

підприємствах займалось багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-
економістів, серед яких: Н. Ю. Грицак, Н. В. Чередник, Й. Я. Даньків, Ю. 
Я. Гужел, П. Й. Атамас та інші [2-5]. 

Грицак Н. Ю. пропонує систему рахунків, побудовану на врахуванні 
умов господарювання автотранспортного підприємства, особливостей 
технологічного процесу, спектра робіт та послуг, виконуваних ним. Така 
система, на думку автора дозволить визначити стан матеріальних 
цінностей, які списуються у зв’язку з технічною експлуатацією 
автотранспортних засобів, доцільність їх відновлення та можливості 
подальшого використання, що сприятиме підвищенню рівня аналітичності 
облікової інформації про господарські операції, пов’язані з використанням 
основних засобів [2]. 

Основні положення щодо введення бухгалтерського та податкового 
обліку витрат на експлуатацію автотранспорту викладено в роботах Н. В. 
Чередник [3]. 
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Даньків Й. Я. акцентує увагу на порядок формування виробничих 
витрат, пов’язаних з перевезеннями та експлуатацією автомобільного 
транспорту, розкриває особливості застосування різних методів 
калькулювання собівартості автотранспортних послуг. Визначає, що на 
організацію обліку витрат автотранспортного підприємства впливає його 
належність, форма власності, а також перелік наявних видів 
автотранспортних засобів [4]. 

Виходячи з сукупності витрат їх класифікують за економічним 
значенням (табл.1) [6].  

Таблиця 1 
Класифікація витрат на утримання автотранспорту 

Класифікаційна 
ознака Вид витрат Сутність витрат 

 
 
 
 
За 

технологічним 
призначенням 

Основні Безпосередньо пов'язані з переміщенням вантажів 
автомобільним транспортом (витрати на основну 
заробітну плату водіїв з відрахуваннями на соціальне 
страхування, паливо, мастильні та інші експлуатаційні 
матеріали, на відновлення і ремонт автомобільних шин, 
амортизаційні відрахування по рухомому складу) 

Накладні Пов'язані з підтриманням рухомого складу в 
технологічно справному стані (витрати на технологічне, 
виробничо-технічне і господарське обслуговування, 
управління виробництвом) 

За 
однорідністю 
ресурсів 

Матеріальні витрати Витрати матеріальних цінностей, які забезпечують 
технічну експлуатацію автотранспортних засобів 

Витрати на оплату праці Витрати на оплату праці працівників, які забезпечують 
технічну експлуатацію автотранспортних засобів 

Відрахування на 
соціальні заходи 

Відрахування на соціальні заходи, розраховані від 
фонду оплати праці працівників, які забезпечують 
технічну експлуатацію автотранспортних засобів 

Амортизація Суми амортизаційних відрахувань на транспортні 
засоби, які знаходяться в технічній експлуатації 

Інші витрати Інші витрати, пов’язані з технічною експлуатацією 
автотранспортних засобів 

За статтями 
витрат 

Витрати на оплату праці Витрати на оплату праці працівників, які забезпечують 
технічну експлуатацію автотранспортних засобів  

Витрати на соціальні 
заходи 

Відрахування на соціальні заходи, розраховані від 
фонду оплати праці працівників, які забезпечують 
технічну експлуатацію автотранспортних засобів 

Витрати паливно-
мастильних матеріалів  

Витрати паливно-мастильних матеріалів для технічної 
експлуатації автотранспортних засобів  

Знос автомобільної гуми 
та акумуляторів 

Сума амортизаційних відрахувань на автомобільні 
шини, що експлуатуються, витрати на їх відновлення 

Експлуатаційний ремонт 
і технічне 

обслуговування 
автомобілів та причепів 

Сума витрат на проведення ремонту і технічного 
обслуговування автотранспортних засобів та причепів  
 

Амортизаційні 
відрахування 

Сума амортизаційних відрахувань на автомобільні 
шини, що експлуатуються, витрати на їх відновлення 

 
Виходячи з табл.1, на нашу думку, найбільш доцільніше обрати 

підхід, що передбачає поділ витрат за їх статтями, оскільки він враховує 
виконання завдань бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з технічною 
експлуатацією автотранспортних засобів, а також є раціональним щодо 
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формуванням собівартості, тобто розподілом витрат між об'єктами 
калькулювання.  

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок про те, що  
автотранспортному підприємству слід максимально враховувати і 
здійснювати аналіз витрат, пов’язаних з технічною експлуатацією 
автотранспортних засобів, потребують глибокого дослідження склад 
витрат та їх зв’язок з обсягами основної діяльності автотранспортних 
підприємств; важливим є документування витрат, пов’язаних з технічною 
експлуатацією автотранспортних засобів, а також удосконалення системи 
рахунків синтетичного та аналітичного обліку витрат та інших об’єктів з 
метою їх адаптації до умов господарювання автотранспортних 
підприємств, особливостей технологічного процесу, спектру робіт та 
послуг, виконуваних ними.  
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФОРМУВАННЯ  
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Однією з характерних особливостей українського законодавства 

впродовж періоду реформування економіки є перманентний процес внесення 
змін та доповнень до нього. Не є винятком і нормативно-правове забезпечення 
системи організації бухгалтерського обліку, невід’ємною складовою якого є 
облікова політика. Зважаючи на те, що облікова політика передбачає 
альтернативність у виборі принципів, методів та процедур бухгалтерського 
обліку, то, і вона насамперед зазнає систематичних коригувань внаслідок 
зміни законодавчо-нормативного забезпечення регулятивного характеру. 

Регламентація формування облікової політики в Україні здійснюється 
(із врахуванням наявної регулятивної законодавчо-нормативної бази) на 
таких рівнях: міжнаціональному (міжнародному); державному; 
галузевому; суб’єкта господарювання [1].  

На міжнаціональному рівні облікова політика регламентується 
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності (МСБО та ФЗ), ключовим з яких є МСБО 8 “Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки”.  

МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності” дозволяє зміну облікової політики тільки в разі прийняття 
нового стандарту або внесення змін до чинних, а також з метою 
підвищення інформативності фінансової звітності. Ця вимога 
обґрунтовується тим, що “стабільна” облікова політика дозволяє 
порівнювати фінансову звітність за різні періоди. За умови виникнення 
потреби в зміні облікової політики суб’єкту господарювання доведеться 
ретроспективно перерахувати показники фінансової звітності за три 
попередніх роки. Такий перерахунок є загальним правилом щодо 
відображення змін в обліковій політиці. 

На державному рівні облікову політику частково унормовує Закон 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2] (який 
визначає облікову політику як “сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності” та визначає ступінь самостійності 
суб’єктів господарювання під час формування облікової політики). 
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НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” містить норми 
щодо розкриття інформації про облікову політику, а П(С)БО 6 
“Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” визначає порядок 
внесення змін до цього регламенту.  

На галузевому рівні визначальними для формування облікової 
політики є Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємств 
[3], якими визначено, що “Пiдприємство самостiйно на основi 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших 
нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку визначає за 
погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом 
(посадовою особою) вiдповiдно до установчих документiв облікову 
полiтику пiдприємства, а також змiни до неї”. 

Перелік базових елементів Наказу про облікову політику та окремі 
процедурні питання формування регламенту містяться у листі Міністерства 
фінансів України від 21.12.2005 р. №31-34000-10-5/27793 “Про облікову 
політику”. Цим листом передбачено, що розпорядчий документ складає 
виконавчий орган управління підприємством і подає на затвердження 
власнику (власникам), органу, уповноваженому управляти державним майном, 
органу, уповноваженому управляти корпоративними правами держави.  

Кожен окремий суб’єкт господарювання формує облікову політику, яка 
повинна бути адаптована до ведення репрезентативного фінансового обліку на 
конкретному підприємстві через сукупність принципів, методів та процедур, 
що покликані адекватно відображати господарські процеси.  

За результатами аналізу стану регламентації формування облікової 
політики в Україні структуровано базові документи регулятивного характеру 
(за міжнаціональним (міжнародним), державним та галузевим рівнями), 
якими необхідно керуватися суб’єктам господарювання комерційного сектору 
економіки під час розробки внутрішнього регламенту (облікової політики). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ  
СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРА 

 
Згідно з Господарським кодексом України [1] та Класифікатором 

організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) [2] існують 
наступні види об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, консорціум, 
концерн, холдингова компанія, які за своєю суттю потребують створення 
юридичної особи. При цьому в чинних нормативно-правових актах 
відсутній перелік об’єднань підприємств без створення юридичної особи, 
до яких можна віднести кластер. Разом з тим деякі автори зазначають, що 
кластер може функціонувати у окремих організаційно-правових формах, 
визначених законодавством України. 

Так, Лифар В.Л. пише, що кластер може мати оформлення у вигляді 
асоціації як договірного об’єднання юридичних осіб, створеного з метою 
постійної координації їх господарської діяльності, при централізації 
однієї або декількох управлінських функцій, при збереженні 
самостійності й незалежності юридичних осіб, що входять до такого 
об’єднання [3, с. 191].  

На думку проф. Саблука П.Т. та Кропивка М.Ф. можуть створюватися 
два типи об'єднань кластерної організації:  

- як об'єднання підприємств, що діє на основі договору про спільну 
діяльність (пакета двосторонніх договорів) без створення юридичної особи 
та без об'єднання вкладів її учасників (аналог з радянської практики – НВО 
або РАПО);  

- як об'єднання підприємств будь-якої організаційно-правової форми, 
що створене відповідно до законодавства (аналог з радянської практики – 
трести радгоспів) [4, с. 11]. 

Між учасниками кластеру зберігаються конкурентні відносини, адже 
вони не втрачають своєї господарської та юридичної самостійності, а їх 
взаємозв’язок заснований на спільному використанні наявних 
конкурентних переваг, що принципово відрізняє кластер від фінансово-
промислової групи, у якій основою зв’язків є спільний власник. У 
кластері спостерігається відсутність контролю зі сторони головного 
підприємства за діяльністю інших, як у холдингу. Відомо, що об’єднання 
типу холдинг, трест, концерн характеризуються, як правило, громіздкою 
структурою управління, що не дозволяє гнучко та чітко реагувати на 
зміни ринкового середовища. На відміну від зазначених видів 
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організаційних структур у кластері зазначені ознаки відсутні, оскільки 
для нього характерними є концентрація (зростання обсягів виробництва 
однорідних виробництв у рамках виробничого комплексу) та кооперація 
(зв’язки підприємств з виробництва продукції). Саме ця особливість 
кластеру відрізняє його від несистематичної, механічної сукупності 
підприємств у межах регіону. 

Фахівцями Міжнародної організації економічних знань та розвитку 
підприємництва виділені такі характерні особливості притаманні 
кластеру:  

1) географічна концентрація дає учасникам кластеру наступні 
переваги: доступ до специфічних ресурсів певного регіону, зниження 
трансакційних витрат, доступ до інформації, соціального капіталу; 
2) спеціалізація: кожний кластер об’єднує учасників у певній сфері 
діяльності; 3) множинність учасників: кластери включають не лише 
підприємства, а громадські організації, навчальні заклади, представників 
фінансового сектору тощо; 4) конкуренція та кооперація: характерне 
поєднання цих двох видів взаємодії між учасниками; 5) критична маса, 
необхідна для досягнення внутрішньої динаміки; 6) життєвий цикл 
кластеру: орієнтація діяльності на довгострокову перспективу; 7) інновації: 
підприємства учасники кластеру залучені до процесу технологічних, 
комерційних та/або організаційних змін [5, с. 27]. 

Таким чином, основні відмінності кластеру від інших форм об’єднань 
підприємств полягають у тому, що: 

- діяльність кластеру не визначає спеціальних особливостей його 
органів управління (на відміну від корпорації та концерну); 

- кластер має, як правило, постійний характер діяльності (на відміну 
від консорціуму); 

- кластер створюється не лише з метою постійної координації 
господарської діяльності підприємств (на відміну від асоціації); 

- кластер тісно взаємодіє із навчальними закладами, органами 
місцевого самоврядування тощо; 

- кластер отримує підтримку від держави або місцевих органів влади. 
Отже, загальноприйнятою можна вважати точку зору, відповідно до 

якої спільна діяльність може здійснюватися у двох організаційно-правових 
формах: зі та без створенням юридичної особи. У першому випадку 
сторони укладають між собою звичайний договір про спільну діяльність, а 
у другому – установчий (засновницький). 
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ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКОВОЇ 
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
З розширенням видів господарських зв’язків та організаційно-

правових форм підприємництва, упровадженням національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку виникла потреба у використанні 
кількох варіантів відображення об’єктів господарської діяльності в обліку. 
Все це зумовило необхідність формування на підприємствах облікової 
політики. Процес формування облікової політики передбачає вибір 
конкретного способу ведення бухгалтерського обліку із декількох 
альтернативних, що визначені національними стандартами обліку. Саме 
облікова політика має на меті створити на підприємстві таку систему 
бухгалтерського обліку, яка б дозволила показати  у фінансовій звітності 
інформацію, що однозначно  тлумачиться з урахуванням особливостей 
конкретного підприємства. 

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів присвячені роботи А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, 
М.Т. Білухи, Е.А. Бобрової, Ф.В. Голубєва, А.М. Герасимовича, Н.І. 
Дорош. 

Виділяють такі елементи облікової політики щодо обліку 
нематеріальних актив, які відображені в табл.1.     
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Таблиця 1 
Елементи облікової політики на підприємствах щодо обліку 

нематеріальних активів 
Критерії, що реалізуються 
обліковою політикою Альтернативні варіанти 

Розмежування нематеріальних 
активів за кожною 

класифікаційною групою 

Наводиться розмежування нематеріальних активів 
за кожною класифікаційноюгрупою, необхідне для 

потреб аналітичного обліку 
Номенклатура центрів 
відповідальності 

Наводиться перелік центрів відповідальності, що 
формується на підприємстві 

Метод нарахування амортизації Зазначається вибраний метод нарахування 
амортизації 

Періодичність подання 
управлінської звітності 

Вказуються форми внутрішньої звітності, 
необхідної для управління, періодичність її подання 

 
Облікова політика повинна формуватися на підставі системного 

підходу з метою максимальної оптимізації інформації для потреб 
управління. Виходячи з такої вимоги, пропонуємо сукупність правил, яких 
потрібно дотримуватися під час вибору альтернативного варіанта щодо 
нематеріального активу в обліковій політиці підприємства: 

− збалансованість цілей обліку та планування в рамках єдиної 
системи управління; 

− дотримання принципу відповідності доходів і витрат під час 
формування інформації про нематеріальні активи; 

− визначення мінімально достатнього обсягу інформації, необхідної 
для цілей управління, оскільки зайва деталізація інформації є 
невиправданою у випадку, якщо вона не потрібна для ухвалення 
управлінських рішень. 

Таким чином, формування облікової політики нематеріальних активів 
має важливе значення в організації ефективної системи управління 
підприємством. Правильно сформована облікова політика дає   можливість  
а) здійснювати як порівняльний аналіз показників діяльності підприємства 
за різні звітні періоди,  так і різних підприємств  даної галузі  б) приймати 
управлінські  рішення щодо подальшого удосконалення  обліку 
нематеріальних активів на підприємстві 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ 
ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

 
Інтенсивний розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій, 

зростання ринку електронної торгівлі, а також швидкі темпи глобалізації 
економіки сприяли виникненню сучасних електронних платіжних 
інструментів. Одним з найбільш перспективних та новітніх платіжних 
засобів є електронні гроші, які дають змогу зручно та швидко здійснювати 
розрахунки в умовах електронної комерції.  

Відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні”, електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються 
на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами,  
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що 
виконується в готівковій або безготівковій формі [1]. В Україні право на 
випуск електронних коштів мають лише банківські установи. 

Сутність електронних грошей, методику їх відображення в системі 
бухгалтерського обліку та перспективи розвитку як платіжного 
інструмента загалом у своїх працях досліджували такі чужоземні науковці, 
як М. Вудфорд, Ч. Гудхарт, М. Кінг, Г. Шварц, а також українські вчені 
С.І. Дерев’янко, В. М. Кравець, М. А. Радченко, П. О. Сахаров та ін. 

 Всі господарські процеси, що відбуваються у сфері електронної 
торгівлі, вимагають коректного та достовірного відображення в системі 
бухгалтерського обліку операцій з електронними коштами. Згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 для обліку 
електронних грошей в складі рахунку 33 “Інші кошти” передбачено 
окремий субрахунок 335 “Електронні гроші, номіновані в національній 
валюті” [2]. Порядок бухгалтерського обліку операцій з електронними 
коштами з використанням цього субрахунку подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Відображення в  бухгалтерському  обліку з електронних грошей 

Зміст господарської операції Кореспонденція 
рахунків 
Дт Кт 

Поповнення платіжної смарт-карти або електронного гаманця з 
поточного рахунку в національній валюті 335 311 

Нараховано комісію за поповнення платіжної картки  92 333 
Оплата товарів за допомогою електронного гаманця або 
електронного чека з платіжної картки здійснюється підзвітною 
особою 

372 335 

До первісної вартості придбаного електронними грошима товару 
включається вартість без ПДВ 281 372 

Відображено податковий кредит з ПДВ 641 372 
У випадку, якщо здійснені підзвітною особою витрати не 
затверджені (відсутні, або неналежно оформлені документи), 
вона самостійно поповнює смарт-карту 

335 372 

Оплата комісії за використання електронних грошей 92 335 
Погашення електронних грошей шляхом перерахування 
залишку на поточний рахунок 311 335 

 

Джерело: узагальнено на підставі [1–3] 
 
Проаналізувавши вищенаведену кореспонденцію рахунків, можна 

зробити висновок, що впровадження субрахунку 335 “Електронні гроші, 
номіновані в національній валюті” містить певні суперечності. Інструкцією 
про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій не 
передбачена можливість кореспонденції цього субрахунку з рахунками 
другого класу та розрахунків за податками й платежами, а це ускладнює 
методику обліку операцій з використанням електронних грошей на базі 
неперсоніфікованих смарт-карт. Неврегульованими також залишаються 
розрахунки електронними коштами з нерезидентами України в 
міжнародній електронній торгівлі. 

Таким чином, використання електронних грошей в діяльності 
суб’єктів господарювання в Україні стрімко зростають із року в рік, однак 
вищенаведені питання їх бухгалтерського обліку все ще залишаються 
недостатньо дослідженими та імперативно врегульованими. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПРАЦІ В 
УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Одним з найважливіших напрямів в обліковій системі підприємства є 

облік оплати праці працівників. Аналіз результатів господарської 
діяльності підприємства, зокрема співставлення доходів і витрат свідчить, 
що вагому частку у частині витрат займають витрати на оплату праці. 
Низка діючих законодавчих та нормативних актів на певний звітний період 
регулює і визначає основні аспекти щодо обліку заробітної плати: 
мінімальний розмір, ставки оподаткування, розмір ЄСВ тощо. Питання 
щодо форм, систем і розмірів оплати праці підприємства мають право 
вирішувати та обирати самостійно. Кризові явища в економіці країни, 
зростання рівня інфляції, та інші чинники змушують керівників 
підприємств змінювати політику як в управлінні підприємством загалом,  
так і в області заробітної плати. І важливим, на нашу думку, для вирішення 
проблемних питань щодо витрат на оплату праці є їх правильне 
відображення у системі управлінського обліку.  

Питанням щодо управлінського обліку витрат на оплату праці 
присвячено чимало праць вітчизняних та зарубіжних науковців, але 
універсального і єдиного підходу чи напряму, який можна було б 
застосувати на будь-якому підприємстві не може існувати. Кожне окреме 
підприємство є унікальним, і тому необхідно при організації 
управлінського обліку витрат на оплату праці перш за все врахувати певні  
його особливості: вид підприємницької діяльності, галузь та підгалузь 
виду діяльності, форма та рівень спеціалізації й кооперації підприємства, 
організаційна структура підприємства, тип виробництва, склад 
калькуляційних статей витрат, методи оцінювання об’єктів обліку, 
організація внутрішньогосподарських відносин, використання нормативів 
витрат, особливості розподілу виробничих витрат, особливості технології 
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виробництва, характер і особливості продукції, перервність 
(неперервність) технологічного циклу, методи виготовлення продукції, 
гнучкість виробництва, характер організації робочих місць, особливості 
продукції (складність, віднесення до основної чи допоміжної), системи та 
форми оплати праці, методи стимулювання тощо. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Здавна Україна славиться своїми родючими землями та посідає у 

Європі чи не найперше місце по експорті зерна. Однак оподаткування 
сільськогосподарської діяльності є однією з найбільш складних проблем 
сучасної України. 

Відповідно до законодавства України, чинного до 1 січня 2017 року, 
виробники сільськогосподарської продукції мали можливість обрати одну 
з двох можливих систем оподаткування: загальну зі сплатою податку на 
прибуток чи спрощену із виплатою єдиного податку четвертої групи. 

Серед основних податків загальної системи оподаткування 
агропромислового комплексу виступає податок на додану вартість (ПДВ). 
Величина даного податку до 1 січня 2016 року залишалася у 
розпорядженні фермерів для розвитку власної справи. 

Однак, процес адаптації вітчизняного виробництва до вимог 
Європейського Союзу зумовив зниження та реструктуризацію підтримки 
держави у сфері аграрного сектору, що спричинило перехід усіх 
сільськогосподарських підприємств-платників ПДВ на загальну систему 
оподаткування. Це зумовило виникнення обов’язку в усіх платників 
сплачувати до державного бюджету суму податку на додану вартість. 

З 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 
2017 році” [1], який вніс ряд поправок до Кодексу, пов’язаних із 
скасуванням спеціального режиму.  

Як результат, податок з доходів фізичних осіб сільськогосподарські 
підприємства сплачують за ставкою 18% з усіх видів доходів, які також 
підлягають оподаткуванню і єдиним соціальним внеском – 22%. 
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Сільськогосподарські підприємства, які застосовували спеціальний 
режим оподаткування до 1 січня 2017 р. відповідно до ст. 209 ПКУ, разом із 
платниками, які були зареєстровані як суб’єкти спецрежиму з 01 січня 2017 р. 
автоматично переводяться на загальну систему оподаткування (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Зміни в оподаткуванні сільськогосподарських  

товаровиробниківу 2017 р. 
 
В результаті змін, за перший звітний період 2017 року сільськогоспо-

дарські товаровиробники зобов’язані подавати до ДФС податкову 
декларацію з позначкою “0110” [2]. Крім того, відтепер усі розрахунки з 
бюджетом за поданою податковою звітністю сільгоспвиробники здійснюють 
із застосуванням свого головного електронного рахунка в СЕА ПДВ. 

Великою перешкодою, з якою зіштовхнулись фермери в поточному 
році, стало підвищення сум податкових зобов’язань з ПДВ, що суттєво 
вплинуло на розмір обігових коштів підприємств. Зростання додаткових 
витрат зумовило зменшення рентабельності в агропромисловому 
комплексі та часткове зростання цін на продукцію. Крім того, виникло 
явище “тінізації” частини сільськогосподарської продукції з метою 
зменшення податкового навантаження. 

Протягом 2017 року було ліквідовано пільгову систему оподаткування 
у АПК. Порівнюючи сільськогосподарську діяльність європейських країн, 
то можна стверджувати про наявність тих же внесків по ПДВ, але у свою 
чергу там є поширеним пільгове оподаткування ПДВ. Згідно з 
“Директивою Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану 

До 2017 р З 1 січня 2017 р 

Зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників 

загальна система 
оподаткування 

сільськогосподарських 
товаровиробників 

скасування реєстрації суб’єктів спецрежиму СТ* 

закриття рахунків в системі електронногоадміністрування 
ПДВ, які були додатково відкриті СТ* 

обмеження терміну реєстрації податкових накладних,складених 
СТ* за операціями з постачаннясільськогосподарських 
товарів/послуг в межах спецрежиму 

перенесення від’ємного значення різниці міжподатковими 
зобов’язаннями та податковим кредитом,що сформувалася в 
результаті здійсненнясільськогосподарської діяльності, до 
податковоїдекларації з податку на додану вартість, за якою 
здійснюються розрахунки з бюджетом 

* СТ - сільськогосподарські товаровиробники 
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вартість” для уникнення структурної нерівності у Співтоваристві та 
викривленню конкуренції в деяких сферах діяльності, внаслідок 
застосування Державами-членами різних  величин ставок ПДВ, 
встановлюється мінімальна ставка в розмірі 15% з наступним 
переглядом [3]. 

Отже, результатом скасування спеціального режиму значно погіршив 
стан сільськогосподарських товаровиробників, особливо у такий скрутний 
час, коли їм потрібна фінансова підтримка. Підвищення податкового 
навантаження призведе до закриття низки підприємств. Тому, в 
подальшому, для України слід використовувати досвід країн ЄС, та 
застосовувати окремі податкові пільги для аграріїв і в першу чергу це 
стосується ПДВ. 
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вартість [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_928. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА  
РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ  

ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Дані про виробничі витрати (в тому числі загальновиробничі) є 

основним джерелом виявлення резервів зниження собівартості продукції 
(робіт, послуг) та підвищення рентабельності підприємства шляхом 
постійного і безперервного контролю за матеріальними, трудовими та 
фінансовими ресурсами. Саме тому правильний підхід до обліку 
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загальновиробничих витрат та вибір необхідної бази їх розподілу є 
важливою умовою ефективного функціонування кожного підприємства. 

Витрати від операційної діяльності відповідно до П(с)БО 16 
“Витрати” містять виробничі витрати [1]. Виробничими вважаються 
витрати, що були понесені на виготовлення продукції (робіт, послуг). Ці 
витрати поділяють на прямі та непрямі. Непрямими є витрати, які не 
можна прямо віднести до того чи іншого виду продукції. Саме ці витрати 
вважаються загальновиробничими. 

Загальновиробничі витрати (ЗВВ) – це витрати підрозділів, цехів, 
дільниць, бригад, відділень на організацію процесу виробництва та 
управління ним, витрати на утримання й експлуатацію машин та 
обладнання, будівель і споруд загальновиробничого призначення, які не 
можна прямо віднести на конкретний об’єкт витрат [2].  

Під час планування та обліку ЗВВ (в тому числі і на швейних 
підприємствах) їх поділяють на постійні і змінні. Відповідно до П(с)БО16 
“Витрати” підприємствам надано право самостійно встановлювати перелік 
та склад постійних і змінних загальновиробничих витрат [1]. Ця 
інформація повинна бути відображена в наказі про обліку політику 
підприємства. 

Безпосередньо облік загальновиробничих витрат ведуть на 
однойменному рахунку 91. При цьому для зручності до нього можна 
відкрити також рахунки другого порядку: 

- 911 “Змінні загальновиробничі витрати” (для підприємств швейної 
галузі це можуть бути: витрати на обслуговування та управління 
виробництвом (цехів), що змінюються пропорційно зміні обсягів 
виробництва; втрати від браку; витрати на транспортування продукції між 
цехами тощо); 

- 912 “Постійні загальновиробничі витрати” (на швейних 
підприємствах – це: амортизація основних засобів загальновиробничого 
(цехового, дільничого, лінійного) призначення; витрати на опалення, 
освітлення, водопостачання цехів, дільниць тощо). 

Змінні ЗВВ визначаються за фактичними обліковими даними та 
повністю списуються на виробничу собівартість виготовленої продукції 
(списуються на рахунок 23 “Виробництво”). Постійні ЗВВ розподіляються 
на кожний об’єкт витрат та списуються на 23 рахунок “Виробництво” в 
межах нормальної потужності (постійні розподілені загальновиробничі 
витрати).  

Сума постійних витрат, що є понаднормовою, вважається 
нерозподіленими постійними ЗВВ, обчислюється як різниця між загальною 
сумою постійних загальновиробничих витрат та нормою постійних витрат 
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і одразу відноситься на собівартість реалізованої продукції (рахунок 90 
“Собівартість реалізації”). 

Так, процес розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах 
швейної галузі має таку послідовність [3]: 

I. Розподіл всіх загальновиробничих витрат на постійні і змінні. 
II. Вибір оптимальної бази розподілу ЗВВ. При цьому кожне 

підприємство повинно самостійно обрати для себе базу розподілу з огляду 
на особливості своєї діяльності, і беручи до уваги те, що базою розподілу 
повинен бути той показник, за зміни величини якого найбільше 
змінюються загальновиробничі витрати.  

Базою розподілу для швейних підприємств можуть бути: заробітна 
плата робітників основного виробництва, прямі витрати, кількість 
виготовленої продукції в перерахунку на умовні одиниці, кількість 
машино-годин роботи обладнання тощо.  

При цьому, за виготовлення широкого асортименту швейних виробів 
із різною трудомісткістю та матеріаломісткістю, застосування єдиної бази 
розподілу ЗВВ є невиправданим. Доцільно ЗВВ розподілити постатейно, 
обравши для кожної статті свою базу розподілу з урахуванням причинно-
наслідкових зв’язків. Ширша гама баз розподілу дозволяє досягти 
найбільш точного калькулювання собівартості окремих видів швейної 
продукції. 

Найдоцільнішою базою розподілу ЗВВ на малих швейних 
підприємствах є основна заробітна плата основних робітників, а для 
середніх і великих – використання ще декількох баз залежно від рівня 
механізації та автоматизації виробництва: кількість машино-годин роботи 
обладнання; вартість прямих матеріалів; кошторисні (нормативні) ставки, 
розраховані на основі коефіцієнто-машино-годин. 

III. Визначення нормальної виробничої потужності з огляду на 
запланований обсяг основного виробництва та відповідно до обраної 
підприємством калькуляційної одиниці.  

IV. Визначення суми постійних і змінних ЗВВ за нормальної 
виробничої потужності підприємства швейної промисловості.  

V. Розрахунок коефіцієнтів (нормативів) розподілу постійних і 
змінних витрат на одиницю бази розподілу. Ці коефіцієнти 
розраховуються діленням відповідних сум постійних і змінних 
загальновиробничих витрат (за нормальної потужності) на нормальну 
виробничу потужність швейного підприємства.  

VI. Визначення фактичних сум постійних і змінних витрат. 
VII. Обчислення норми постійних витрат та їх розподіл. Норма 

постійних витрат визначається добутком коефіцієнта розподілу постійних 
витрат на одиницю бази розподілу та фактичної суми постійних 
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загальновиробничих витрат. Знайдена сума витрат являє собою 
розподілені постійні загальновиробничі витрати та списується на 
виробничу собівартість (рахунок 23 “Виробництво”).  

Отже, облік та розподіл загальновиробничих витрат являють собою 
складний процес. Оскільки на швейних підприємствах загальновиробничі 
витрати займають значну частку в загальному обсязі витрат, раціональний 
підхід до обліку загальновиробничих витрат та вибір необхідної бази їх 
розподілу дозволить виявити резерви зниження собівартості продукції та в 
кінцевому результаті збільшити прибуток підприємства. 
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РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 
 

В Україні, як і в інших пострадянських країнах, до проведення реформи, 
облік у державному секторі розглядався  лише як система відображення 
фінансових потоків за участю держави. По суті, основне завдання 
бухгалтерів, зайнятих у цій сфері, зводилося до касового обліку бюджетних 
грошей, але зміст, що вкладався в цю роботу на різних рівнях, був різним. 

Для вирішення питань модернізації бюджетного обліку та проведення 
повноцінного його реформування урядом було затверджено Стратегію 
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модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 роки [1]. 

Основною метою якої було  вдосконалення системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі.  

Завданнями Стратегії   передбачалося: 
− покращання методології та перехід на єдині методологічні 

засади бухгалтерського обліку і звітності;  
− створення уніфікованого організаційного та інформаційного 

забезпечення бухгалтерського обліку. 
Фундаментальними напрямками реформування бухгалтерського 

обліку в державному секторі є:  
− удосконалення системи внутрішнього контролю та аудиту в 

системі органів казначейства як основний фактор модернізації державного 
бухгалтерського обліку;  

− запровадження методу нарахувань у державному секторі та 
застосування інформаційних технологій при реформуванні управління 
державними фінансами;  

− управління людськими ресурсами як фактор впровадження змін у 
контексті реформування бухгалтерського обліку в державному секторі [2]. 

Міністерство фінансів України розробило та оприлюднило проект 
наказу “Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016-2018 роки”. 

Проектом Плану передбачено: 
1).Запровадження НП(С)БО в державному секторі та плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 
2).Створення системи подання електронної звітності розпорядниками 

бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з 
НП(С)БО в державному секторі. 

3). Консолідація фінансової звітності, складеної згідно з НП(С)БО в 
державному секторі. 

4).Адаптація облікової системи АС “Є-Казна” до Плану рахунків та 
внутрішньої платіжної системи Казначейства. 

5).Адаптація та запровадження Плану рахунків в обліковій системі 
Казначейства. 

Сьогорічні зміни в бухгалтерському обліку змусили пригадати і 
переосмислити ще раз його призначення та базові принципи. Впроваджені 
з  01.01.2017 р. новий  План рахунків, Порядок його застосування і Типова 
кореспонденція є системними документами, але все різноманіття операцій, 
що можуть виникнути в діяльності установ, звісно, не може охопити жоден 
нормативно-правовий акт. 
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На даному етапі реформи бухгалтерського обліку в державному 
секторі для того, щоби продовжувати рух вперед, потрібно вивчити нові 
правила і дотримуватись їх. 

Слід також врахувати, що державний сектор орієнтований  на 
вирішення економічних, соціально-культурних та політичних проблем. Це 
вимагає розробки критеріїв ефективності  не лише для суб’єктів 
господарювання, в особі яких держава виступає як “підприємець”, а й 
структур, діяльність яких безпосередньо задовольняє суспільні потреби [2]. 

Таким чином, подальше реформування державного сектору потребує 
визначення чітких стратегічних орієнтирів, удосконалення форм і методів 
управління об'єктами державної власності та розробки комплексної 
методики оцінки його соціальної та економічної ефективності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ ТОРГОВОЇ НАЦІНКИ У 
РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 
В ринкових умовах ціна, як правило, встановлюється на основі 

співвідношення між попитом та пропозицією. В процесі вибору того чи 
іншого рівня ціни, керівництву підприємства необхідно враховувати різні 
види цін (поточні ціни, середні ціни, порівняльні та незмінні ціни), 
розрахованих для одного і того ж товару. Це дає змогу оцінити можливості 
отримання прибутку з різних сторін і вибрати оптимальний рівень ціни, а 
також встановити торгову націнку, що сприятиме зростанню попиту на 
продукцію [1]. 

Роздрібна  торгівля  це  вид економічної діяльності в сфері 
товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу 
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та надання йому торговельних послуг. Для підприємств роздрібної 
торгівлі, товари яких обліковують за продажними цінами, важливе 
значення має правильне відображення та списання в бухгалтерському 
обліку торгової націнки з метою визначення фінансового результату і рівня 
рентабельності підприємства. 

Торгова надбавка (націнка) – це сума витрат суб’єкта 
господарювання, що пов’язана з обігом товару та яку нараховують у 
процесі його продажу (реалізації) у роздрібній торгівлі та отримання 
прибутку. Іншими словами  під торговою націнкою (надбавкою)  
розуміють  різницю між вартістю товару за ціною продажу та його 
собівартістю. Максимально допустимим рівнем, який повинні враховувати 
суб’єкти господарювання під час реалізації товару в роздрібній торгівлі є 
гранична торгова надбавка (націнка) [2].   

Торгова  надбавка використовується лише в роздрібній торгівлі, адже 
для оптової торгівлі передбачений інший термін – “постачальницько-
збутова надбавка”. Торговельні надбавки визначаються продавцем 
самостійно, виходячи з кон’юнктури ринку. В торговельну надбавку 
враховують витрати роздрібного продавця, в тому числі транспортні 
витрати з доставки товару від постачальника. Вони залежать від виду 
франко, передбаченого у вільній відпускній ціні підприємства-виробника 
або від ціни закупівлі продукції (товарів) та умов поставки, зазначених у 
договорі.  

Взагалі рівень торгових націнок встановлюється підприємствами 
самостійно і залежить від ринкових цін, рівня операційних витрат і 
прогнозованого рівня рентабельності. Та все ж кожне підприємство 
повинно обґрунтувати встановлену торгову націнку на свої товари, яка, у 
свою чергу, нівелює можливість збиткової діяльності, тому що ціни 
реалізації впливають не лише на результат діяльності, але й на вибір 
постачальників, які продають товари.  

При реалізації товарів суму торгової націнки списують з субрахунку 
285 “Торгова націнка” (без ПДВ) та вона має дорівнювати показнику рядку 
2090 “Валовий прибуток” форми №2 “Звіту про фінансові результати”. 

Приклад бухгалтерських проведень з обліку торгової націнки 
наведено у табл. 1.  
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Таблиця 1 
Відображення в обліку торгової націнки 

Зміст господарської операції 
Кореспондуючі 

рахунки 
Дебет Кредит 

Одержано товар від постачальника  
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 

282 
641 

631 
631 

Нараховано торговельну націнку на товар 282 285 
Отримано в касу виручку від продажу товару  301 702 
Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ у 
сумі доходу від реалізації 

702 641 

Списано торгову націнку реалізованого товару ( метод 
червоного сторно) 

902 285 

 
Отже, встановлення оптимального, обґрунтованого рівня торгової 

націнки забезпечить підприємствам зростання обсягу товарообігу, 
оптимізації витрат обігу та збільшення чистого прибутку.  Також 
підприємствам необхідно приділяти особливу увагу тим недолікам і 
суперечностям, які виникають в процесі обліку торгової націнки, для того, 
щоб підвищити показник ефективності виробництва. 
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СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ 

 
В господарській діяльності суб’єктів підприємництва щоденно 

відбуваються розрахунки з юридичними, фізичними особами,  
працівниками та іншими інституціями. Зазвичай ці розрахунки є 
грошовими і здійснюються в готівковій чи безготівковій формах. Тому 
одним із важливих завдань системи управління на підприємстві є 
організація обліку грошових коштів. 
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Слушною є думка науковців, що гроші – найдинамічніший елемент 
економічної системи, а їх обіг формує кровоносну систему галузей 
економічної діяльності, тому від стабільності грошей значною мірою 
залежать  стабільність  та  ефективність  економічної  системи [2, с. 422]. 

За визначенням Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, 
грошові кошти (гроші) – це готівка, кошти на рахунках у банках та 
депозити до запитання [4]. У складі грошових коштів згідно Інструкції про 
застосування плану рахунків наявні і грошові документи, і грошові кошти 
в дорозі, а також електронні гроші [3].  

В сучасних умовах формування інформаційного суспільства досить 
актуальним є твердження наявності електронних грошей. 

Визначення  сутності  поняття “електронні  гроші”  постійно 
еволюціонує. Трансформація уявлення про електронні гроші відбувається 
під впливом появи нових механізмів їх емісії, збереження та передачі, де 
ключове значення має базова технологія (комп’ютери, інтернет-технології, 
мобільний зв’язок, технологія бездротового високочастотного зв’язку, 
криптографічні обчислювальні процеси) [5, с. 26]. 

Як відзначає Височан О.С., в ширшому розумінні поняття “електронні 
гроші” враховує як кошти на базі пластикових карток, так і віртуальні 
гроші в глобальних мережах, які не прив’язані до банківських платіжних 
систем [1, с. 176]. Віднесення останніх до електронних є дискусійним.  

Нині найвищий рівень інноваційної новизни мають електронні гроші 
– біткоін (Bitcoin, ВТС), які отримали назву “криптовалюта” або 
“віртуальна Валюта”… [5, с. 27]. 

Дослідники з бухгалтерського обліку своєчасно відреагували на 
виникнення нового об’єкту відображення і були сформовані пропозиції з  
обліку  криптовалюти  як  електронних  грошей [6, с. 49]. Дійсно,  якщо  
проаналізувати  суто  технічні, технологічні та організаційні аспекти 
використання криптовалют, то  приходимо  до  висновку,  що  вони  майже 
тотожні з електроним видом грошей безготівкової  форми  їх  обороту. 
Однак, хибним є повне ототожнення криптовалюти з безготівковими 
грошима в цілому, і їх окремого виду – електронними грошима. Схожість 
проявляється у тому, що криптовалюти як електронні гроші є 
неперсоніфікованим платіжним інструментом (тобто не потребують 
ідентифікації власника) та обертаються  поза  межами банківської системи 
в електронному вигляді. Якщо емітенти електронних грошей мають тісно 
взаємодіяти із банками для забезпечення вільного обміну електронних 
грошей на традиційні і навпаки, то криптовалюти не є “банківськими 
грішми”, вони не враховуються при розрахунку монетарних агрегатів та не 
можуть бути використані для здійснення банківських послуг (прийому 
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депозитів та видачі кредитів) [6, с. 50]. Автори доводять про необхідність 
відображення операцій з крипто валютою як фінансових інвестицій, що на 
нашу думку є виправданим.  

Вище викладене дає можливість відзначити, що в умовах постійних 
економічних явищ і процесів, які пливають на виникнення нових об’єктів 
обліку, доречним є внесення змін у національне законодавство що обліку 
грошових коштів. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

 
Розвиток ринкових відносин в Україні, наявність підприємств різних 

форм власності та розширення міжнародних економічних зв’язків 
вітчизняних підприємств з іноземними партнерами сприяли впровадженню 
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в облікову практику облікової політики, яку підприємство визначає 
самостійно. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому 
залежить ефективність управління не тільки системою обліку, а й 
фінансово-господарською діяльністю підприємства та стратегією його 
розвитку на тривалу перспективу. Ведення бухгалтерського обліку на 
кожному підприємстві здійснюється на підставі нормативно-правових 
актів, що розробляються відповідними органами. Це дає змогу вести 
бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними 
принципами й формою і таким чином забезпечувати порівнянність 
облікової інформації. Однак підприємство, виходячи з конкретних умов 
господарювання, може вибирати найбільш прийнятні для нього форми 
ведення обліку [1, с. 190]. Це вимагає від управлінського персоналу 
підприємства більш виваженого підходу до розробки та підтримки на 
належному рівні облікової політики з урахуванням впливу як зовнішніх, 
так і внутрішніх факторів. 

До зовнішніх факторів належать інфраструктура ринку, особливості 
системи оподаткування, вплив інфляційних процесів, законодавчі акти та 
нормативні документи з питань підприємництва бухгалтерського обліку і 
оподаткування, а до внутрішніх факторів: форма власності та 
організаційно-правову форма, галузь економіки та вид діяльності; 
організаційна та виробнича структура підприємства; технологічні 
особливості процесу виробництва, рівень розвитку інформаційної 
системи на підприємстві; рівень кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення. 

Проблеми формування облікової політики досліджувались як у працях 
зарубіжних (Б. Нідлз, Р. Ентоні, Дж. Ріс, Ван Бред та ін.), так і вітчизняних 
(М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.В. Завгородній, М.В. Кужельний, В.Г. 
Лінник та ін.) вчених. Однак нині відсутнє єдине, точне та повне 
визначення поняття “облікова політика”. 

Бутинець Ф.Ф. відмічає, що облікова політика – це не просто 
сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов 
господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу використовувати 
різні варіанти відображення фактів господарського життя [2, с. 51]. 

На рис. 1 наведено нормативно-правові акти різного підпорядкування, 
за допомогою яких відбувається формування облікової політики на 
підприємстві [2, с. 51]. 

Одним з основних нормативно-правових актів, у якому відображено 
та обґрунтовано  визначення “облікова політика” - Закон України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. У січні 2018 р. у 
вищезгаданому  Законі відбулося коригування терміну “облікова полі-
тика”, - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 
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підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 
фінансової звітності [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Нормативно-правові акти, які регламентують формування 
облікової політики на підприємстві 

 
Розглянувши вище наведенні нормативно-правові акти, можна 

стверджувати, що національна база має ряд недоліків: 
1) відсутність окремого поняття, щодо термінів “облікова політика” та 

“облікова оцінка”;  
2) застосування ряду окремих елементів (термін корисного 

використання, вартісний критерій, методи амортизації та, переоцінка 
основних засобів);  

3) недостатньо чітко розкрито окремі елементи, як готова продукція, 
незавершене виробництво та товарні запаси;  

4) недостатність застосування окремих прийомів та методів (переваги, 
недоліки та ступінь впливу на фінансові результати). 

Формуючи облікову політику за конкретним напрямом, підприємство 
вибирає один варіант з декількох допустимих законодавчих та 
нормативних актів, що входять до системи нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку в Україні. Розглядаючи всі теоретично можливі 
варіанти під час формування облікової політики, підприємства 
встановлюють її лише щодо тих господарських операцій та подій, які 
відбуваються в їх діяльності або плануються в найближчому 
майбутньому [4, с. 368]. 

Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно, 
зважаючи на структуру, види діяльності та інші особливості діяльності. 
Разом з тим облікова політика підприємства не повинна суперечити Закону 

 
Нормативно-правові акти 

Закон України "Про 
бухгалтерський облік 
та фінансову звітність 

в Україні" 

Лист Міністерства 
фінансів України 

«Про облікову 
політику» 

Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів, 
основних засобів, 

запасів,біологічних активів 

 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

П(С)БО 6 
«Виправлення 

помилок і зміни у 
фінансових звітах» 

Методичні 
рекомендації щодо 
облікової політики 
підприємства 



55 

про бухгалтерський облік та чинним П(С)БО. Також має бути дотримано 
одну найважливішу умову – єдність облікової політики на підприємстві. 
Це означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою 
політикою підприємства, повинні беззастережно застосувати всі його філії, 
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, незалежно від 
місця їх розташування [4, с. 368]. 

Через відсутність облікової політики підприємство може збільшити 
ймовірність бухгалтерських помилок, а також, відсутність наказу про 
облікову політику збільшує кількість запитань при перевірці відповідними 
контролюючими органами. Слід зазначити, що відсутність даного наказу 
на підприємстві можуть розцінити як порушення правил ведення 
бухгалтерського обліку, згідно ст. 164 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, що призводить до сплати штрафу у 
розмірі від 136 грн до 255 грн. Якщо керівник (бухгалтер) повторно 
здійснив порушення протягом того ж року сума штрафу становить від 170 
грн до 340 грн. 

На жаль, в сучасних умовах діяльності підприємства, керівники не 
приділяють належної уваги до процесу формування облікової політики, в 
результаті чого призводить до похибок в показниках фінансової звітності, 
здійснюється перекручування фінансових результатів. Тому, одне з 
головних завдань для керівників підприємств  України - створення 
належної облікової політики, яка б дозволяла формувати об'єктивну та 
правдиву інформацію про фінансовий стан та результати діяльності 
підприємства. Керівництво також повинно здійснювати постійний 
контроль за здійсненням облікової політики на підприємстві, проводити 
моніторинг змін у законодавчій базі та удосконалювати її в умовах 
інформаційного розвитку. 
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НАПРЯМ 3. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
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асистент кафедри обліку та аналізу, 
Національний університет “Львівська політехніка”. 

 
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ 
 

Дослідження у сфері інноваційного та проектного менеджменту 
виокремили два взаємопов’язані підходи до структуризації етапів 
розробляння та реалізації інноваційних проектів та програм: по перше, як 
складових інноваційного циклу на підприємстві та по друге, виходячи з 
життєвого циклу інноваційного продукту. 

Інноваційний цикл – це модель, яка описує процес створення інновації 
від етапу освоєння знань щодо нового продукту до етапу його споживання. 
При цьому кожен з етапів інноваційного циклу у сучасній економіці тісно 
взаємодіє з рештою [1, с.118]. 

Відповідно до першого підходу процес розробляння та реалізації 
інноваційної програми передбачає чотири основні етапи: генерування ідеї, 
науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи, масове 
виробництво або використання інноваційного продукту для власних 
потреб. 

У свою чергу, відповідно до другого підходу, основними етапами 
інноваційного процесу за фазами життєвого циклу є: створення інновації, 
впровадження на ринок, зростання реалізації, уповільнення зростання, 
спад [2, с.72]. Останні етапи інноваційного процесу можуть об’єднуватись 
поняттям “комерціалізація інновації”, в той час як створення інновації 
поєднує фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи, а також 
дослідно-конструкторську складову.  

Обидві моделі пов’язані та взаємодоповнюють одна одну. Перша в 
більшій мірі орієнтована на деталізацію техніко-технологічної частини 
розробляння інновації, друга – її ринкову реалізацію та розрахунок періоду 
окупності.  

Реалізація проектів за вищеописаними моделями дасть змогу чітко та 
системно досліджувати процес здійснення інноваційної діяльності та 
виконувати поточний і подальший контроль за його результатами.  

Програма інноваційного розвитку, як сукупність інноваційних 
проектів, повинна включати етапи їх відбору, зокрема: попередній відбір; 
аналізування кожного проекту з набору альтернатив (доходність, рівень 
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ризику, наявність у компанії ресурсів, достатніх для реалізації проекту); 
остаточний вибір проектів, з яких формуватиметься програма [3, с.10]. 

Для досягнення максимальної ефективності інноваційних програм 
необхідно використовувати сучасні інструменти їхньої реалізації. 
Проведені дослідження показують, що однією з найбільш прогресивних є 
так звана “SMART-технологія” проектування та реалізації управлінських 
програм на основі  постановлених завдань і критеріїв на кожному етапі 
такого проектування. Її розробляння для потреб управління пов’язують із 
публікаціями Пітера Друкера, присвяченими тематиці управління за 
результатами та із дослідженнями Джорджа Дорана (зокрема, в статті 
“There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”). 

Аналіз впроваджених на практиці програм інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств, зумовив визначення низки базових 
характеристик, дотримання яких дає змогу розраховувати на їхню успішну 
реалізацію (рис. 1). 

 
Рис.1. Розширений варіант SMART-технології у разі її застосування для 

управління реалізацією програм інноваційного розвитку 
 
Примітка: власна пропозиція (зовнішній контур) щодо розвитку класичної 

SMART-технології (внутрішній контур) 
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Внутрішній контур фігури представляє собою базові поняття SMART-
технології проектного менеджменту, тоді як зовнішній (розширений та 
адаптований до потреб програмування інноваційного розвитку) 
складається із вимог-характеристик, виконання яких є запорукою успішної 
реалізації інноваційної програми. 
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ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА:  
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ТА НАПРЯМІВ 

АНАЛІЗУ 
 

Позиковий капітал сприяє розширенню економічного потенціалу 
підприємства, підвищенню темпів зростання обсягів реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), а також приросту рентабельності власного 
капіталу за рахунок забезпечення розширеного відтворення виробництва 
[1]. Водночас підприємство, що використовує позиковий капітал, може 
зіткнутися з проблемами втрати платоспроможності та фінансової 
стійкості, зниження рівня рентабельності активів (прибуток підприємства 
зменшується на суму сплачених відсотків за кредит), зростання загрози 
банкрутства, тому актуальним є систематизація завдань та напрямів 
дослідження позикового капіталу. 
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За 2017 р. обсяг гривневих кредитів бізнесу зріс на 8,7% під впливом 
поступового поліпшення платоспроможності позичальників. Пожвавленню 
кредитування сприяло зниження вартості кредитів. За рік відсоткові ставки за 
новими кредитами в гривні знизилися для бізнесу – до 15,8% річних [2]. Однак 
підвищення вдруге Національним банком України з кінця жовтня 2017 р. 
облікової ставки (з 1.01.2018 р. вона зросла до 16%), на думку експертів, може 
загальмувати нарощування банками кредитування підприємств.  

Відповідно аналіз позикового капіталу має бути зорієнтований на пошук 
можливостей розширення господарської діяльності підприємства, 
забезпечення ефективного використання власного капіталу, прискорення 
формування різних цільових фінансових фондів, а як наслідок – підвищення 
ринкової вартості підприємства і запобігання ризику його банкрутства. На 
думку деяких науковців, будь-які зміни у складі капіталу, які сприяють 
максимізації вартості підприємства, слід визнати доцільними [3]. 

Для підприємства, яке прагне залучити капітал на певний термін у 
користування за заздалегідь обумовленою платою у вигляді відсотка, 
важливо аналізувати динаміку капіталу та зміни його структури, оскільки 
це істотно впливає на фінансовий стан. 

Використання позикового капіталу здебільшого досліджують за 
показниками ліквідності та фінансової стійкості. Також аналізують 
інтенсивність  та ефективність його використання за показниками 
оборотності та рентабельності капіталу. 

Одним із інструментів аналізу впливу позикового капіталу на 
фінансовий стан підприємства може стати фінансовий леверидж, ефект 
якого відображає рівень прибутку (збитку), що додатково генерується на 
власний капітал при різній величині залучених позикових коштів. За 
результатами аналізу ефекту фінансового левериджу можна визначити 
безпечну величину позикового капіталу за певних умов кредитування. 
Особливе значення має аналіз впливу фінансового левериджу на рівень 
рентабельності власного капіталу, що забезпечує можливість управляти як 
величиною, так і структурою капіталу підприємства.  

Важливо також проаналізувати доцільність використання 
підприємством різноманітних форм кредитування та їхній вплив на 
пришвидшення руху грошових і матеріальних ресурсів, підвищення 
ефективності господарської діяльності підприємства. 

Для здійснення процесу розширеного відтворення підприємства 
залучають фінансові ресурси як короткострокового, так і довгострокового 
характеру. Основними вважають капітальні вкладення, що пов’язані з 
реконструкцією та технічним переозброєнням підприємства, освоєнням 
нової техніки, удосконаленням технології виробництва тощо, але щоразу 
доцільно аналізувати доцільність їх залучення. 
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З метою зменшення ризику втрати ліквідності активів необхідно 
контролювати використання короткострокової заборгованості, зокрема 
кредитів банків. Хоча перш ніж фінансувати оборотні активи за рахунок 
залучення короткострокових кредитів, варто визначити резерви 
підвищення прибутковості та рентабельності діяльності підприємства. 

Таким чином, результати аналізу формування та використання 
підприємством позикового капіталу сприяють ефективному та гнучкому 
управлінню загальним капіталом, формуванню оптимальної його 
структури та, як наслідок, підвищенню фінансової стійкості підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
ДЛЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективність управлінських рішень істотно залежить від рівня 

розвитку облікової системи, яка забезпечує відповідними інформаційними 
ресурсами процес їх обґрунтування. Зокрема інформація про джерела 
отриманих підприємством готівкових та безготівкових коштів, напрями їх 
використання, рух грошових коштів за звітний період залежно від виду 
діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) наведена у Звіті про 
рух грошових коштів, що дає можливість оцінити спроможність 
підприємства генерувати грошові кошти та потребу в них. 

Аналіз руху коштів у розрізі окремих видів діяльності підприємства 
дає можливість оцінити, з яких джерел надійшли ці кошти, які напрями їх 
використання, чи вистачає власних оборотних коштів підприємства для 
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відповідного виду діяльності, визначити спроможність підприємства 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями тощо [1]. Аналіз грошових 
потоків доповнює методику аналізу платоспроможності підприємства та 
дає можливість не лише оцінити, але й передбачити його фінансовий стан. 

Підприємства під час складання фінансової звітності можуть обрати 
спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим 
методом [2]. 

Побудова форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів (за прямим 
методом)” ґрунтується на безпосередньому використанні даних з регістрів 
бухгалтерського обліку (рахунки 30 “Готівка” і 31 “Рахунки в банках”) за 
звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку 
операцій, активів або зобов'язань. Застосування цього методу передбачає 
постійне накопичення даних про рух грошових коштів та узагальнення 
відповідних показників в аналітичному обліку. 

Непрямий метод складання форми № 3-н “Звіт про рух грошових 
коштів (за непрямим методом)” полягає в тому, що спочатку визначають 
суму прибутку (збитку) до оподаткування, яку коригують шляхом 
виключення впливу негрошових операцій, тобто максимально 
використовують показники Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за умови 
мінімального використання даних первинних документів, облікових 
регістрів, аналітичних і синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.  

Аналіз грошових потоків підприємства за даними Звіту про рух 
грошових коштів (за прямим методом) дає змогу відстежити всі видатки і 
надходження грошових коштів за звітний період. За даними первинних 
документів визначають загальні суми надходження і витрачання грошових 
коштів, порівнюють отримані величини і встановлюють, чи вистачило 
грошових надходжень від певної діяльності для забезпечення пов’язаних із 
нею витрат.  

Аналіз руху грошових коштів за даними Звіту про рух грошових 
коштів (за непрямим методом) забезпечує виявлення факторів, які 
вплинули на зміну залишку грошових коштів. Непрямий метод складання 
звіту більше влаштовує тих користувачів, яких цікавить якість інформації 
про рух грошових коштів за результатами операційної діяльності з 
урахуванням структури негрошових статей, взаємозв’язку та впливу 
динаміки змін залишків виробничих запасів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості на рух грошових потоків. 

Іноді підприємства для забезпечення потреб користувачів 
результатами аналізу грошових потоків складають Звіт про рух грошових 
коштів за прямим і непрямим методами, що розширює аналітичні 
можливості. 
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Таким чином, вибір методу (прямий чи непрямий) побудови звіту про 
рух грошових коштів залежить від способів організації облікового 
процесу, можливостей збирання й оброблення облікової інформації, 
потреб системи управління тощо. Одночасно метод побудови звіту впливає 
на формування основних напрямів і систем показників аналізу грошових 
потоків підприємства. Загалом українські підприємства частіше 
використовують прямий метод, а іноземні підприємства надають перевагу 
непрямому методу (згідно з опублікованими даними, 97,5% компаній у 
США застосовують саме цей метод) [3]. 
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АНАЛІЗ  КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

У ТОВ “ІНТЕРФОМ-ЗАХІД” 
 

У процесі здійснення підприємницької діяльності суб’єкт 
господарювання взаємодіє з іншими підприємствами, організаціями, які 
поставляють матеріальні цінності, включаючи виробничі запаси, 
обладнання, інші активи, надають послуги, виконують роботи, необхідні 
для забезпечення звичайної діяльності підприємства. Процес постачання є 
невід’ємною ланкою кругообігу засобів.  У результаті виникає поточна 
кредиторська заборгованість перед вітчизняними та іноземними 
постачальниками та підрядниками. 

Обсяг кредиторської заборгованості здійснює суттєвий вплив на 
фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, через те 
менеджменту підприємства необхідно постійно здійснювати контроль за 
станом розрахунків [1]. Окрім того, вагомість аналізу рівня кредиторської 
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заборгованості пов’язана з тим, що в момент її виникнення підприємство 
отримує у власність придбані активи (сировину, матеріали, тощо),  і 
одночасно користується коштами, які повинні бути передані 
постачальнику (чи підряднику) за отримані ресурси [2]. Відповідно, 
менеджменту необхідно здійснювати аналіз і управління розрахунковими 
операція в процесі здійсненнях яких формується грошовий потік 
підприємства. 

Стан розрахунків на підприємстві можемо проаналізувати на основі 
показників оборотності і термінів обороту погашення кредиторської і 
дебіторської заборгованостей. 

 Розглянемо стан розрахунків за дебіторською і кредиторською 
заборгованостями на прикладі ТОВ “Інтерфом-Захід”. 

ТОВ “Інтерфом-Захід” займається виробництвом та реалізацією 
пінополіуретану в Україні та за межами її кордону. 

Для виробництва продукції ТОВ “Інтерфом-Захід” закупляє лише 
імпортну сировину. Всі інші допоміжні матеріали, які необхідні для 
виробництва поролону підприємство придбаває на території України.  

Імпортну сировину для виробництва поролону купляє в кредит, 
оскільки не має можливості здійснювати попередню оплату. Більшу частку 
виробленої продукції підприємство експортує в Польщу, Румунію, 
Молдову, Чехію, Німеччину та інші країни. Умови договору передбачають 
різні терміни оплати за отриманий товар, але не більше 60 днів після 
реалізації. Деякі з нерезидентів даних умов не дотримуються в результаті 
підприємство має велику кредиторську заборгованість. 

Динаміку показників оборотності дебіторської і кредиторської 
заборгованостей  підприємства відображено у табл.1. 

 
Таблиця 1  

Динаміка показників оборотності дебіторської і кредиторської 
заборгованостей ТОВ “Інтерфом-Захід” за 2015-2017 рр. 

Показники 2015р. 2016р. 2017р. 
Вихідні показники 

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 166049 232472 285010 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 153806 227295 285627 
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 16092 19441 20706 
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 2558 20424 54788 

Аналітичні показники 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 

90,90 19,78 7,59 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 

11,56 13,08 14,20 

Термін оборотності кредиторської 
заборгованості, дні 

4 18 48 

Термін оборотності дебіторської 
заборгованості, дні 

32 28 26 
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Як свідчать дані табл. 1 у 2015 р. підприємство сплачувало 
заборгованість постачальникам кожних 4 дні, в той час як дебітори 
розраховувалися за отриману продукцію в середньому через 32 дні. Такий 
стан розрахунків привів до дефіциту оборотних грошових коштів. У 
наступні періоди брак оборотних коштів привів до нарощення обсягів 
кредиторської заборгованості, а середній термін погашення зріс до 48 днів. 

З метою підтримання фінансової стабільності підприємства його 
менеджмент повинен вивчати причини виникнення кредиторської 
заборгованості, оптимальний її обсяг і структуру та ефективно 
використовувати безкоштовний кредит у формі кредиторської 
заборгованості. Для цього підприємству необхідно сформувати кредитну 
політику щодо своїх кредиторів і дебіторів.  
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Одним із основних напрямів фінансового аналізу є оцінювання 
власнoго капіталу як джерела фінансування діяльності підприємства, за 
результатами якого ухвалюють управлінські рішення щодо ефективності 
тих чи інших видів господарської діяльності, дoцільності освоєння нової 
продукції чи визначення стратегічної орієнтації розвитку підприємства. 

Огляд спеціальної літератури свідчить про велику зацікавленість 
науковців проблемами аналізу власного капіталу підприємства, оптимізації 
його частки у структурі загального капіталу з метою підвищення 
кредитоспроможності, забезпечення бажаного співвідношення між 
прибутковістю та фінансовою стійкістю.  
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Однією з істoтних проблем аналізу,  враховуючи значну кількість 
показників, які обчислюють на основі величини власного капіталу і при 
цьому характеризують різні сторони діяльності підприємства, є визначення 
задовільного рівня рентабельності власного капіталу. 

 Рентабельність власного капіталу – пoказник, який вказує наскільки 
підприємство ефективно використовує власний капітал, тобто скільки 
прибутку припадає на кожну гривню власних коштів. Цей показник 
використовують для оцінювання вартості акцій підприємства та величини 
дивідендів, які можуть отримати власники акцій. Особливо важливим цей 
індикатор є для власників (акціонерів, учасників), адже дозволяє визначити 
зростання їхнього  добробуту за аналізований період.  

Рентабельність  власного капіталу здебільшого рoзраховують як 
співвідношення чистого прибутку підприємства і середньої вартості його 
власного капіталу за аналізований період. Нормативного значення для 
цього показника не встановлено, але, очевидно, що вищий рівень 
показника вказує на  відносно вищі темпи зрoстання чистого прибутку 
порівняно з сумою власного капіталу.  

На величину рентабельності власного капіталу впливають такі три 
основні фактори першого порядку: частка чистого прибутку у загальній 
величині прибутку, отриманого підприємством за аналізований період; 
рентабельність загального капіталу, яка характеризує якість управління 
підприємства, ефективність його функціонування та розвитку; мультиплі-
катор капіталу, який визначає рівень фінансової залежності і є важелем, 
який збільшує спроможність власного капіталу підприємства. 

Рентабельність власного капіталу істотно залежить від галузевих 
особливостей операційної діяльності підприємства, стадії його життєвого 
циклу та інших факторів, вплив яких врахувати досить проблематично 
[1].Проте саме вони істотно впливають на обґрунтування  вибору  джерел 
формування структури капіталу підприємства. 

Тенденція до стабільного зростання рентабельності власного капіталу 
вказує на підвищення спроможності підприємства генерувати прибуток. 
Водночас підвищення рентабельності власного капіталу може бути 
зумовлене і зниженням вартості власного капіталу, наприклад, внаслідок 
викупу акцій.  

Збільшення частки позикового капіталу, як підтверджують результати 
дослідження багатьох науковців, також сприяє підвищенню рентабельності 
власного капіталу, але лише за певних умов. Наприклад, якщо 
підприємство може забезпечити вищий рівень віддачі на вкладений 
капітал, ніж платити за кредитні ресурси, то, залучаючи позиковий капітал, 
воно може контролювати більші грошові потоки, розширювати масштаби 
своєї діяльності, підвищувати рівень власного (акціонерного) капіталу 
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[2].Іншими словами, залучення позикового капіталу в структуру капіталу 
підприємства зумовлює ефект фінансового левериджу, тобто можливість 
отримати додатковий прибуток на власний капітал. На думку деяких 
науковців,  кредит має приносити не  менше 30% дoдаткового прибутку. 
Однак прагнення власників до істотного підвищення прибутковості 
діяльності підприємства може призвести до зростання рівня фінансового 
ризику. 

Отже, можна констатувати, що незважаючи на особливу актуальність, 
питання визначення оптимальної частки власного капіталу у структурі 
капіталу підприємства досліджено недостатньо, зокрема не розроблено 
рекомендації, на які можна орієнтуватися при балансуванні між рівнями 
прибутковості та ризику втрати фінансової незалежності з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства.  

 
Література 

1.Боднарчук А.В. Удосконалення комплексного економічного аналізу 
власного капіталу / А.В. Боднарчук // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 3. – С. 
282–285; 2. Тютюнник Ю.М. Оцінювання оптимальності співвідношення 
власного і позикового капіталу підприємств / Ю.М. Тютюнник, С.В. 
Тютюнник // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту: Економічні науки. – 2010. – 
Вип. 99. – С. 229–234. 

 
 

Долошицький М.Ю., 
студ. гр. ОПАГ-11, 

Національного університету "Львівська політехніка". 
Науковий керівник – Нашкерська М. М., 

к.е.н., доц. кафедри обліку та аналізу  
 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ  
В УПРАВЛІННІ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") 
 

Одним з найважливіших завдань будь-якого підприємства у межах 
сучасних економічних відносин є максимізація рівня рентабельності 
власного капіталу при певному рівні фінансового ризику. Одним з 
основних механізмів реалізації цього завдання є фінансовий леверидж. 

У процесі управління капіталом необхідно враховувати, що його 
вартість залежить від рівня підприємницького та фінансового ризиків, 
пов'язаних з даним підприємством. Рівень підприємницького ризику 
виміряється силою впливу операційного важеля.  
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Важливо стежити за оптимальним співвідношенням між позиковим і 
власним капіталом, що дозволяє підтримувати кредитну репутацію 
підприємства та використовувати позитивний ефект фінансового левериджу.  

Показник, що відображає рівень додаткового прибутку на власний 
капітал при різній частці використання позикових коштів, називається 
ефектом фінансового левериджу [1].  

Механізм фінансового левериджу характеризує потенційні 
можливості впливу на чистий прибуток шляхом зміни обсягу і структури 
позикового капіталу, тому у процесі планування прибутку корегування 
коефіцієнту фінансового левериджу виступає одним із можливих резервів 
підвищення прибутку підприємства. 

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем, який мультиплікує 
позитивний або негативний ефект, що отримується за рахунок 
відповідного значення його диференціала.  

При позитивному значенні диференціала будь-який приріст 
коефіцієнта фінансового левериджу викликатиме ще більший приріст 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу, а при негативному значенні 
диференціала приріст коефіцієнта фінансового левериджу призводитиме до 
ще більшого темпу зниження коефіцієнта рентабельності власного капіталу. 

Знання механізму дії фінансового левериджу на рівень прибутковості 
власного капіталу і рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано 
управляти як вартістю, так і структурою капіталу  компанії [2]. 

В табл. 1 досліджено формування ефекту фінансового левериджу на 
ТОВ "Карпатнафтохім" 

Таблиця 1 
Динаміки зміни показника фінансового левериджу  

на ТОВ “Карпатнафтохім”  

Показники 
Значення 

2015 2016 
Власний капітал, тис. грн. 130 460 130255 
Позиковий капітал, тис. грн. 6169 5029 
Сукупний капітал, тис. грн. 135 630 135 284 
Ставка відсотка за кредит, % 8 8 
Ставка податку на прибуток, % 18 18 
Фінансові результати від операційної 
діяльності, тис. грн. 

769 424 

Рентабельність сукупного капіталу, % 0,57 0,31 
Рентабельність власного капіталу, %   0,59 0,33 
Податковий коректор 0,82 0,82 
Диференціал фінансового левериджу -7,43 -7,69 
Плече фінансового важеля 0,047 0,039 
Ефект фінансового левериджу, % -0,3 -0,2 
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Як видно з табл. 1 ефект фінансового левериджу протягом 
досліджуваних років на ТОВ “Карпатнафтохім” становив від’ємне 
значення, що вказує на негативну зміну рентабельності власного капіталу 
за рахунок використання позикових коштів в обороті підприємства. У 2016 
р. порівняно з 2015 р. ефект фінансового левериджу зріс на 0,1%. Показник 
знаходиться на такому рівні через низьку рентабельність сукупних активів 
підприємства. Головною пропозицію для підприємства є підвищення 
ефективності використання власних активів. 

Після дослідження поняття фінансового левериджу як механізму 
управління структурою капіталу можна зробити такі висновки: 

- механізм фінансового левериджу є ефективним інструментом 
оптимізації структури капіталу. 

- ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків 
підвищується рентабельність власного капіталу підприємства за рахунок 
залучення позикового капіталу.  

- за допомогою фінансового левериджу менеджери можуть впливати 
на діяльність  компанії. Фінансовий леверидж характеризує пасив балансу, 
відображаючи проблеми структури капіталу. 
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МОТИВАЦІЙНЕ ЯДРО ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Як відомо, метою мотиваційної управлінської діяльності на 

підприємстві є спонукання керівниками себе та працівників на досягнення 
особистих цілей та цілей діяльності підприємства [1]. Для цього може бути 
застосована модель мотивування через потреби, ключовими елементами 
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якої є стимули і мотиви. Під дією стимулів у свідомості людини 
виникають мотиви, що знаходять своє вираження у поведінці працівників, 
за результатами якої відбувається їх винагородження стимулами.  

Мотиви, які виникають у свідомості людини у своїй сукупності 
формують мотиваційне ядро - групу провідних мотивів, що визначає 
поведінку працівника [2]. Структуру мотиваційного ядра працівників 
визначають: фах або місце роботи, повсякденна праця за вибраним фахом; 
умови праці, моральний клімат у колективі; трудовий конфлікт, зміни 
місця роботи або фаху; інноваційна ситуація, пов’язана із зміною 
характеристик трудового середовища тощо. Для визначення мотиваційного 
ядра діяльності працівників слід застосувати низку етапів, пов’язаних із 
аналізуванням систем стимулів і мотивів та якісною характеристикою 
мотивів діяльності працівників.  

У практиці стратегічного управління підприємствами поширеним є 
застосування інструментів, які забезпечують наочне відображення стратегії 
його діяльності та її перенесення на операційний рівень у щоденні процеси 
підприємства. За їх допомогою формується аналітичне забезпечення та 
інструментарій, які сприяють успішній реалізації стратегії підприємства. 
До них належать стратегічні карти, які можна розглядати як документ, що 
відображає напрям активізації процесу реалізації стратегії підприємства, за 
допомогою поєднання стратегічних складових (блоків показників) 
причинно-наслідковим зв’язком. Зазвичай стратегічні карти містять чотири 
блоки показників: “Фінанси”, “Споживачі”, “Внутрішні бізнес-процеси”, 
“Навчання і зростання”. Кожний із блоків показників (перспектив) містить 
стратегічні цілі, показники, бажані нормативні значення та рекомендовані 
заходи для їх досягнення [3].  

Оскільки формування стратегічної карти рекомендовано здійснювати 
“Знизу-вгору”, починати слід від заповнення перспективи “Навчання 
(зростання)”. Далі її стратегічні цілі, показники, цільові значення та заходи 
повинні знайти відображення у перспективі “Внутрішні бізнес-процеси”. 
Відповідно до того, що планується реалізувати у сфері внутрішніх бізнес-
процесів повинні удосконалюватись відносини підприємства із його 
споживачами у ринковій сфері (перспектива “Ринок, споживачі”) та 
призвести до покращення значення (досягнення очікуваного значення) 
фінансових показників (перспектива “Фінанси”).  

Дослідимо ретельніше перспективу “Навчання (зростання)”. 
Вихідною точкою структурного наповнення досліджуваного блоку слід 
розглядати визначення стратегічних цілей. Вони, з одного боку, повинні 
формуватись на основі місії, стратегії розвитку підприємства та його 
корпоративних цінностей, а з іншого, ґрунтуватись на докладному 
аналізуванні працівників підприємства. Даний процес є частиною 
мотиваційної діяльності. 
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Зважаючи на сутність категорії “мотиваційне ядро”, а також на зміст та 
функціональне призначення стратегічних карт, пропонуємо забезпечувати 
формування стратегічних цілей перспективи “Навчання і зростання” 
стратегічної карти на його основі. Таким чином, мотиваційне ядро 
доповнюватиме аналітичний інструментарій стратегічного управління 
підприємством. Для цього можна використати такий порядок: визначення 
мети і завдань дослідження мотиваційного ядра та формування на його 
основі стратегічних цілей блоку “Навчання/зростання” стратегічної карти; 
інформаційне забезпечення дослідження; інтерв’ювання працівників 
підприємств та опитування інших представників зацікавлених груп; узагаль-
нення результатів інтерв’ювання, визначення (формування груп) мотивів 
працівників; розрахунок відсоткового відношення (частки) згадувань про 
кожний із мотивів серед працівників підприємства, що підлягали опиту-
ванню; формування мотиваційного ядра працівників підприємства; визна-
чення стратегічних цілей блоку “Навчання/зростання” стратегічної карти. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
З метою розвинення та удосконалення потужностей і технологій, в 

умовах обмежених ресурсів, зокрема: фінансових, матеріальних, трудових, 
інформаційних, інноваційних, управлінський персонал підприємства 
акцентує свою увагу на залучення додаткових коштів від інвесторів. Адже 
саме на підставі інвестиційних накопичень можна сформувати  прогноз на 
отриманні позитивних фінансових результатів діяльності підприємства.  

Варто виділити і той момент, що в ході реалізації підприємницького 
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проекту нерідко виникають несприятливі ситуації та наслідки, які 
передбачити в повному обсязі практично неможливо, і саме тому варто 
звернути особливу увагу у дослідженні ризиків, які можуть виникати, і 
безпосередньо впливати на реалізацію проектів. Під “інвестиційним 
ризиком” розуміють потенційну можливість недосягнення запланованих 
цілей інвестування (у вигляді прибутку або соціального ефекту) і в 
результаті непередбачених втрат коштів і отримання грошових збитків або 
прибутку, але менших, ніж планувалося, розмірів [1]. Крім того, у 
несприятливих випадках для підприємства, рівень довіри і позитивних 
відгуків про управлінський персонал різко зменшується, адже прорахунок 
виникнення форс-мажорних обставин являється основним завданням перед 
впровадженням нового проекту. Саме тому, для збереження репутації 
привабливого інвестиційного клімату підприємства, управлінській ланці 
слід апробовувати методи, які ефективно зможуть визначити рівень  
інвестиційного ризику. 

Перш за все, варто здійснити якісний розподіл ризику в процесі якого 
приймається рішення про встановлення або розширення специфічних 
бар’єрів для залучення тих інвесторів, які економічно вигідні підприємству 
і готові прийняти певну частку ризику на себе. Крім того, на нашу думку, 
необхідно також зосередити увагу на тому, що не слід перекладати велику 
частину відповідальності, оскільки досвідчені інвестори можуть 
засумніватись в доцільності капіталовкладень і розірвати зв’язки. Тому 
управлінському персоналу варто проявити гнучкість перед потенційними 
учасниками проекту. 

Наступний крок -  встановлення ділових стосунків із страховою 
компанією, що відповідатиме в межах майнового страхування і 
страхування від нещасних випадків. Протягом 2016-2017 років на території 
України зустрічаються випадки, коли підприємства перестраховують 
інтелектуальні здобутки, а також патенти, що закріплені за певними 
працівниками компанії. Найбільш ефективним способом зменшення 
інвестиційних ризиків є створення резервів для покриття витрат, які 
позапланово можуть виникнути в процесі основної діяльності 
підприємства. Тому, основне    завдання учасників проекту полягатиме у 
раціональному визначенні  розміру і структури резервного фонду для 
покриття витрат. Варто відзначити, що підприємці західних країн все 
частіше застосовують процедуру Дью ділідженс, що полягає у всебічній 
оцінці і аналізі діяльності підприємства з погляду фінансових аналітиків, 
юристів і аудиторів. На підґрунті внутрішніх документів і особливостей 
тієї галузі, до якої належить підприємство, визначається зона ризику на 
поточний рік. Встановлюються критичні точки та межі, відповідно до яких 
приймається конкретне управлінське рішення. Згідно цього формуються 
три можливих варіанти дій (табл.). 
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Таблиця 
Шкала оцінки ризиків [2] 

Імовірність 
Ступінь важкості шкоди 

Помірна Середня Крайня 

Вкрай неймовірний Дуже легкий     1 Невеликий         2 Середній            3 

Імовірний Невеликий        2 Середній            3 Високий             4 

Високо ймовірний Середній           3 Високий            4 Вкрай високий   5 
 

Крім вище перелічених дій, в країнах Європи у 2017 році на 43% зросла 
тенденція серед управлінського персоналу  щодо застосування ряду найбільш 
дешевих чи швидко здійсненних напрямів удосконалень, виконання яких 
кваліфікується як тимчасова платформа. А в подальшому розглядаються більш 
вагомі рішення щодо змін і коригувань діяльності підприємства в цілому. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Підвищення конкурентоспроможності підприємства – складний процес, 

який потребує використання інструментів, які враховують як спеціалізацію 
окремого підприємства, так і рівень економічного розвитку та фази ділового 
циклу, у якій знаходиться країна. Одним із перших науковців питання 
конкурентоспроможності розглянув М. Портер у праці “Конкурентні стратегії: 
техніка аналізу галузей та конкурентів” [1], що стало основою для подальших 
досліджень цієї тематики. Сучасні українські автори ґрунтовно розглядають 
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процес оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [2,3,4], 
проте наразі не має чіткості у визначенні рівня конкурентоспроможності 
підприємства, ідентифікуванні інструментів підвищення конкуренто-
спроможності. Зважаючи на це, доцільно сформувати класифікацію 
інструментів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства 
з метою формування методики оцінювання його конкурентоспроможності 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Класифікація інструментів підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного підприємства (сформовано на підставі [2,3,4]) 
Класифікаційна ознака Види 

За рівнем охоплення − макрорівень 
− мікрорівень 

За підходами 
− функціональний 
− системний 
− процесійний 

За методами 
− модель конкурентних сил М. Портера 
− матриця BCG 
− SWOT-аналіз 

За напрямами 

− виробництво 
− працівники 
− фінанси 
− маркетинг 

За способами реалізації 
− аутсорсинг 
− контролінг 
− бенчмаркінг 

За повнотою охоплення інформації 
− податкового облік 
− управлінський облік 
− фінансовий облік 

 
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства має 

охоплювати усі етапи функціонування, а також напрями його діяльності, а 
саме виробництво, працівники, фінанси та маркетинг. Отримана 
класифікація дає змогу обрати необхідний інструмент для підвищення 
конкурентоспроможності за виділеними напрямами. 

Наприклад за повнотою охоплення інформації можна виділити 
інструменти на основі фінансового, податкового та управлінського обліку. 
Для діагностики конкурентоспроможності підприємства доцільно 
використовувати дані фінансового обліку, оскільки даний інструмент 
найповніше охоплює інформацію про фінансовий стан підприємства.  
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Дебіторська та кредиторська заборгованості, координують рух 
грошових коштів, здійснюють одночасний їх відтік та надходження, що 
безпосередньо впливає на фінансовий стан підприємств. Індивідуальні 
підходи до обліково-аналітичного забезпечення управління 
заборгованостями підкреслюють високу значимість цих процесів та їх 
вплив на розвиток і результати діяльності підприємств. Великі обсяги 
дебіторської і кредиторської заборгованості призводять до перерозподілу 
оборотних коштів. Але взаємозв'язок та взаємозумовленість руху 
заборгованостей вимагають відповідної координації, що викликає 
необхідність розгляду управління обома видами заборгованостей.  

Дебіторська і кредиторська заборгованість виникають унаслідок 
готівкових та безготівкових розрахунків із покупцями та замовниками, 
постачальниками та підрядниками, фінансовими організаціями, органами 
державної влади та соціального страхування, підзвітними особами тощо. 
При цьому управління такими заборгованостями повинно ґрунтуватись на 
об’єктивній, своєчасній, достовірній, зрозумілій та зіставній інформації 
щодо її обсягу, динаміки, структури та інших якісних і кількісних 
характеристик. Така інформація може бути одержана в результаті аналізу 
даних аналітичного та синтетичного обліку, а також публічної фінансової і 
внутрішньої управлінської звітності підприємства [1]. При прийнятті 
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ефективних управлінських рішень щодо управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю підприємства важливим є їх обліково-
аналітичне забезпечення.  

Обліково-аналітичне забезпечення – це процес, який об’єднує у собі, 
як облікову складову (збір, підготовка, реєстрація, зведення та 
узагальнення інформації), так і аналітичну (аналіз облікової інформації за 
допомогою відповідних методів та прийомів) в єдиний процес.  

Основними завданнями при управлінні дебіторською та 
кредиторською заборгованостями можна визначити такі [2]:  

– організація повного та достовірного обліку дебіторської та 
кредиторської заборгованостей підприємства й перенесення облікових 
даних до його звітності;  

– аналіз структури та динаміки дебіторської та кредиторської 
заборгованостей підприємства в попередніх періодах;  

– визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування 
дебіторської та кредиторської заборгованостей на майбутні періоди;  

–оптимізація структури дебіторської та кредиторської 
заборгованостей  – постійний моніторинг за заборгованостями; 

– визначення можливості застосування кредитної політики щодо 
окремих покупців продукції та формування її принципів і умов; 

– прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за 
допомогою сучасних форм її рефінансування; 

– здійснення ефективного контролю формуванням та погашенням 
заборгованостей підприємства; 

– розрахунок розміру резерву сумнівних боргів. 
Бухгалтерська інформаційна система охоплює ретроспективну облікову 

інформацію про заборгованість підприємства, тоді як джерелами планової та 
прогнозної інформації є система бюджетів, яка може містити окремі бюджети 
заборгованості підприємства, а також передбачати включення показників 
заборгованості до інших бюджетів - реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), придбання сировини, руху грошових коштів (“cash flow”) тощо. 
Одним із визначальних напрямів аналізування заборгованості є дослідження її 
впливу на ефективність функціонування підприємства. При цьому науковці 
рекомендують визначати ефект від відволікання оборотного капіталу в 
дебіторську заборгованість. Під час оцінювання ефекту від інвестування 
коштів у дебіторську заборгованість покупців необхідно враховувати ще й 
додатковий прибуток внаслідок збільшення виручки за рахунок зниження цін, 
а також вартість кредиту, якщо кошти, що відволікаються у дебіторську 
заборгованість, отримані в кредит. Додатні значення результатів від 
інвестування коштів у дебіторську заборгованість і від утримування 
кредиторської заборгованості свідчать про ефективне управління цими видами 
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заборгованості та про виправдане їх акумулювання на балансі підприємства. 
Отже, якісне обліково-аналітичне забезпечення дозволяє ефективно 

здійснювати управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 
підприємства. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

АКТИВІВ ПАТ “ФАРМАК” І ПРАТ “ДАРНИЦЯ” 
 
Мета функціонування будь-якого підприємства – отримання 

прибутку. Менеджери, інвестор прагнуть знати, чи є прибутковим 
підприємство і чи є вигідним  функціонування підприємства. Одним з 
показників, які допомагають це дізнатися є рентабельність. Це відносний 
показник ефективності виробництва, який вказує на якість управлінських 
рішень у операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності і 
розраховується як відношення прибутку до витрат. Різні показники 
рентабельності можуть свідчити про ефективність різних ділянок роботи 
менеджменту.  

Метою нашого дослідження є аналіз динаміки показників 
рентабельності активів двох фармацевтичних підприємств – ПАТ 
“Фармак” та ПрАТ “Дарниця”. Коефіцієнт рентабельності активів 
розраховується як відношення чистого прибутку до середнього обсягу 
активів. Динаміка коефіцієнтів рентабельності ПАТ “Фармак” та ПрАТ 
“Дарниця” зображена на рис.1 

Для того, щоб пояснити зміну коефіцієнта рентабельності в розрізі 
часу варто зазначити, які фактори можуть вплинути на рентабельність 
активів. По-перше, обсяг чистого прибутку, який у свою чергу 
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визначається обсягами отриманого доходу від реалізації та собівартості 
реалізованої продукції. Якщо розмір чистого прибутку зростає при 
незмінному обсязі активів, рентабельність також буде зростати. Якщо ж 
падає, то рентабельність буде спадати. Наступним фактором є 
середньорічний обсяг активів, на який впливають обсяги оборотних та 
необоротних активів. Якщо середньорічний обсяг активів буде зростати за 
інших рівних умов, то рентабельність активів спадатиме. 

 

 
Рис. 1.Динаміка коефіцієнтів рентабельності підприємства  
ПАТ “Фармак” та ПрАТ “Дарниця”  у період 2013-2016 рр 

 
Так, на ПрАТ “Дарниця” показник рентабельності активів у 2014р. 

порівняно з 2013 р. збільшився у 1,2 рази і склав 0,204. Ця позитивна 
тенденція була спричинена зростанням чистого прибутку підприємства. У 
цьому періоді темпи зростання чистого прибутку склали 48 %, в той час як 
активи підприємства зросли лише на 22%. Тобто збільшення обсягів 
інвестованого капіталу генерує збільшення обсягів чистого прибутку 
вдвічі. Водночас у структурі активів – необоротні активи зросли на 1 %, а 
оборотні на 45%, в той час як дохід від реалізації продукції збільшився 
лише на 2%. Тобто компанія вкладає гроші у запаси ,готову продукцію, а 
обсяг реалізації продукції не збільшується. Ці тенденції вплинули на 
формування фінансового результату наступного періоду. Так, у 2015р. 
чистий прибуток збільшився на 30 %, а активи підприємства на 37 %. 
Отже, активи підприємства у цьому періоді генерують менший прибуток, 
ніж у 2014р. Показник рентабельності підприємства у 2015 р. зменшився 
на 5,6 % і склав 0,193. Аналогічні тенденції збереглися і у наступному 
періоді. У 2016р. активи підприємства зросли на 25 %, а чистий прибуток – 
на 11%, відповідно рентабельність активів зменшилася до 0,137 (на 29 % 
порівняно з попереднім роком). 

Протилежні тенденції склалися на ПАТ “Фармак”. У 2014р. порівняно 
з попереднім роком показник рентабельності зменшився на 37 % і склав 
0,103. Падіння показника рентабельності пов’язане із тим, що чистий 
прибуток підприємства збільшився лише на 20 %, в той час як активи 



78 

зросли на 26 %. В структурі активів - необоротні зросли на 16 %, а 
оборотні на 40%. Проте паралельно зросла і виручка від реалізації 
продукції. Тобто, на підприємстві здійснювалися інвестиції у необоротні 
активи, а нарощення оборотних було пов’язане із збільшенням обсягів 
виробництва і реалізації продукції. У наступному 2015 році прибуток 
підприємства збільшився на 68 %, а активи зросли лише на 31 %, 
відповідно показник рентабельність активів зріс на 27 % і склав 0,131. У 
2016 р. на ПАТ “Фармак” інвестиції у необоротні активи сприяли 
зменшенню собівартості продукції. У цьому періоді активи підприємства 
збільшилися на 26 %, а чистий прибуток на 67 %, що і спричинило стрімке 
зростання показника рентабельності активів до рівня 0, 173. 

Таким чином, обидва фармацевтичні підприємства ПАТ “Фармак” і 
ПрАТ “Дарниця”, які працюють в однаковим умовах, отримують 
протилежні фінансові результати. Причиною покращення фінансового 
стану ПАТ “Фармак” є зменшення собівартості продукції, яке вдалося 
досягнути в результаті оновлення обладнання і оптимізації структури 
активів. На відміну від ПрАТ “Дарниця” на ПАТ “Фармак” збільшення 
обсягів оборотних активів пов’язане із нарощенням обсягів виробництва і 
реалізації продукції. Для покращення результатів діяльності менеджменту 
ПАТ “Дарниця” варто звернути увагу на оптимізацію структури активів 
підприємства, зокрема оборотних.        
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THE VALUE OF INTERNATIONAL AUDIT EXPERIENCE  

FOR USE IN UKRAINE  
 

The introduction of ISA in Ukraine takes into account international practice and 
experience gained during an audit in developed Western countries.   This allows 
to conduct an audit at a high level.   So that is why research and the active 
implementation of ISA is very important for Ukraine as a whole and for each 
auditor in particular, which should address the main requirements of ISA. 

Audit standards must adapt to economic changes. Based on such changes, 
standards are subject to periodic review. Audit standards are currently being set 
up at the following levels: international, national and domestic. 

International Standards on Auditing (ISAs) [3] are intended to unify the 
audit approach in international space and facilitate the development of audits in 
countries where the degree of professionalism is the lowest in the world. 

Audit standards are considered documents that formulate general 
requirements and general measures for conducting an audit.   Based on the audit 
standards, curricula for the preparation of qualified auditors and requirements 
for the level of final examinations have been formed. The audit standards are the 
basis for an audit in the judiciary and the establishment of the auditor's 
responsibility [1]. 

Audit standards describe the general approach to audit, indicate the scope 
of the audit, types of reports, methodological issues and principles that should be 
followed by audit professionals. Compliance with standards will provide an 
appropriate level of assurance of audit results.   In the event that an auditor 
moves away from his databases, he must characterize deviations from the 
standards. 

The main objective of the audit standards is: 
− ensuring a high-quality audit of implementation; 
− help users understand the verification process; 
− introduction of new scientific achievements in the audit practice; 
− eliminate unnecessary government control; 
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− multiplication of the public image of the specialty of the auditor; 
− facilitate the establishment of a relationship between the client and the 

auditor; 
− the relationship between the individual elements of the audience and the 

process. 
The purpose of the audit is to increase the level of trust of users in the 

financial statements.   This is achieved by expressing the opinion of the auditor 
on whether the financial statements are prepared in all respects, or whether it is 
reliable, in other words it gives a true and credible presentation in accordance 
with the principles of preparing financial statements. Conducted in accordance 
with the ISA and ethical requirements, the audit allows the auditor to formulate 
an objective opinion , so skilled auditors [2] should be trained. 

One of the most important conditions is that the auditor does not limit his 
research to accounting information, but tries to understand how the company 
operates. The auditor usually discusses the company with the employees, that 
are responsible for each operating area in order to achieve a correct 
understanding of the client's business. This knowledge is central to the 
audit. The auditor can form a reasonable opinion about the business with which 
he is dealing, since only the auditor himself decides whether the report meets the 
actual state of the enterprise, legislation and ISA in particular. 

Consequently, after conducting research and analysis of regulatory and 
legal regulation of accounting and auditing at all levels, he may propose the 
following methods of improvement: 

− organize the systematization of legislative acts and normative documents 
that are relevant to the implementation of accounting; 

− At the level of the Ministry of Finance, to inventory all regulatory acts 
related to accounting, to identify duplication and non-compliance of provisions 
of such acts of unresolved situations; 

− keep records of the revealed contradictions and contradictions of the 
above actions by those who work with normative documents and formulate their 
conclusions and proposals in the accounting editions on problematic accounting 
issues . 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ  
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Незалежний орган на який покладено питання регулювання і 

забезпечення діяльності аудиту є Аудиторська палата України, в яку 
входять представники різних Міністерств та відомств. З кожним роком все 
більше починає зростати роль незалежного аудиту в Україні, тобто аудит є 
незалежний від місцевих органів управління і має важливе значення для 
розвитку підприємницької діяльності загалом. Також широкої 
популярності набув ініціативний аудит, його надають у формі різного роду 
консультацій та вибіркових перевірок що представляють собою 
аудиторські послуги. Хоч і аудит достатньо швидко і в повній мірі став 
необхідним для української економіки, в останні роки спостерігається 
тенденція до поступового зменшення кадрів і поступового збільшення 
обсягів роботи для аудиторів. 

Упродовж 2016 року з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів було 
виключено 136 суб’єктів аудиторської діяльності, а включено лише 37.  
Протягом 2016 року загальна кількість суб’єктів аудиторської діяльності, 
включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів зменшилась на 
8,9% – з 1107 до 1008. У свою чергу призвело до збільшення  наданих 
послуг суб’єктами аудиторської діяльності в цілому по країні, порівняно з 
2015 роком на 12%. Якщо в 2015 році цей показник становив 1761,2 млн. 
грн., то в 2016 році – 1973,1 млн. грн. Обсяги наданих аудиторських послуг 
розподілені таким чином: завдання з надання впевненості – 42,9%; супутні 
послуги – 6,4%; інші професійні послуги – 50,6%; організаційне та 
методичне забезпечення аудиту – 0,1%. Паралельно зі зростанням обсягу 
наданих аудиторських послуг відбулося збільшення на 19,7% (з 1644,5 тис. 
грн. у 2015 році до 1969,2 тис. грн. у 2016 році) середнього доходу на 
одного суб’єкта аудиторської діяльності [5].  

Але  основним напрямком роботи аудиторів залишається впродовж 
багатьох років обов’язковий аудит фінансової звітності. Як свідчать 
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статистичні дані,  незважаючи на постійне зменшення кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності, які мають право здійснювати аудиторську 
діяльність, упродовж останніх шести років спостерігається стійка 
тенденція до збільшення їхнього доходу (рис.) [5].  

 

 
Рис. Обсяги наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності 

впродовж 2012-2016 рр. 
 
       Таким чином, в умовах економічної кризи в країні, для зростання 

кількості вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, для створення і 
збереження їх конкурентоспроможності на ринку, необхідно 
впроваджувати ефективні методи управління, залучати іноземні інвестиції 
тощо. І аудит, як форма контролю повинен забезпечити впевненість і 
спроможність будь-якого підприємства для належного функціонування, а 
не існування.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ  

ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ 
 

Актуальність дослідження сучасного стану та очікуваних результатів 
аудиту обумовлена тим, що зростання динаміки економічних процесів, а 
також наслідки фінансових криз обумовлюють необхідність власників 
суб'єктів господарювання володіти максимально дієвим і оперативним 
інструментом своєчасного і ретельного контролю, який є запорукою 
ефективного управління підприємством - результатами аудиту.  

Дослідження в галузі аудиту представлені такими вченими: Т. 
Каменская, Н. Проскурина, В. В. Немченка, А. Редько, зокрема К. 
Назарова приділяє значну увагу ефективності взаємодії внутрішнього та 
зовнішнього аудиту [1-2]. 

Відомо, що метою незалежного зовнішнього аудиту є висловлення 
думки про достовірність бухгалтерської звітності підприємств на яких 
проводиться аудит. Події останніх років зумовили ряд проблем, 
викликаних судовими процесами між замовниками та безпосередньо 
виконавцями аудиту (аудиторськими фірмами). Основою зазначених 
конфліктів стала незадовільна для користувачів інформація про якість 
аудиту. В результаті зменшення довіри до зовнішнього аудиту зросла роль 
внутрішнього аудиту.  

Функціями внутрішнього аудиту є моніторинг ефективності процедур 
внутрішнього контролю, дослідження фінансової та управлінської 
інформації, контроль економності, ефективності та результативності, 
включаючи нефінансові засоби контролю підприємства, контроль за 
дотриманням законодавства України, нормативних актів та інших 
зовнішніх вимог, а також політики, директив та інших внутрішніх вимог 
керівництва [1, с.219]. 

Внутрішній та зовнішній аудит мають як свої особливості, так і 
недоліки, інноваційним і затребуваним є перспектива їх оптимальної 
взаємодії, що становить значний науково-практичний інтерес.  

Ефективна робота відділу внутрішнього аудиту дозволяє зовнішнім 
аудиторам не проводити детальну перевірку, так як зовнішній аудитор може 
в певній мірі довіряти внутрішнім аудиторам в розкритті помилок і 
порушень. При цьому істотно знижуються витрати часу на перевірку в зв'язку 
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зі скороченням обсягу незалежних процедур [2,с.199]. Довіра з боку 
зовнішнього аудитора для внутрішніх аудиторів служить одним з 
професійних орієнтирів і стимулює їх діяльність в рамках діючої на 
підприємстві системи контролю, необхідної для ефективного ведення 
бізнесу, збереження активів і досягнення максимально повного і точного 
відображення у облікових записах. В даний час порядок взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх аудиторів регулюється Правилом (стандартом) аудиторської 
діяльності MCA 610  “Вивчення і роботи внутрішнього аудиту” [3]. 

Взаємодія зовнішнього і внутрішнього аудиторів з боку внутрішнього 
аудиту повинна бути заснована на максимізації сприяння незалежному 
аудитору, з боку зовнішнього аудитора - на концепції неупередженого 
підходу до оцінки ступеня довіри, наданої внутрішньому аудитору. 
Незалежні аудитори можуть залучати до своєї роботи внутрішніх 
аудиторів підприємства, що перевіряється. Обсяг і види цих робіт повинні 
бути визначені заздалегідь у відповідній програмі, розробленій зовнішнім 
аудитором при плануванні своєї роботи, і узгоджені з керівником відділу 
внутрішнього аудиту, так як названі роботи будуть додатковими для 
працівників відділу внутрішнього аудиту [4]. 

Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії на 
зовнішній аудит, проте не може скасувати необхідність зовнішнього 
аудиту для компанії, оскільки, зовнішній аудитор - сприяє нагляду за 
процесом складання фінансової звітності, зменшуючи тим самим ризики її 
спотворення. Як наслідок, підвищуються гарантії ефективності фінансово-
господарської діяльності підприємства і прогнозованій безперервності її у 
майбутньому. Відповідно посилюється впевненість користувачів 
інформації в достовірності фінансової звітності та її відповідності тим 
операціях, які підприємство здійснювало; відчутно зменшуються ризики 
діяльності, серед яких найбільшу увагу привертає шахрайство та 
приховування інформації власниками або  менеджерами підприємства. 

Отже, узагальнення і аналіз даних внутрішнього та зовнішнього 
аудиту є інструментарієм для підвищення ефективності прийняття рішень 
менеджерами і є необхідною умовою успішного розвитку підприємств. 
Підтверджуючи ефективність діяльності конкретного підприємства або 
вказуючи на його недоліки, взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту 
сприяє розвитку національної економіки в цілому, зменшує кількість 
різноманітних шахрайських схем, рейдерських атак, фінансових пірамід, 
банкрутств тощо.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ 
 
Стрімкий розвиток автоматизації бухгалтерського обліку на 

підприємствах є позитивним явищем як для бухгалтерів так і для 
менеджменту підприємств України, оскільки призводить до зниження 
трудомісткості облікових робіт, що дозволяє підвищити контрольно-
аналітичну функцію бухгалтерської роботи. Така тенденція не оминає і 
сферу аудиту, яка напряму залежить від рівня комп’ютерних систем 
підприємств-клієнтів. Інтенсивний розвиток програмного забезпечення 
ставить для аудиторських та консалтингових підприємств вимоги щодо 
достовірного та коректного обліку таких “продуктів інтелектуальної 
власності”, або ж іншими словами – нематеріальних активів.  

Основними та найважливішими нематеріальними активами 
аудиторських компаній є програмне забезпечення, яке необхідне для 
формування робочих документів аудитора на етапах прийняття та 
планування аудиту, проведення процедур перевірки по суті та завершення 
робіт. Розглядаючи ринок аудиторського програмного забезпечення в 
Україні, можна прийти до висновку, що він тільки починає розвиватися. 
На світовому ринку представлені програмні засоби різних типів, що 
використовувані у роботі аудиторів, які можна поділити на дві великі 
групи: пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого 
призначення, а також програми автоматизації управління аудитом.  
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На сьогодні провідні аудиторські фірми самостійно розробили і 
використовують спеціальне програмне забезпечення, яке орієнтоване на 
внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням 
стандартів прийнятих на фірмі. Прикладами таких програм є системи 
провідних аудиторських фірм, таких як KPMG, яка використовує програму 
“eAudit”, Ргіcewaterhouse Coopers із системою “Aura” та Deloitte & Touche, 
спеціальною інформаційною системою якої є “AuditSoftware2”. Система 
“AuditSoftware2”, наприклад, поєднує можливості текстового і табличного 
редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості. Вона 
призначена для полегшення комплексної підготовки робочої документації і 
звітності та проведення їх консолідації. Інший член великої четвірки Ernst 
& Young використовує програмне рішення “CaseWare”. Дана програма 
набула поширення серед багатьох аудиторських компаній, які входять до 
десятки найбільших світових компаній, оскільки окрім поєднання 
текстового, табличного редакторів та можливості складання попереднього 
проекту звітності, дозволяє застосовувати процедури контролю якості 
одразу в системі. Проте згадані інформаційні системи не відміняють 
застосування загальноприйнятих систем для ведення обліку, текстових та 
табличних редакторів. Аудиторські фірми в Україні здебільшого 
використовують вже звичне для обліковців програмне забезпечення 
компанії 1С, а також програми MS Office (Word, Excel, PowerPoint) [1]. 

Аудиторські компанії в Україні керуються в обліку Міжнародними 
стандартами фінансової звітності, які визначають теоретичну основу 
обліку нематеріальних активів. МСФЗ розглядають нематеріальний актив 
як немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 
ідентифікований [2]. Такий підхід до визначення нематеріальних активів 
не має відмінностей з П(С)БО 8, так як останнє базується на МСФЗ. Однак, 
при такому лаконічному визначенню досить широкого поняття виникають 
ряд проблемних моментів в обліку нематеріальних активів. 

По-перше, це проблема ідентифікації нематеріальних активів. Хоча 
МСФЗ і наводить перелік об’єктів обліку, які не можуть бути віднесені до 
нематеріальних активів через свою специфічну природу, все ж виникають 
спірні питання. Наприклад, операційна система необхідна для роботи 
комп’ютера, якщо вона невіддільна від останнього, розглядається як 
компонент основного засобу. Якщо програмне забезпечення не є 
невіддільною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, то 
його розглядають як нематеріальний актив. Тоді, якщо в аудиторській 
діяльності відсутність певних специфічних продуктів на ПК 
унеможливлює принесення економічних вигод від останнього, виникає 
питання чи можемо ми розглядати ці продукти як частину основного 
засобу. 
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По-друге, хоча нематеріальні активи не мають усталеної фізичної 
форми, вони все ж можуть міститися на матеріальній субстанції, такій як 
компакт-диск, накопичувач і т.д. В такому разі підприємству самому 
необхідно застосувати судження, щоб оцінити який компонент такого 
поєднання є суттєвішим [2]. 

По-третє, оскільки у більшості випадків при створенні вищезгаданих 
програмних рішень не існує обмеження періоду, протягом якого актив 
генеруватиме надходження економічних вигод для підприємства, ми не 
можемо встановити строк корисного використання такого активу. В 
такому разі, визнаються нематеріальні активи з невизначеним строком 
корисного використання, що в свою чергу не дозволяє амортизувати такі 
активи. Тобто, необхідно застосовувати модель переоцінки. Згідно з МСБО 
36 суб’єкт господарювання повинен тестувати нематеріальні активи з 
невизначеним строком корисного використання щодо знецінення щороку 
та щоразу, коли існують ознаки можливого зменшення корисності 
нематеріального активу[3]. В П(С)БО 8 передбачено, що для нарахування 
амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати 
строки їх корисного використання, встановлені податковим 
законодавством (не менше ніж 2 та не більше 10 років безперервної 
експлуатації об’єкта)[4]. 

Строк корисного використання нематеріального активу, який не 
амортизується, необхідно переоцінювати в кожному звітному періоді, щоб 
визначити, чи підтверджується і надалі оцінка невизначеного строку 
корисного використання активу. Якщо так оцінка не підтверджується, 
зміна оцінки строку використання активу з невизначеного на визначений 
розглядається як зміна в облікових оцінках відповідно до МСБО 8, що 
дозволяє амортизувати нематеріальний актив[5]. 

Отже, в Україні спеціалізовані нематеріальні активи використовують 
здебільшого аудиторські фірми, які входять до світових мереж, тоді як 
менші компанії застосовують загальноприйняті програми в галузі. 
Основними проблемними моментами обліку нематеріальних активів в 
аудиторських фірмах є такі: ідентифікація нематеріальних активів 
створених власними силами та визначення їх терміну використання, 
питання первісної оцінки та переоцінки нематеріальних активів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні все більше 

уваги приділяють проведенню внутрішнього аудиту грошових коштів на 
підприємстві. Для підтримки конкурентоспроможності і попередження 
ризику банкрутства служба внутрішнього аудиту має приділяти особливу 
увагу перевірці обліку операцій з  грошовими коштами та ефективності їх 
використання. Це обумовлено тим, що грошові кошти є найліквіднішими 
активами і мають відносно вільний характер обігу. Дані передумови 
підвищують значення внутрішнього аудиту грошових коштів і ефективності 
їх використання у зв'язку з тим, що можливі зловживання пов'язані з 
використанням грошових коштів, як з боку керівництва, так і з боку 
фінансових служб. Окремі питання зазначеної проблеми досліджувалися у 
працях багатьох вчених, таких як:  Бутинець Ф., Власюк Г., Дорош Н., 
Жмінько С., Пушкар М., Редько О., Сопко В. та інших. 

У процесі проведення внутрішнього аудиту необхідно вирішити 
завдання пов'язані з: визначенням залишку коштів на поточних рахунках та 
в касі підприємства; правильністю відображення надходжень та витрат; 
дотриманням вимог щодо документального оформлення операцій з 
грошовими коштами; контролем за дотриманням вимог касової 
дисципліни; контролем за лімітом грошових коштів у касі; проведенням 
аналізу грошових коштів. 
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Для вирішення поставлених питань внутрішнім аудиторам необхідно 
виділити основні складові грошових коштів та їх еквівалентів та мати 
певне інформаційне забезпечення, яке спрямоване на розкриття питань, 
пов'язаних з проведенням внутрішнього аудиту. 

В процесі проведення внутрішнього аудиту грошових коштів потрібно 
застосовувати такі аудиторські процедури: інспектування та перегляд 
документів, запитання і підтвердження, за допомогою даних процедур 
здійснюється взаємна звірка документів; зіставлення  даних синтетичного 
обліку з журналами-ордерами та Головною книгою; арифметична перевірка 
правильності виведення залишків на кінець дня; перевірка звіту касира в 
облікових регістрах з руху грошових коштів на підприємстві. В процесі 
внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємстві потрібно 
використовувати такі первинні облікові документи: наказ про облікову 
політику підприємства; бухгалтерські документи з обліку грошових коштів 
(ПКО, ВКО, Касова книга, звіт касира, платіжне доручення, виписка банку); 
документи аналітичного обліку; облікові регістри; бухгалтерську звітність. 

Внутрішні аудитори отримують аудиторські докази за допомогою 
таких методів внутрішнього аудиту: інвентаризація (використовується для 
перевірки наявності грошових коштів у касі підприємства); перерахунок 
даних (використовується для підтвердження достовірності арифметичних 
підрахунків грошових коштів); підтвердження (викopистовується для 
отримання інформації про правильне відображення в бухгалтерському 
обліку проведених господарських операцій і залишків грошових коштів на 
рахунках); усне опитування (застосовується в ході отримання відповідей 
на питання аудитора для оцінки стану грошових коштів); перевірка 
документів (використовується для підтвердження правильності в 
бухгалтерському обліку надходження, наявності та використання 
грошових коштів); аналітичні процедури (використовують для зіставлення 
наявності та руху грошових коштів). 

Проведення внутрішнього аудиту грошових коштів складається з 
таких етапів: перевірка своєчасності та повноти проведення інвентаризації 
каси та грошових коштів; перевірка надходження грошових коштів; 
контроль вибуття грошових коштів та їх еквівалентів; підтвердження 
інформації про залишки грошових коштів у касі та на поточних рахунках в 
банку; проведення аналізу грошових коштів підприємства; складання та 
подання аудиторського висновку. 

Аудитором може бути розроблена модель із проведення 
інвентаризації, що передбачає такі основні положення: визначення складу 
інвентаризаційної комісії і дата проведення інвентаризації;  виявлення 
наявності вказівок про порядок складання й надання порівняльних 
відомостей; перевірка наявності договорів про матеріальну 
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відповідальність; одержання від матеріально-відповідальної особи 
письмового пояснення про виявлені надлишків або нестачі грошових 
коштів; дослідження ефективності системи внутрішнього контролю. 

У ході проведення внутрішнього аудиту операцій з грошовими 
коштами підприємства здійснюється аналіз динаміки грошових коштів, 
аналіз структури грошових коштів, аналіз ліквідності підприємства, аналіз 
грошових потоків, аналіз ділової активності. 

Запропоновані рекомендації, дозволять своєчасно виявити та 
попередити порушення, а також внести необхідні зміни в облікову 
політику підприємства. Запропоновані аудиторські процедури, напрями та 
етапи проведення внутрішнього аудиту грошових коштів, повинні 
затверджуватися на стадії планування внутрішнього аудиту. 
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ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Зі здобуттям України незалежності аудиторська діяльність розпочала 

свій самостійний розвиток. Офіційне визнання аудиту відбулося у 1993 р., 
з прийняттям Закону України “Про аудиторську діяльність”, у якому 
визначені правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, що 
спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту 
інтересів власника [1]. Відповідно до даного закону була створена 
Аудиторська палата України (АПУ), яка функціонує як незалежний 
самостійний орган на засадах самоврядування і регулює аудиторську 
діяльність. Крім цього у 1992 р. була створена Спілка аудиторів України 
(СПА), яка займається питаннями якості аудиторських послуг, 
дотриманням етичних норм та стандартів аудиту, здійснює захист 
аудиторів. 
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Історія розвитку аудиту в Україні складається із трьох етапів, а саме: 
перший (1987-1992 рр.) – створення перших аудиторських структур; 
другий (1993-1998 рр.) – формування нормативно-правової бази аудиту в 
Україні; третій етап (1999 р. – дотепер) – діяльність аудиту відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Кодексу професійної етики 
аудитора [2]. 

Однією з причин гальмування розвитку аудиту є те, що в Україні 
впродовж багатьох років відбувалася трансформація економіки і тільки, з 
переходом у 90-х рр. до ринкових відносин у суспільстві виникла 
об’єктивна необхідність у незалежному професійному контролі (аудиті) за 
діяльністю суб’єктів підприємництва.  

Аудиторська діяльність – це професійна діяльність аудиторів, які 
зацікавлені у взаємодовірі та високій якості наданих послуг, у 
відповідності до Кодекса професійної етики. Для аудиторів є важливим, 
щоб їхні клієнти довіряли якості аудиту та інших наданих послуг. 
Міжнародні стандарти аудиту і етичні правила допомагають аудиторам 
дотримуватися прозорості перевірок і підтверджувати достовірність 
фінансової звітності, що надається зацікавленим користувачам. Надані 
консультації з питань управління фінансовими ресурсами суб’єкта 
підприємництва сприяють їх ефективному використанню. 

Таким чином, можна зробити висновки, що аудит як ефективна форма 
незалежного контролю набуває своєї актуальності. Власники підприємств 
все частіше звертаються до аудиторів з метою отримати незалежну думку 
щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, що у подальшому 
дозволяє  прийняти правильні управлінські рішення. А отже, у перспективі 
аудиторська діяльність повинна бути спрямована на впровадженні  
Міжнародних стандартів аудиту, із  врахуванням особливостей ведення 
підприємницької діяльності в Україні. 
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CLOUD TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING: RISK ANALYSIS 
 
Unstoppable evolution of modern information technologies results is a new 

forms of applicable software products. Among the main trends in the 
development of information technology should be highlighted one of the main – 
Cloud technology. In current thesis would be revelated the aspect of usability of 
such technology in the field of accounting. Cloud technology is currently 
developing rapidly and covering more and more spheres such as introduction of 
electronic document circulation of organizations, cloud processing of tax and 
banking operations, the social insurance system. 

In the special literature [1] are being distinguish several types of cloud 
technologies, among which there are 3 main ones: 

Platform as a service – PaaS, Infrastructure as a service – IaaS, Software as 
a service – SaaS. 

For accounting automation process the highest popularity received a cloud 
technology - SaaS. In the accounting this technology is used, like a network of 
computers that provide the work of a certain software and provide the users with 
the opportunity to work with application form any station. The key advantages 
of this service are the reductions in costs for the deployment of software in the 
organization and the speed of implementation of application development, 
access to which is carried out through a regular browser or other client 
application.  

SaaS services can be used immediately after payment, which can be 
extremely beneficial in a fast growing small and medium-sized businesses. In 
addition, organizations can easily predict and optimize costs, periodically paying 
only for the number of licenses that are real involved in the work process. The 
implementation of cloud technology at enterprises are carried out with some 
significant risks: 

Legal:Transparency of all types of responsibilities in concluded contracts, 
financial guarantees, Bankruptcy or absorption of the cloud provider, irregular 
use of laws and regulations initiated from provider, one of the contract parties is 
located abroad. 
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Functional: Restrictions on usability of software configurations 
maintenance and loss of uniqueness of business processes specific to 
organization in contradiction with standard algorithms of data processing 
realized in the accounting the program. 

Informational: Security and confidentiality of data, Authentication process 
can be hacked, Unauthorized access by third-parties to data (cloud 
administrators have full access to data stocks), cyberattacks on servers form 
outside. 

Technical: Dependence from network speed and stable connection, Data 
center security, where servers are located, Quality of technical support.  

Before using cloud technologies in accounting should be accomplished the 
phase of risks identifying, after follows the phase of analyzing and minimization 
of them. As a solution could be used the additive model analysis [2]. This 
approach in assessing the risks of using cloud technologies seems justified, 
however, in the case of the accounting software based on cloud services, the 
number of parameters of the assessments increases significantly, as well as some 
of them are difficult to quantify. The main type of risk assessment in this case 
should be an expert evaluation of the cloud provider, such type of work can be 
carried out in several stages: first at the stage of concluding an agreement with 
provider or at the testing period of software.  

The majority of risks can be eliminated at the stage of concluding a 
contract by means of establishment of guarantees and penalties. The main point 
of contract is the availability of the so-called redemption payments, i.e., the 
amount which is levied from the consumer for the dissolution of agreement 
before the terms which is defined in the contract. If there is such a point, the 
organization may have difficulties when it switches to a different service 
provider. In the contract must be clear specified the amounts of fines that will be 
imposed on the supplier of cloud services if through his fault the client lose or 
damage the information stored in cloud. The next level of risk prevention is 
implementation of two-level protection: a) an automatic encryption of the data 
transmission channel using SSL certificates, which provide security of 
transmitted information and protection from unauthorized actions of intruder, b) 
it is a user-protected access to the program for any type of connection - via a 
published application or terminal access must pass through a firewall and 
antivirus system. 

Finally, in the contract agreement with the employees must be specified the 
measure of responsibility for the transfer of passwords and confidential 
information to third parties. If all conditions specified earlier will be taken into 
account then the minimization of risks would be enough to transfer the 
accounting sector in to the cloud, especially in the environment of small and 
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medium business, which is associated with a lower cost of implementation and 
operation of software. 
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ONLINE ANALYTICAL PROCESSING IN SYSTEMS OF 
ENTERPRISE`S INFORMATIONAL SUPPORT 

 
Development of solutions for enterprise management falls into the 

category of the most difficultly supplied automation areas. However, today there 
is an opportunity to assist the leader in developing solutions and, most 
importantly, significantly accelerate the process of developing solutions, their 
selection and acceptance. In fact, managers of different ranks receive a 
fundamentally new tool for more effective decision-making and, most 
importantly, significantly accelerate the process of developing solutions, their 
selection and adoption. 

Online analytical processing (OLAP) is a technology that uses 
multidimensional structures to provide rapid access to data for analysis. 
OLAPenables analysts, managers, and executives to gain insight into data 
through fast, consistent, interactive access to a wide variety of possible views of 
information; it also transforms raw data so that it reflects the real dimensionality 
of the enterprise as understood by the user [1]. 

Functionality of OLAP, as systems implementing data mining, consists in 
the dynamic multivariate analysis of consolidated enterprise data aimed at 
maintaining the following analytical and navigational activities of the user [2]: 
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- calculating and modeling applied to measurements and their specific 
elements, using information about hierarchies; 

- analyzing of time trends and interdependencies of indicators (trend 
analysis), accounting of which helps to improve the quality of operational and 
strategic decisions. 

Online analytical processing provides efficient and easy-to-use reporting 
hidden information, allocated in cubesand where they fit in a data warehousing 
solution presented on fig. 1 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. OLAP in a system of company`s informational storage  
 
It is a sophisticated technology uses multidimensional structures to provide 

rapid access to data for analysis. Online analytical processing is a database 
technology that has been optimized for querying and reporting, instead of 
processing transactions. The source data for OLAP is Online Transactional 
Processing databases that are commonly stored in data warehouses. OLAP data 
is derived from this historical data, and aggregated into structures that permit 
sophisticated analysis. It is also organized hierarchically and stored in cubes 
instead of tables [4]. 

The main feature of analytical databases - it is possible to form ad-hoc 
queries to the analytical database. Loading of data into the system is made from 
the operational database of the enterprise. A corporate analytical system can 
consist of several modules, each of which processes several information arrays, 
necessary for conducting a comprehensive analysis of the relevant aspect of the 
enterprise. The information model, on the basis on which the information system 
is developed, fully describes all aspects of the subject area and provides 
visibility and ease of access to the data necessary for analysis. 

This class of applications and technologies designed for operational 
analytical data processing (collection, storage, analysis) for analyzing the 
activities of the corporation and forecasting the future state in order to support 
the adoption of managerial decisions. OLAP technology is used to simplify the 
work with the multipurpose accumulated data on the corporation's activities in 
the past and not to be bogged down in their large volume, and to turn a set of 

Operational/ 
experimental 

data 

Extraction 
transformation 

loading OLAP 

Data warehouse 
storage 

Users/ 
analysts 



96 

quantitative indicators into qualitative ones [5]. The corporate analytical system, 
built on the basis of OLAP-technology, allows different categories of users of 
the company to work in real time with generalized analytical information and 
effectively navigate in large amounts of data. OLAP-modules rarely interact 
with other automation systems, because the databases often have a peculiar kind 
and a set of special indicators. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АУДИТІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Автоматизація аудиту в умовах розвитку інформаційних технологій 

набуває особливого значення. Розвиток автоматизованих інформаційних 
систем сприяв впровадженню комп’ютеризованої форми обліку суб’єктів 
господарювання. Таким чином, автоматизація аудиту виступає актуальним 
об’єктом дослідження в науковій літературі і практиці аудиторів. 

Теоретичні аспекти проблем комп’ютеризації аудиту досліджували 
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.П. 
Завгородній, О.В. Оліфіров, С.В. Івахненков та ін. Вони визначили 
теоретико-методичні підходи, що застосовують аудитори під час 
комп’ютеризації, сформували основні вимоги щодо автоматизації аудиту 
на основі вітчизняних, а також міжнародних стандартів.  
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У зв’язку з широким застосуванням комп’ютерних інформаційних 
мереж та систем у бізнесі та бухгалтерському обліку перед аудиторами 
постало завдання пристосування технології своєї роботи з використанням 
спеціальних методів і комп’ютерних програм при проведенні аудиту 
фінансової звітності підприємств, які застосовують автоматизовані 
фінансово-облікові системи. 

Проведення аудиту в умовах використання комп’ютерних систем 
регламентується Міжнародним стандартом № 401 “Аудит в середовищі 
комп’ютерних інформаційних систем” і низкою відповідних Положень про 
міжнародну аудиторську практику, які розкривають різні аспекти 
проведення аудиту в середовищі комп’ютерних інформаційних систем, 
дають оцінку аудиторських ризиків, а також встановлюють вимоги до 
знань аудиторів про комп’ютерні інформаційні системи [2].  

Під комп’ютерним аудитом слід розуміти високий рівень 
автоматизації діяльності аудиторів, який характеризується застосуванням 
новітніх інформаційних технологій, як основного інструменту в процесі 
підготовки і проведення перевірки у комп’ютерній інформаційній системі. 

Під час проведення аудиторських перевірок за допомогою комп’ютерної 
техніки вирішуються такі завдання: прискорення процесів отримання та 
обробки інформації з баз даних клієнта, документальна обробка інформації, 
отриманої аудиторами в ході перевірки; розробка аналітичних електронних 
таблиць, створення прикладних аудиторських програм, прискорення 
застосування аудиторських процедур; використання можливостей 
редагування текстів і електронних таблиць, створення баз даних [3]. 

Щодо впровадження використання комп’ютерної техніки і технології 
в аудиті існують певні проблеми: різна галузева спеціалізація клієнтів 
аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві заважає 
детально налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки; 
низький рівень комп’ютерної грамотності користувачів. 

Ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки 
починає розвиватися. Тож одним з головних інструментів аудитора, 
залишаються Word та Excel, в той час як світові розробки програмного 
забезпечення знаходяться вже на дуже високому рівні [1, с. 54-56]. 

Застосування аудиту в умовах сучасних комп’ютерних технологій 
дозволяє: використати сучасні методики аналізу для виявлення слабких 
ланок в обліку і аудиті; підвищити якість контролю і зменшити витрати 
часу аудитора при здійсненні аудиторських процедур. 

Комп’ютерний аудит надає широкий спектр консультаційних послуг а 
також здійснює аналіз великих масивів фінансових і оперативних даних в 
електронному вигляді спеціальними програмними засобами для їх 
підтвердження і виявлення шахрайства; надає допомогу клієнту з питань 
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забезпечення інформаційної безпеки; перевіряє алгоритм комп’ютерних 
облікових систем клієнтів. 

Таким чином, використання інформаційних технологій є актуальним 
завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудиторам та 
необхідною умовою її виконання. Аудит в комп’ютерному середовищі – 
якісно новий рівень аудиту, що досить стрімко розвивається і набуває все 
більшого розповсюдження. Сучасні програмні аудиторські продукти 
потребують вдосконалення згідно вимог, яким вони мають відповідати. 
Напрямком подальшого дослідження є розробка оптимальної методики, 
що дозволить у короткий термін та з мінімальними витратами запровадити 
елементи комп’ютерного аудиту на підприємстві. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  
 

Зростаюча конкуренція у сфері ресторанного бізнесу змушує  
керівників цих закладів максимально ефективно формувати систему 
управління. Враховуючи потреби та вимоги споживачів, закладам 
ресторанного бізнесу необхідно постійно удосконалювати якість 
обслуговування, рівень сервісного обслуговування, оперативність 
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персоналу, що в сукупності повинні максимально відповідати європейським 
стандартам. Важливим інструментом для створення ефективної системи 
управління будь-яким закладом є автоматизація, яка дає змогу значно 
скоротити час на обслуговування клієнтів, мінімізувати рутинні, затратні у 
часі операції працівників, а також зменшити витрати загалом.  

Головна особливість облікових робіт притаманних ресторанним   
закладам полягає в тому, що ця діяльність поєднує в собі і виробництво і 
торгівлю, а тому при веденні ресторанного бізнесу все частіше виникає 
питання “якнайменше витрачати” але при цьому максимально 
задовольняти кінцевого споживача. Вагому частку у загальних витратах 
закладу складають витрати на придбання/виготовлення запасів, і 
управління запасами ресторану, їх оборотність, динаміка, суми витрачених 
коштів є одними з ключових складових процвітання закладу. Кількість 
запасів, при відсутності жорсткого контролю за ними, завжди призводить 
до їх збільшення. Тому, на нашу думку, основним завданням для створення 
ефективної системи управління закладом є виявлення шляхів і резервів 
скорочення витрат, розробка заходів щодо їх оптимізації, шляхом   
впровадження інформаційних систем для аналізу витрат ресторанного 
господарства. Власники таких підприємств, особливо малого та середнього 
бізнесу недооцінюють значення інформаційних систем, і здебільшого їх не 
впроваджують, мотивуючи їх відсутність значними і додатковими 
грошовими вкладеннями, а не інвестиціями у розвиток закладу.   

На нашу думку, впровадження автоматизованих інформаційних 
систем у закладах ресторанного бізнесу дає змогу таким підприємствам 
володіти повною інформацією про рух товарів, грошових коштів, 
прозорість і контроль всіх операцій, які виконує персонал тощо.  
Вітчизняний ринок програмних продуктів, призначених для автоматизації 
ресторанного бізнесу свідчить, що найпопулярнішими системами 
автоматизації є такі: “1С: Підприємство 8 – Ресторан”, “Парус – Ресторан”, 
“D2 System”, “Сіріус – Ресторан”, “Conecto”, “ilikoRMS”, “Проза: 
Ресторан”, “АйтіКафе” тощо[1].  

Таким чином, впровадження системи автоматизації на підприємствах 
ресторанного бізнесу дає можливість максимально удосконалити та 
спростити механізм управління комплексом бізнес-процесів, а саме[2]:  

- скоротити та оптимізувати витрати, збільшити швидкість обробки та 
надходження інформації; 

- встановити повний або частковий контроль над бізнес-процесами на 
підприємстві (кухня, бар, ресторан);  

- економити власний та робочий час працівників;  
- зменшити кількість помилок при складанні первинних документів;  
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- оперативно планувати закупівлі завдяки використанню різних 
простих у розумінні та наочних звітів, мінімізувати людський фактор в 
управлінні, що сприяє конкретному фіксуванню прав та обов'язків 
працівників і водночас дозволяє зменшити зловживання з боку персоналу, 
виключити трудомісткі операції з обліку, забезпечити гнучке управління 
політикою знижок і бонусів, планувати і враховувати банкети та 
корпоративні заходи, персоналізувати роботу з клієнтами;  

- вести управлінський облік в єдиній інформаційній базі;  
- здійснювати обмін даними з різними “фронт-офісними” системами;  
- спростити роботу з дисконтними і клубними картами;  
- формувати різноаспектну звітність (управлінський баланс, стан 

замовлень покупців і постачальникам, валовий прибуток, виручка від 
реалізації тощо);  

- підвищити якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів; 
- забезпечити швидку обробку замовлень і обслуговування клієнтів; 
- покращити узгодженість і контроль над роботою персоналу;  
- вести безперервний моніторинг роботи всіх структур закладу, аналіз 

та прогнозування результатів діяльності ЗРГ у цілому.  
 

Література 
1. Програми для автоматизації ресторану на прикладі “Макдоналдс” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ultra-
company.com/ua/programmy-dlya-avtomatizatsii-restorana-na-primere-
makdonalds/. 2. Присакар І. Управління закладами ресторанного 
господарства: автоматизація бізнес-процесів / І. Присакар // Вісник 
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ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 
На сьогодні кожне підприємство, яке прагне досягти позитивного 

фінансового результату має об’єктивну необхідність провадити 
обґрунтовану та ефективну облікову політику. Прийняття раціональних та 
обґрунтованих управлінських рішень є невід’ємною частиною всіх 
процесів на підприємстві. Організація бухгалтерського обліку на 
підприємстві сприяє прийняттю доцільних та виважених управлінських 
рішень шляхом надання об’єктивної та реальної облікової інформації 
стосовно руху активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат та 
фінансових результатів підприємства. 

Питання ефективної облікової політики на підприємстві розглядали 
ряд вчених, такі як: Житний П.Є., Сопко В.В., Бутинець В.В., Пушкар 
М.С., Левочок М.Т. Вважаємо доцільним звернути увагу на висловлювання 
Ганяйло О.М.: “повне та правдиве подання інформації про фінансові 
результати і фінансовий стан підприємства у фінансовій звітності в значній 
мірі залежить від рівня формування та застосування облікової політики, 
яка б враховувала умови діяльності підприємства, організаційно-технічні 
особливості тощо” [1]. 

Варто зазначити, що облікова політика задає вектор діяльності 
підприємства в цілому. Науково обґрунтовані та доцільно визначені 
методи та форми прояву облікової політики, безпосередньо мають прямий 
вплив на кінцевий фінансовий результат. Кожне підприємство самостійно 
обирає форму ведення облікової політики, цим самим здійснюючи вагомий 
вплив на свій фінансовий стан в майбутньому. 

Одним із найбільш вагомих елементів облікової політики стосовно 
формування фінансового результату є вибір методів нарахування 
амортизації, які зазначені відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”. Для 
амортизації основних засобів здебільшого використовується прямоліній-
ний метод. Це обумовлено простотою обчислення і нарахування 
амортизації та можливістю рівномірного розподілу на кожен звітний 
період. Перевагою також є можливість аналізу та зіставлення 
собівартості товарів, що були виготовлені з доходами від їх реалізації. 
Безсумнівно, використання прямолінійного методу дозволяє уникнути 
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значних коливань фінансових результатів за умов сталості решти 
показників виробничого процесу. 

Значний вплив на формування фінансових результатів підприємства 
має вибір методу оцінки вибуття запасів. Зазвичай використовують метод 
оцінки собівартості запасів перших за часом надходження – метод ФІФО, 
спираючись на простоту обчислення собівартості, системність та 
об’єктивність. Основною перевагою даного методу є недопущення 
маніпуляцій стосовно підвищення або заниження вартості запасів. 

Важливим елементом облікової політики щодо формування 
фінансового результату є метод визначення резерву сумнівних боргів, який 
визначає суму витрат підприємства. У випадку, коли на підприємстві 
виникла прострочена дебіторська заборгованість, вона буде включатися до 
витрат лише тоді, коли на її суму був створений резерв. Відповідно до 
П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” резерв створюється лише на суму 
сумнівної дебіторської заборгованості, тож об’єктивною необхідністю є 
вчасно створювати резерв. Потім, у випадку виникнення безнадійної 
заборгованості, суму можна списати. Зазвичай на підприємствах 
використовують метод абсолютної суми сумнівної заборгованості, який 
базується на аналізі платоспроможності дебіторів. 

Кожне підприємство, обираючи методи ведення облікової політики, 
безпосередньо здійснює прямий вплив на свій фінансовий результат. 
Розмір прибутку залежить від вибору правильного вектору та доцільних 
управлінських рішень. Керівні ланки підприємства повинні враховувати 
всі аспекти облікової політики, щоб кінцевий результат роботи 
підприємства – прибуток  був максимальним. 
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