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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО,
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Багрій П.Б.,
студ. гр. ОПАГ-22,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Воськало В.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Податок на додану вартість має дуже важливе та принципове значення для
суб’єктів господарювання, адже здійснює значний вплив на фінансовий стан та
фінансові результати суб’єктів господарювання, що пов’язано із оплатою
податку під час придбання матеріальних цінностей, сплати за виконання робіт та
отриманих послуг; надходженням цього податку на рахунки суб’єктів підприємств, що здійснюють реалізацію товарів, робіт, послуг.
Дослідженню проблем та пошуку напрямів удосконалення обліку розрахунків з податком на додану вартість присвячено багато праць науковців, серед яких
Очеретько Л.М., Ходикіна А.А., Царук Н.Г., Помулєва В.М., Малишкін О.І.
тощо. Однак, питання удосконалення обліку розрахунків з бюджетом за
податком на додану вартість залишається актуальним і вимагає подальшого
дослідження.
Чималим недоліком податкового та бухгалтерського обліку ПДВ є те, що
законодавчими документами з обліку податку на додану вартість не визначено і
не передбачено певного порядку звірки і перевірки підсумкових даних
підприємства щодо податкового кредиту та податкового зобов’язання за звітний
період із даними ДФС. Проведення звірки чи перевірки облікових даних перед
складання податкової декларації з ПДВ слугує нездійсненню й попередженню
помилок під час складання декларації. Отже, доцільно внести порядок звірки і
перевірки податкового та бухгалтерського обліку ПДВ в законодавчих документах, це своєю чергою слугуватиме вірному відображенню сум ПДВ, які
сплачуються до бюджету та запобіганню штрафних санкцій.
На практиці у підприємств при обчисленні сум ПДВ дуже часто виникають помилки саме при використанні правила «першої події», що
передбачено ПКУ, згідно якого податковий кредит може виникати виключно
за умови наявності документа – податкової накладної, яку виписує постачальник або іншого підтверджуючого документа. Проте, якщо постачальник не
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надає податкову накладну покупцю, тоді покупець втрачає право на податковий кредит в звітному періоді (у разі, якщо не надасть заяву податковому
органу). Таким чином, у покупця виникають деякі труднощі щодо обліку
податкового кредиту.
Також недоліком облікового відображення податку на додану вартість є
те, що в бухгалтерському обліку доходи і витрати відображаються на основі
принципу нарахування за відвантажену продукцію, виконання робіт та
надання послуг, а в податковій звітності діє правило «першої події». У такий
спосіб, на відміну від податкової звітності, в бухгалтерському обліку отримані
аванси не визнаються доходом, а відображаються у складі зобов'язань.
Тому, для ведення обліку ПДВ раціональніше застосовувати пинцип нарахування, який полягає в тому, що моментом визнання податкового кредиту
та податкових зобов’язань є дата фактичної реалізації ТМЦ. При цьому
потрібно внести відповідні зміни до ПКУ для скасування застосування в
обліку методу «першої події» при нарахуванні ПДВ.
Такий підхід для вітчизняних підприємств забезпечить:
− уніфікацію податкового та бухгалтерського обліку щодо ПДВ;
− спрощення та оптимізацію роботи працівників бухгалтерії з питань
обліку ПДВ;
− уніфікацію первинних документів бухгалтерського й податкового
обліку;
− спрощення форми та порядку складання податкової декларації з ПДВ;
− достовірне відображення інформації про розрахунки підприємств із
бюджетом за ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку [1].
Застосування принципу нарахування при визнанні податкових зобовязань
та податкового кредиту дасть змогу виключити масові записи із субрахунків
643 «Податкові зобов’язання» та 644 «Податковий кредит», які пов’язані з
обліком кожної здійсненої часткової передоплати протягом звітного місяця, і
обмежиться використанням 641 субрахунку. Спрощення такого обліку не
вимагає ведення жодних додаткових облікових регістрів.
Таким чином вважаємо, що запропоновані зміни щодо удосконалення обліку
розрахунків з податку на додану вартість суттєво спростять ведення обліку щодо
цього податку, дадуть змогу достовірно та своєчасно відображувати його на
бухгалтерських рахунках у фінансовому та у податковому обліку, а, отже, і
правомірно та своєчасно сплачувати цей податок до бюджету.
Література
1. Шот А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку розрахунків за
податком на додану вартість / А. Шот, Ю. Платонова // Економічний часопис
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студ. гр. ОА-1-Маг,
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Науковий керівник – Дубинська О. С.,
к.е.н., доцент кафедри “Облік, оподаткування
та економічна безпека”
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Забезпечення проведення ефективного процесу обліку та контролю за формуванням та зміною виробничих запасів підприємства відіграє велике значення,
особливо на підприємствах, де зосереджуються великі потоки матеріальних
цінностей.
Дослідження наукових розробок та публікацій показало, що проблемам
обліку та контролю за формуванням та зміною виробничих запасів та проведення аналізу ефективності їх використання на підприємстві приділяли та
приділяють значну увагу такі науковці та фахівці в галузі економіки як:
Н.А. Гура, Г.П. Голубнича, Н.І. Дорош, Б.А. Засадний, Т.Г. Мельник, К. Л. Багрій
[2], М. С. Білик, Т. А. Довга, Г. І. Кіндрацька, О. Я. Кобилюх, О. А. Сандальнова
[3], В. В. Сироіжко [4] та інші.
Успішне функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта неможливо
без добре організованої системи бухгалтерського обліку, контролю і звітності. В
сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є
предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і
осіб), зацікавлених в результатах його функціонування.
В умовах ринкової економіки, від організацій потрібно підвищення ефективності виробництва, поліпшення конкурентоспроможності продукції та послуг
на основі впровадження у виробництво нових технологій, ефективних форм
господарювання і управління виробництвом. Важлива роль у реалізації цих
завдань відводиться правильної організації і ведення бухгалтерського обліку
матеріально-виробничих запасів, що дозволяє здійснювати своєчасний облік і
контроль за їх збереженням і раціональним використанням. Ефективне викорис11

тання матеріально-виробничих запасів, дозволяє впливати на розмір одержуваного прибутку. Таким чином, від ефективного управління матеріально-виробничими запасами залежить, в кінцевому підсумку прибутковість комерційної
організації [2, с. 51].
Аналіз виробничих запасів підприємства має за мету забезпечити ефективне
виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму матеріальних
витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на ресурси та
підвищення їх якості. Виходячи з мети, основними завданнями економічного
аналізу забезпеченості та використання виробничих запасів підприємства є такі:
− оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеню
виконання їх, впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість та
інші показники господарської діяльності;
− оцінка забезпечення підприємства окремими видами виробничих запасів;
− моделювання взаємозв’язків між обсягами випуску продукції та матеріаломісткістю, матеріаловіддачею, іншими факторними показниками;
− виявлення внутрішньовиробничих резервів економії виробничих запасів
та оцінка їх впливу на обсяг діяльності [7, с. 68].
Підсумовуючи вище проведене дослідження, варто відзначити, що постійне
вдосконалення та уніфікація використаних документів і облікових регістрів, а також підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, паралельно проводяться з контрольними операціями з ефективного використання запасів,
всі позначені заходи сприятимуть оперативному формуванню виручки і як
наслідок визначення фінансового результату на кожному етапі діяльності
підприємтва.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : Наказ
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246. 2. Багрій К. Л.
Особливості аналізу
ефективності використання матеріальних запасів
підприємства / К. Л. Багрій // Збірник наукових праць. Луцький національний
технічний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 7(25):
Ч. 1. – Луцьк, 2010. – С. 50–58. 3. Сандальнова Е. А., Усольцева И. В. Теоретические вопросы и проблемы учета, анализа и контроля материальных ресурсов
торгового предприятия / Е. А. Сандальнова, И. В. Усольцева // Молодой ученый. –
2015. – №11.3. – С. 66-68. 4. Сыроежко В. В., Андреева А. А., Солянникова А.А.
Совершенствование учета производственных запасов на складах производственного предприятия / В. В. Сыроежко, А. А. Андреева, А. А. Солянникова //
Молодой ученый. – 2015. – № 3. – С. 517-520.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ
Ефективне функціонування системи управління на підприємстві вимагає
правильної її організації, тобто наявність зібраних та опрацьованих даних, які
характеризують стан господарської діяльності та задовільняють отриманими
результатами управлінський апарат. Звертаючи увагу на те, що система
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку має ознаки обліковоаналітичної системи, багато авторів відмічають, що управлінський облік
можна ідентифікувати як систему контролінгу. Відмінність та особливість
контролінгу від управлінського обліку полягає в тому, що управлінський
облік визначають як складовий елемент контролінгу, завдяки чому контролінг
має більш ширше застосування [3, с. 149].
Система контролінгу на підприємстві являє собою елементи обліку,
аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує альтернативні
підходи для здійснення оперативного і стратегічного управління, досягнення
кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства [1, с. 51]. Необхідність
впровадження контролінгу на підприємстві науковці пояснюють такими
причинами [2, с. 232]:
− підвищення
нестабільності зовнішнього середовища висуває
допоміжні вимоги до управління підприємствами;
− ускладнення процесу управління підприємством потребує механізму
внутрішньої координації системи підприємства;
− інформаційний ажіотаж при нестачі певної інформації вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління;
− загальнокультурне прагнення до синтезу, інтеграції різних сфер знання
людської діяльності.
Слід зауважити, що система контролінгу повинна охоплювати не тільки
поточні завдання, але й довгострокову перспективу розвитку підприємства.
Необхідно передбачити адаптацію стратегічних завдань до умов зовнішнього
середовища, узгодження оперативних планів із стратегічними планами
розвитку системи, створення системи контролю виконання планових показників, внесення необхідних змін при виявленні відхилень, створення гнучкої
13

системи управління підприємством. Система контролінгу повинна також
забезпечувати методичну та інструментальну базу для підтримки функцій
управління суб’єктом підприємницької діяльності, які, як відомо складаються
з планування, організації, контролю, координації, мотивації, а також оцінки
внутрішніх і зовнішніх умов при прийнятті управлінських рішень. Крім того,
контролінг є важливим для підприємства, тому що надає можливість виявити
відхилення щодо процедур, законоположень, правил, що були прийняті, в
кінцевому результаті затверджені, і для визначення оцінки та виявлення
причин відхилень.
Виходячи з призначення контролінгу, визначено складові частини його
концепції: орієнтація на ефективну і результативну роботу підприємства не
тільки в теперішній час, але й на перспективний період; формування організаційної структури підприємства із врахуванням стратегічних і тактичних цілей
підприємства; етапи формування основних завдань контролінгу: планування,
контроль виконання, коригування рішень; створення інформаційної бази,
орієнтованої на завдання цільового управління підприємством тощо. Варто
зазначити, що концепція системи контролінгу та управлінського обліку має
спільні складові, елементи та мету застосування. Науковці стверджують, що
управлінський облік є складовою частиною контролінгу і розглядають його
як систему обробки та підготовки інформації для контролю за діяльністю
підприємства для внутрішніх користувачів у процесі його управління. Тому,
вважаємо, що впровадження чи вибір системи контролінгу або управлінського
обліку, повинні базуватися на досягненні мети, завдань, отриманні кінцевих
фінансових результатів діяльності підприємства.
Література
1. Сухарева Л. А. Контролінг – основа управління бізнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К.: Ніка – Центр, 2002. – 208 с. 2. Маркіна І.А.
Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала,
М. В. Гунченко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. 3. Стефаник
І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І. Б. Стефаник //
Фінанси України. – 2005. – №2. – С. 148-151.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
Цивільно-правовий договір (ЦПД) являє собою угоду між фізичною і
іншою фізичною особою, або юридичною особою, або між юридичною
особою та іншими юридичними особами. ЦПД – це загальний вид договору,
який регулюється цивільним правом і укладається згідно з нормами
Цивільного кодексу України (ЦКУ).
Найбільш розповсюдженими серед ЦПД є договори: на виконання робіт
(договори підряду, ст. 837 ЦКУ) та на надання послуг ( ст. 901 ЦКУ).
Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» на виплату винагороди виконавцям
підприємство-замовник відносить до складу витрат крім робіт (послуг), що не
пов'язані з господарською діяльністю підприємства. Залежно від статті витрат,
винагорода за ЦПД відносять до дебету рахунків 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут», 94 «Iнші операційні витрати». По кредиту використовують субрахунок
685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Облік виплати винагороди за ЦПД наведено у табл.
Таблиця
Облік виплати винагороди за ЦПД
Зміст операції
Нараховано винагороду фізичній особі – виконавцеві робіт
Нараховано суму ЄСВ
Утримано ПДФО з винагороди за ЦПД
Утримано військовий збір з винагороди за ЦПД
Перераховано до бюджету ЄСВ
Перераховано до бюджету ПДФО
Перераховано до бюджету військовий збір
Виплачено суму винагороди за ЦПД

Бухгалтерський облік
Дебет
Кредит
92
685
685
651
685
641
685
642
651
311
641
311
642
311
685
311

Виконавець за ЦПД отримує оплату не за процес праці, а за її результат.
Факт виконання оформляють актом виконаних робіт (наданих послуг). Саме
акт є первинним документом при відображенні доходів і витрат за ЦПД у
податковому і бухгалтерському обліку.
15

Особу, яка працює за ЦПД не включають до штатного розпису, вона не
має змоги підпорядковуватися правилам трудового розпорядку і може
виконувати роботу у нічний час, а також залучати сторонніх осіб, якщо це не
суперечить чинному законодавству(ст.902 ЦКУ). Кожна зі сторін у будь-який
момент має право розірвати договір. Необхідно врахувати важливий момент,
що за ЦПД не можуть працювати матеріально відповідальні особи, а також
особи, що відповідають за організацію робочого процесу.
На суму винагороди за ЦПД нараховують ЄСВ за ставкою 22% (ст. 8
Закону про ЄСВ). Для осіб, що отримують дохід за виконану роботу (надані
послуги), термін виконання яких перевищує календарний місяць, ЄСВ нараховують на суму, яку визначають, розділивши суму доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Якщо працівники виконують роботи (надають послуги) за основним
місцем роботи, то суму винагороди за ЦПД ураховують під час визначення
бази нарахування ЄСВ, виходячи з розміру мінімальної зарплати
Одночасно з виплатою винагороди утримується ПДФО (в розмірі 18%)
та військовий збір (в розмірі 1,5%) від суми виплати за рахунок фізичної
особи (п. 168.1.1 ПКУ). Якщо акт виконаних робіт підписали, але не оплатили,
податок сплачується протягом 30 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного місяця.
Утримання ПДФО і військового збору підприємство-замовник відображає у щоквартальному звіті 1ДФ. А нарахований ЄСВ – у щомісячному звіті з
ЄСВ , форма Д4.
Якщо фізична особа – виконавець ЦПД є приватним підприємцем або
особою, що здійснює незалежну професійну то оподаткування винагороди за
таким договором ПДФО, військовий збір і сплату ЄСВ здійснює ця особа.
Оформляючи ЦПД, потрібно бути дуже уважними, складанні ЦПД треба
уникати формулювань, властивих трудовому договору. Інакше податкові
органи та інспекції з праці можуть визнати цей договір трудовим та можуть
донарахувати ЄСВ і штрафні санкції.
Література
1. Переваги ЦПД для бізнесу у 2018 – [Електронний ресурс]: –
www://blog.liga.net/user/atkachenko/article/29482. 2. Працюємо з фізособами за
ЦПД: як відобразити витрати в обліку- [Електронний ресурс]: www://uteka.ua/ua/publication/Rabotaem-s-fizlicami-po-GPD-kak-otrazit-rasxody-vuchete-2. 3. Працюємо з фізособами за ЦПД: як відобразити витрати в обліку –
[Електронний
ресурс]:
-https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12xozyajstvennye-operacii-9-rabotaem-s-fizlicami-po-gpd-kak-otrazit-rasxody-v-uchete
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ
Методика аутсорсингу яка довела свою ефективність і доцільність за
кордоном ще не набула широкого застосування в Україні. У всьому світі
компанії приділяють максимум уваги ретельному та якісному виконанню
своїх головних завдань, передаючи менш важливі напрямки діяльності
зовнішнім експертам. Діяльність зовнішніх експертів зосереджена на більш
рентабельному та високоякісному обслуговуванні численних замовників.
Аутсорсинг – це унікальний метод, який дозволяє компанії зосередитися на
основній діяльності, і який передбачає передачу на підставі договору певних
бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії,
що спеціалізується у цій галузі. Однією з галузей аутсорсингу, яка на даний
момент активно розвивається в Україні є – бухгалтерський аутсорсинг, попит
на який здебільшого формується за рахунок компаній малого бізнесу, а також
холдингів. Так, як ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні тільки
формується, то компанії, що надають професійні послуги з ведення бухгалтерського обліку, виконують лише певні види робіт. У США послугами
бухгалтерського аутсорсингу користуються 92% компаній малого та середнього бізнесу, а у країнах західної Європи – 86%.
Актуальність послуг спеціалізованих бухгалтерів зростає у зв’язку з
відмовою від тіньової бухгалтерії. Варто зауважити, що за допомогою аутсорсингу підвищується ефективність підприємства в цілому і з’являється
можливість вивільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси,
адже бухгалтерський аутсорсинг обходиться дешевше, ніж утримання штату
власних бухгалтерів. Водночас усувається ризик переривання роботи бухгалтера
через відпустку, хворобу, звільнення чи вихід на пенсію. Вагомою перевагою
аутсорсингу є висока якість надання послуг. У випадку нарахування пені або
штрафу, бухгалтерська компанія несе повну матеріальну відповідальність. В
будь-який момент можна скористатись послугами іншого бухгалтера
аутсорсингової компанії або перейти на обслуговування до іншої [1, с. 339].
Однак, незважаючи на значні переваги аутсорсингу бухгалтерського
обліку, існують певні ризики, пов’язані з таким рішенням компанії, а саме
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ризик витоку інформації, ризик припинення роботи постачальника послуг та
лише формальне виконання обов'язків, адже звіти, підготовлені аутсорсером,
– лише виконання зобов'язань перед контролюючими органами, у той час як
передусім перед бухгалтерським обліком ставляться інші завдання. Але, при
правильному формуванні та оформленні договору про співробітництво з
аутсорсинговою компанією, дані ризики можуть бути нівельовані.
На загальнодержавному рівні основними перешкодами для розвитку
аутсорсингу є недостатня підтримка держави, відсутність відповідних регулюючих нормативно-правових актів, складність контролю за діяльністю аутсорсера, непередбачуваність його економічного стану, ненадійність партнерських відносин, витік інформації. Щодо переваг, які роблять Україну
привабливою для здійснення аутсорсингових операцій, є значна кількість незайнятих кваліфікованих кадрів, нижча оплата праці, ніж в зарубіжних країнах та
достатньо високий рівень володіння іноземними мовами [2, с. 179-180].
Варто зазначити, що бухгалтерський аутсорсинг дає можливість значно
оптимізувати витрати бізнесу, зробити його більш мобільним і прибутковим.
Актуальною залишаться проблема визначення засобів господарсько-правового регулювання для впливу на аутсорсингові відносини, а також розроблення спеціального законодавства для стимулювання використання аутсорсингу українськими компаніями у своїй господарській діяльності, що буде
позитивно відбиватися на національній економіці. І тому, саме бухгалтерський аутсорсинг має всі можливості й надалі розвиватися і набувати
перспективного напрямку розвитку бізнесу в Україні.
Література
1. Поплюйко А. М. Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та
перспективи розвитку в Україні / А. М. Поплюйко // Фінанси, облік і аудит. –
2011. – №18. – С. 335-340. 2. Дідух О. В. Сутність аутсорсингу та
перспективи його застосування в Україні / О. В. Дідух // Економічний простір.
– 2011. – №54. – С. 173-182.
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА: КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
ТА НОВІ ВИКЛИКИ
Динамічні суспільні зміни зумовлюють появу нових вимог до облікової
інформації, показників звітності та способів їх передачі до користувача, що, в
свою чергу, призводить до необхідності коригування підходів до визначення
професійних якостей та обов’язків облікових працівників.
З кожним роком на ринку праці з’являється все більше представників
облікової професії, і не зважаючи на постійні зміни законодавства, появу
нових форм та методів господарювання, великі об’єми інформації, що циркулюють в системі координат “підприємство – зовнішнє середовище”, можна
визначити основні обов’язки та вимоги до професії.
В історії бухгалтерського обліку відомо багато науковців, праця яких
була пов’язана не тільки із запровадженням кваліфікаційних вимог та
обов’язків, але й з розвитком бухгалтерської діяльності. Досліджується як
історія створення і становлення професійних організацій, розвиток професії
бухгалтера, підготовку бухгалтерських кадрів, так і питання, які більше
пов’язані з професійним навчанням бухгалтерів та їх сертифікацією [2].
На даний час, вимоги до професії та обов’язки працівників містить
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [3].
Кваліфікаційні вимоги для бухгалтера визначено наступні:
1. Бухгалтер I категорії: базова вища освіта відповідного напрямку
підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 1 року.
2. Бухгалтер II категорії: базова вища освіта відповідного напрямку
підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією бухгалтера не менше 1 року.
3. Бухгалтер: базова вища освіта відповідного напрямку підготовки
(молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня
освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного
службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних,
статистики, бухгалтерського обліку – не менше 1 року.
Бухгалтер повинен не лише відповідати кваліфікаційним вимогам, але й
мати особисті якості, що забезпечують успішність здійснення професійної
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діяльності: глибокий інтерес до професії, чесність, концентрація і стійкість
уваги, логічна пам'ять, оперативне мислення, відповідальність, самоконтроль,
працездатність, дисциплінованість.
Освіта бухгалтера і професійна підготовка налаштовані на значні зміни,
які будуть відбуватися у швидкому темпі, особливо в галузі регулювання
професії, професійної освіти, практичного досвіду та кваліфікаційних вимог.
Основними причинами сучасного виклику для бухгалтерської професії є:
автоматизація; спрощення; аутсорсинг; відміна первинних документів [3,
с.457-458].
Таким чином, нові вимоги до облікової професії виникають у зв’язку із:
− освоєнням нових технологій в галузі ведення бухгалтерського обліку;
− виникненням нових сфер діяльності суб’єкта господарювання;
− укрупненням змісту існуючих облікових робіт внаслідок змін у
технології, організації виробництва, праці або управління;
− вилученням із практичної діяльності (чи сфери застосування) застарілих робіт внаслідок досягнень науки, техніки, змін у технології,
організації виробництва та праці.
− змінами в характері та способах опрацювання і передачі облікової
інформації користувачам.
Література
1. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів
спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / під заг. ред. Ф.Ф.
Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 2.
Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/teoretichni-zasadi-rozvitku-profesiibuhgaltera.html 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.kadrovik01.com.ua/article/3641-dovdnik-kvalfkatsynih-harakteristikprofesy-pratsvnikv-perelk-vipuskv 4. Свєтлова Н.М. Сучасні виклики для
бухгалтерської професії/ Н.М. Свєтлова // Матеріали І Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції “Облік, аналіз, аудит і оподаткування в
умовах глобалізації економіки” (21 квітня 2017року). – С. 457-459. 5. Про
затвердження Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних
характеристик: Наказ Міністерства соціальної політики України від
31.05.2017 р. № 918.
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СУТНІСТЬ МЕТОДУ ТАРГЕТ-КОСТИНГ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку головною передумовою успішного функціонування будь-яких суб’єктів господарювання є забезпечення достатнього
рівня своєї конкурентоспроможності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Це можливо, насамперед, завдяки постійній орієнтації підприємства на випуск продукції високої якості при мінімальних витратах на її
виробництво. Показник собівартості виготовленої продукції характеризує
ефективність діяльності підприємства, адже від нього залежить величина
прибутку та рівень рентабельності. У свою чергу, калькулювання собівартості
продукції є однією з важливих функцій обліку, а також інформаційною базою
для формування, як виробничої стратегії так і ціноутворення продукції (робіт,
послуг) [1, с. 256]. Тому, сьогодні є важливим питанням використання якого
методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції ми отримаємо
найточнішу інформацію для управління витратами.
Під методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції необхідно розуміти сукупність прийомів і способів збору та документального
оформлення інформації про проведені витрати з метою обчислення собівартості продукту, що випускається, для забезпечення ефективного контролю та
управління результатами [2, с. 97-104]. Одним з таких сучасних та інноваційних є метод управління за цільовою ціною (Target Costing). Даний метод –
таргет-костинг (Target Costing) був розроблений в Японії у 60-ті роки XX ст.
фахівцями з виробничого менеджменту та управлінського обліку, а в 1965 р.
його вперше впровадила у практику корпорація Тойота [3, с.139].
Метод target-costing – це стратегія, згідно з якою компанія спочатку
визначає прийнятну ціну нового виробу і його граничну собівартість, а потім
проектує сам виріб, реалізація якого забезпечить досягнення певної мети [4, с.
579-581]. Тобто, ціна визначається маркетинговими дослідженнями і являє
собою очікувану ринкову вартість продукту чи послуги. Японськими науковцями запропоновано формулу розрахунку, яка відображає сутність методу
Target Costing, а саме, собівартість = ціна – прибуток. Ціна – це ринкова
вартість продукції, яка визначається за допомогою маркетингових досліджень,
21

а прибуток – величина, яку прагне отримати компанія в результаті реалізації
даного виду продукції.
На сьогоднішній день, метод таргет-костинг запроваджено на 80%
великих японських корпорацій (Toyoto, Nissan, Sony, Cannon та інші), на
великій кількості відомих американських та європейських компаній (Chrysler,
Procter & Gamble, Automotive та інші), які досягають високої якості та рентабельності своєї продукції, і яка користується попитом і є конкурентоспроможною на ринку. Окрім підприємств, які виробляють інноваційну продукцію,
даний метод все більше почали використовувати в сфері обслуговування та
надання послуг, у тому числі і в неприбуткових підприємствах та організаціях
[5, с. 142].
Таким чином, застосування методу калькулювання таргет-костинг дає
змогу виділити пріоритети виробництва, визначити, який вид продукції
необхідно виготовляти для забезпечення рентабельності підприємства, а
також надає можливість прийняти управлінське рішення щодо припинення
випуску нерентабельної продукції. Разом з цих, застосування даного методу
надає підприємству-виробнику цінну конкурентну перевагу, яка полягає у
досягненні нижчого порівняно з конкурентами рівня собівартості й можливості вибору зручної цінової політики для захоплення або утримання
відповідних секторів ринку.
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ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДОЧІРНІХ
ТА АСОЦІЙОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Зарубіжні компанії для посилення потенціалу свого розвитку об'ємно
залучають фінансові інвестиції. Залучення таких інвестицій відбувається
шляхом вкладання коштів інших компаній в цінні папери та капітал цієї
компанії. Інвестування має за мету забезпечення приросту капіталу одних
компаній і отримання додаткових доходів іншими.
У цих процесах важливим є порядок обліку інвестицій в асоційовані компанії
та розкриття інформації про них у фінансовій звітності, яким регламентується
МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані компанії”. Згідно з цим стандартом
асоційованою компанією вважається підприємство, в якому інвестор має суттєвий
вплив і яке не є ні дочірнім, ні спільним підприємством інвестора. Під суттєвим
впливом розуміють можливість брати участь у прийнятті рішень з фінансової та
операційної політики об'єкта інвестування, але при цьому інвестор не має права
контролювати цю політику. Вважається, що інвестор має суттєвий вплив, якщо
він володіє прямо або непрямо (через дочірні підприємства) не менше ніж 20%
акцій об'єкта інвестування, що мають право голосу [1, с. 537].
Дочірнім підприємством є компанія, яка перебуває під контролем іншої
(материнської) компанії. При використанні методу обліку інвестицій на
консолідованій основі за умови, що компанії-інвестору належить понад 50%
акцій іншої компанії, в яку здійснюються інвестиції, дочірнє підприємство є
об'єктом інвестиції.
Фінансові інвестиції обліковуються у підприємства-інвестора на дату
балансу за вартістю, яка в П(С)БО 12 визначено два методи оцінки фінансових
інвестицій на дату балансу, а саме: за справедливою вартістю і за методом
участі в капіталі.
Справедлива вартість застосовується у разі:
а) якщо інвестиції придбані в асоційованого, дочірнього, або спільного (із
створенням юридичної особи) підприємства та утримуються виключно для
продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання;
б) асоційоване, дочірнє, або спільне (із створенням юридичної особи)
підприємство веде діяльність в умовах, що обмежують його здатність
передавати кошти інвестору (учаснику спільного підприємства) протягом
періоду, що перевищує дванадцять місяців;
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в) підприємство-інвестор, що здійснило інвестицію в спільне (із створенням юридичної особи) підприємство, не є контрольним учасником;
г) підприємство-інвестор не має суттєвого впливу (наприклад, менше
25% голосів акцій, що дають право голосу) на об'єкт інвестування.
У сучасній практиці переважаючим методом обліку інвестицій в асоційовані
компанії є метод участі у капіталі. Згідно з цим методом інвестиція в асоційовану
компанію первісно відображається за собівартістю. У подальшому вартість
інвестиції коригується (збільшується або зменшується) на частку інвестора в
прибутках (збитках) та інших змінах у капіталі асоційованої компанії.
Метод участі в капіталі не застосовується у випадку, якщо фінансові інвестиції оцінюються та обліковуються на дату балансу у інвестора за справедливою
вартістю. При застосуванні методу участі в капіталі слід керуватися правилами, а
саме:
а) балансова вартість в асоційованих підприємствах зменшується на суму
зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих
активів і зобов'язань на дату придбання.
б) якщо інвестор (контрольний учасник, інвестор асоційованого підприємства) вносить або продає активи спільному, асоційованому підприємству
відповідно і передає значні ризики та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у
складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів спільного,
асоційованого підприємства відповідно.
в) інвестор спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості
реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів.
г) контрольний учасник спільного підприємства припиняє облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі з останнього дня місяця, в якому
він перестає здійснювати спільний контроль за спільним підприємством або
суттєво впливати на його діяльність [2, с. 22].
Фінансові інвестицій потребують удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних документів.
Також потрібно враховувати норми міжнародних стандартів фінансової
звітності, які покликані прозоріше відображати інформацію.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Для ефективної діяльності кожен суб’єкт господарювання повинен
аналізувати яке податкове навантаження очікує його бізнес. Перед заснуванням бізнесу слід визначитись з видом господарської діяльності та організаційно – правовою системою.
Для підприємців, які займаються комерційною діяльністю в Польщі,
передбачена дворівнева система оподаткування [1]. Юридичні особи, які
здійснюють діяльність на території Польщі або отримують там дохід, одержують податковий ідентифікаційний номер (NIP) та повинні зареєструватися у
відповідному органі податкової служби [2]. Для започаткування бізнесу в
Польщі найважливішими є PIT (податок на доходи фізичних осіб) i CIT
(податок на доходи юридичних осіб).
СIT є джерелом доходу як для держбюджету, так і для бюджетів
територіальних одиниць із самостійним управлінням. Цей податок стосується
загального доходу юридичних осіб, безпосередньо на території Польщі.
Ставка податку – 19%. Для розрахунку PIT використовують так звані податкові пороги:
1) якщо заробіток протягом року склав менше 85 528 злотих, ставка
податку 18%;
2) якщо заробіток протягом року склав більше 85 528 злотих, податок
становитиме 32%.
Податкові пороги застосовуються для осіб, які виконують роботу в
Польщі, за яку вони отримують заробітну плату [3].
До осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, застосовується так
званий лінійний податок, який становить 19% від отриманого доходу. Серед
основних податків Польщі слід виділити VAT (податок на додану вартість) -23%.
Проте, застосовуватися також і пільгові тарифи – 5% і 8%, вони діють на
певні товари або послуги. Декларації до податкової юридичною особою
подаються щомісяця (в деяких випадках їх можна здавати раз в квартал). До
них додаються звіт і платіж податків, який повинен бути проведений до
25 числа [4].
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В Україні оподаткування бізнесу суттєво відрізняється. Основним
фінансовим інструментом, що регулює взаємовідносини бізнесу з державою,
залишається його оподаткування – законодавчо врегульований процес встановлення, стягнення податків, визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати для підприємств з певними параметрами: чисельність
працюючих, обсяг валового доходу від реалізації, вид податкового режиму –
загальний чи спеціальний (спрощений) [5].
Для малих підприємств використовують спрощений податковий режим,
який передбачає сплату єдиного податку до місцевого бюджету і який нараховується за фіксованою ставкою, розмір якої залежить від групи платника
податків.
Якщо ми розглянемо загальну систему оподаткування, то можемо
побачити суттєві відмінності від спрощеної. В цій системі ставка податку на
прибуток становить 18% та немає обмежень ні щодо річної виручки, кількості
найманих працівників, виду господарської діяльності. При застосуванні
загального податкового режиму сплачуються: податок на прибуток (18%);
ПДВ (20%) – в разі реєстрації платником ПДВ; ЄСВ (22%); інші податки в
залежності від виду господарської діяльності, що здійснюється (земельний,
екологічний, акцизний тощо) [6].
Підводячи підсумки, можемо підкреслити, що в кожній з країн є свої
плюси і мінуси оподаткування бізнесу. Якщо в Україні ми сплачуємо велику
кількість податків, то в Польщі є свої нюанси по сплаті податків PIT i CIT,
хоча і система оподаткування набагато простіша.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
Перехід України зі старих стандартів бухгалтерського обліку, що
фактично залишилися нам у спадок від колишнього СРСР до Національних
стандартів обліку відбувся ще в 1999 р., коли був прийнятий Закон України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». З того часу до
Закону було прийнято близько двадцяти поправок та уточнень, більшість з
яких, проте, не мали принципового характеру.
Сьогодні бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні потребують суттєвого реформування, вдосконалення відповідно до тенденцій в
глобалізованому світі та потреб національної економіки.
1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом [1]. Главою 13 цієї Угоди, зокрема, передбачено
впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів та
поступове наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
Важливим кроком на шляху практичної імплементації норм Угоди стало
приведення вітчизняного законодавства у сфері бухгалтерського обліку у
відповідність до Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради
«Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств» від 26 червня 2013 р. [2], реалізоване
ухваленням Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення
деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [3].
До основних змін Закону можна віднести появу нових понять, таких як
«підприємства, що становлять суспільний інтерес», до яких віднесені підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на
фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи
(крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що
належать до мікропідприємств та малих підприємств) та великі підприємства; «таксономія фінансової звітності» – склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.
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З’явилися такі нові форми звітності як «звіт про управління» – звіт, що
повинен містити фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан
і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності, а також «звіт про платежі на користь держави». Його
повинні будуть подавати підприємства, які становлять суспільний інтерес, що
здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного
значення. З основних принципів бухгалтерського обліку виключено принцип
обачності, історичної (фактичної) собівартості, періодичності. Важливою
новацією стали встановлені критерії розміру підприємств, а саме мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. Були уточнені також загальні
вимоги до фінансової звітності, до проведення аудиту, оприлюднення
звітності тощо.
Подальше реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності
в Україні, гармонізація з Європейським законодавством, розвиток
нефінансової звітності сприятиме вдосконаленню
інформаційного
забезпечення управління суб’єктів господарювання, прозорості діяльності
підприємств та стане суттєвим поштовхом зростання обсягу іноземних
інвестицій в Україну.
Література
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ОБЛІК ПУТІВОК У ЗАКЛАДАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Вагоме значення для розвитку української економіки сьогодні мають
заклади санаторно-курортної сфери, які є невід’ємним засобом збереження
та відновлення здоров’я населення. Функціонування закладів цієї галузі має
низку особливостей і належить до основних сфер сервісної економіки, яка
характеризується значною соціальною спрямованістю і виявляється через
діяльність конкретних суб’єктів господарювання як приватного, так і
державного сектору.
Діяльність санаторно-курортних і оздоровчих підприємств в Україні
регламентують декілька основних нормативно-правових актів: Закон
України “Про курорти”, Загальне положення про санаторно-курортний
заклад, Національний стандарт України “Послуги туристичні, засоби
розміщення” (ДСТУ 4527:2006), Господарський кодекс України.
Однією з важливих проблем у сфері фінансового обліку в закладах
санаторно-курортного лікування є першочерговість ведення обліку і контролю за процесом використання путівок, тобто за такими путівками, термін
використання яких у момент їхнього продажу не настав.
Путівка (туристичний ваучер) – це документ, який стверджує статус
особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою
для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. На
основі туристичного ваучера туристичні групи та індивідуали приймаються
і обслуговуються в Україні, а також вітчизняні туристи за кордоном. Вона є
невід’ємною частиною угоди, а також документом первинного обліку
суб’єктів туристичної діяльності [2].
Виділяють класифікацію путівок за низкою ознак, що узагальнені в
табл.
Щодо закладів санаторно-курортної сфери, що належать до державного
сектору економіки, то доходи за спеціальними коштами від продажу
санаторно-курортних путівок обліковуються на рахунку 7111 “Доходи від
реалізації продукції (робіт, послуг)” [3].
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Таблиця
Класифікація путівок
Ознака
За мотивацією
За організаційними
засобами
За сезонністю
За тривалістю
За масштабом

Вид
курортно-лікувальні, рекреаційні, культурно-пізнавальні,
спортивні, ділові, конгресні, релігійні, етнічні
комплексні
індивідуальні
цілорічні
сезонні;
короткотермінові (тиждень)
середньотермінові (2-3 тижні)
довготермінові (більше 3 тижнів)
міжнародні
внутрішні

Оскільки путівка не є товаром, а реалізується за договором купівліпродажу, то необхідно здійснювати укладання договорів на реалізацію
санаторно-курортних послуг за путівкою, в якій буде вказано перелік всіх
послуг, що будуть надаватися санаторно-курортним закладом. До путівки в
талоні має бути підпис отримувача, що засвідчить згоду з переліком та
вартістю послуг, що будуть надані за санаторно-курортною путівкою. Всі інші
послуги, які не входять в перелік за путівкою, замовник у разі бажання зможе
отримати за окрему плату у вигляді платних медичних послуг. Також,
оскільки путівка не є товаром, то в бланку путівки доцільно замінити реквізит
“вартість путівки” на “вартість санаторно-курортних послуг за путівкою”, а
також додати ціну бланку путівки, для подальшого правильного обліку та
списання. Вартість бланку путівки необхідно відображати за вартістю
придбання бланку або витрат на виготовлення [2].
Облік бланків путівок в санаторно-курортних установах, які безпосередньо їх видають, а не купують у інших медичних закладах, на рахунку
бухгалтерського обліку 2213 “Грошові документи в національній валюті” не є
правильним, оскільки сам бланк путівки не є грошовим документом, а документом, що підтверджує факт можливості отримання комплексу санаторнокурортних послуг. Вартість бланків суворої звітності, до яких відносяться і
бланки путівок доцільно відображати на окремому рахунку другого класу
плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 081 “Бланки
документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів”, з розподілом
на субрахунки 0811 “Бланки путівок”, 0812 “Інші бланки”.
Таким чином, бухгалтерський облік путівок є важливою складовою
облікового процесу закладів санаторно-курортної сфери, як державної, так і
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приватної форми власності. З огляду на це потребує удосконалення система
позабалансових рахунків для обліку бланків документів суворої звітності, і
форми документів, пов‘язаних з оформленням путівок.
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ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Господарська діяльність підприємств пов’язана з використанням коштів,
які перебувають у неперервному кругообігу. У складі джерел коштів суб'єктів
господарювання значну частину займають позикові кошти, а саме кредиторська заборгованість.
На фінансові результати підприємства та господарську діяльність загалом
значний вплив має кредиторська заборгованість. Для того, щоб забезпечити
платоспроможність та покращити фінансову результативність всіх видів
звичайної діяльності підприємствам необхідно прискорити кругообіг оборотного капіталу. Для ефективного використання позикових коштів підприємства
необхідно володіти навиками правильного управління ними.
При забезпеченні ефективної діяльності підприємства, важливим є
управління обсягами кредиторської заборгованості. Недоліки в організації
обліку та аналізі кредиторської заборгованості зумовлюють незабезпеченість
підприємств власними оборотними коштами.
В кредиторській заборгованості важливими є численні розрахунки з
постачальниками і підрядниками, які дають право підприємству на тимчасове
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користування запозиченими коштами, але які також зменшують показники
платоспроможності і ліквідності. Ефективне управління кредиторською заборгованістю дає можливість усунути негативні наслідки її наявності.
Незважаючи на те, що одні дослідники визначають кредиторську заборгованість як грошові кошти, інші – як частину майна, ще інші – як форму
розрахунків, проте кредиторська заборгованість є невід'ємним етапом повторювального кругообігу капіталу, що призводить до здійснення безперервних
господарських операцій на підприємстві, тобто здійснення господарських
операцій є причиною безперервних платежів та грошових надходжень. Тому
необхідно розглядати кредиторську заборгованість як складову капіталу [1].
Економічна сутність кредиторської заборгованості характеризується
наступними ознаками:
− примусовий характер економічних відносин;
− відрізняється швидкістю розповсюдження від підприємства до
підприємства по ланцюгу взаємопов’язаних платежів, що викликає
необхідність заліків взаємних вимог;
− може трансформувати безготівкові розрахунки, зокрема, змінювати
способи платежів [2].
П(С)БО 11 «Зобов'язання» визначає методологічні засади формування та
обліку інформації про кредиторську заборгованості, а також вимоги щодо її
розкриття у фінансовій звітності, загальну класифікацію зобов’язань, що є
характерною для багатьох підприємств [3].
При управління кредиторською заборгованістю важливим є її аналіз,
тому керівництво підприємства має володіти оперативною та об’єктивною
інформацією щодо стану кредиторської заборгованості, яка формується в
системі бухгалтерського обліку.
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства проводиться на основі
використання його фінансової звітності, договорів, накладних та інших
первинних документів. Для того, щоб співвіднести динаміку величини кредиторської заборгованості зі змінами масштабів діяльності підприємства, при
розрахунку ряду коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості,
використовуються показники фінансових результатів.
Ефективна політика управління кредиторською заборгованістю дозволяє
розширювати ринки збуту товарів та залучати нових постачальників продукції.
Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене необхідним розміром обігового капіталу, нестача якого обумовить необхідність додаткового фінансування, відповідно і додаткових витрат на його
забезпечення. На зміну обсягів обігового капіталу безпосередньо впливає
зміна обсягів кредиторської заборгованості.
32

Отже, аналізуючи дані про стан кредиторської заборгованості, необхідно
вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з
конкретної ситуації на підприємстві.
Таким чином, можемо зробити висновок, що кредиторська заборгованість
є важливим об’єктом управління на підприємстві, через те її обліку, аналізу і
постійному контролю необхідно приділяти важливе значення, адже від
прийнятих рішень залежать фінансовий стан підприємства.
Література
1. Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість, проблеми
термінології і класифікації // Економіка: проблеми теорії та практики.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ринкової економіки потребує активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на його інноваційний розвиток. Економічна ефективність
та доцільність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання вимагає
відповідних капіталовкладень шляхом поліпшення діючих основних засобів з
метою успішного й стабільного їх функціонування, а також придбання нових
об’єктів [1]. Тому визначальну роль у реалізації стратегії підприємства відіграють капітальні інвестиції, оскільки вони є капітальним параметром відтворювального процесу, що передбачає можливості оновлення основного капіталу.
Капітальні інвестиції являють собою господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності,
інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації [2].
Дослідженнями в сфері обліку та аналізу операцій з капітальними інвестиціями займалися такі вчені: А.А. Баширов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Ве33

личко, Л.В. Вербицька, В.М. Добровський. М.Ф. Дячков, С.М. Голов,
Я.Д. Крупка, С.Й. Сажинець та ін. Однак, існують деякі невирішені та дискусійні питання в обліку капітальних інвестицій нормативного, методичного та
організаційного характеру, а саме:
−
недосконалість сутності капітальних інвестицій;
−
відсутність впорядкованої класифікації капітальних інвестицій;
−
неврегульованість критеріїв визнання та оцінки капітальних інвестицій;
−
неузгодженість вимог фінансового і податкового обліку капітальних
інвестицій;
−
недостатність інформативності первинних документів й реєстрів капітальних інвестицій;
−
недосконалість методики синтетичного і аналітичного обліку капітальних інвестицій;
−
невизначеність впливу галузевих особливостей на організацію ведення обліку капітальних інвестицій;
−
недостатня обґрунтованість методичних підходів щодо обліку капітальних інвестицій у поліпшення необоротних активів [3].
На нашу думку, багато проблемних питань в обліку капітальних інвестицій
існують через недосконалість його нормативно-правового та організаційнометодичного забезпечень, що актуалізує необхідність розробки Методичних
рекомендацій з обліку капітальних інвестицій.
Також варто наголосити на тому, що капітальні інвестиції можуть бути
матеріальної та нематеріальної форми. Якщо облік матеріальних капітальних
інвестицій врегульований з погляду організації та методики (навіть з врахуванням наведених вище недоліків), то капітальні інвестиції нематеріальної
форми передбачають лише придбання нематеріальних активів. Капіталізація
витрат на створення нематеріальних активів заборонена сучасною методологією бухгалтерського обліку. Капіталізації підлягають витрати на розробку
об’єкта нематеріальних активів.
Таким чином, у подальших дослідженнях важливо звернути увагу на
галузеві особливості обліку капітальних інвестицій, розвинути систему
рахунків їх аналітичного обліку, уточнити перелік показників капітальних
інвестицій за кожним етапом аналізу капітальних інвестицій, а також
удосконалити методологічні підходи до визнання й подальшого відображення
в системі бухгалтерського обліку капітальних інвестицій на створення
нематеріальних об’єктів капіталу.
Література
1. Бутусов, О. В. Облік інвестиційної діяльності : навч. посіб. / О. В.
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3. Ночовна Ю. О. Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій /
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНИХ РОБІТ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Підприємства незалежно від галузевої приналежності в нестабільних
загально-економічних умовах намагаються оптимізувати величину та структуру витрат. Оптимізація витрат підприємствоми першочергово пов’язана з
раціональним визначенням собівартості продукції. Визначення собівартості
продукції, а також оптимізації її структури підприємствами, які надають
різного роду послуги є складнішим завданням в порівнянні з виробничими
підприємствами. Складність зумовлюється першочергово тим, що не завжди
можна достовірно визначити вартість окремих складових витрат безпосередньо пов’язаних з виконанням робіт, послуг. Це притаманно і для проектнокошторисних підприємств, які розробляють відповідну проектно-кошторисну
документацію для підприємств (приватних, державних) та окремих громадян.
Зважаючи на специфіку діяльності проектних підприємств, при формуванні собівартості послуг вони водночас керуються і загальними вимогами до
формування собівартості послуг викладеними у П(с)БО 16 «Витрати» [1], і
специфічними (галузевими) визначеними П(с)БО 18 «Будівельні контракти»
[2] та іншими.
Згідно методичних рекомендацій з формування собівартості проектних
робіт № 64 собівартість проектних робіт – це виробничі витрати проектної
організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на замовлення організацій,
підприємств, установ та громадян на свій ризик і власними силами проектних
робіт, дохід від яких був визнаний у звітному періоді [3].
При визначенні собівартості проектних робіт, враховується те, що
проектуванню можуть підлягати як проект в цілому, так і окремі його складові
(об'єкти та етапи проектування, завдання тощо). Тому, з урахуванням
загальних підходів до формування собівартості робіт (послуг) до витрат, що
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включаються у собівартість проектно-кошторисних робіт, відносять виробничу собівартість виконаних робіт, нерозподілені постійні загальновиробничі
витрати та наднормативні виробничі витрати.
Зазвичай, проектними підприємствами на кожний об'єкт проектування
відповідно до укладеного договору відкривається окреме замовлення, тобто
використовується позамовний метод обліку витрат, який передбачає визначення собівартості робіт шляхом сумування витрат за наростаючим підсумком
до закінчення виконання проектних робіт.
Зважаючи на викидане та законодавчі регламентації, виробнича собівартість проектних робіт формується із прямих витрат на оплату праці, матеріальних витрат та змінних і постійних загальновиробничих витрат. Прямі
витрати щомісячно необхідно включати у виробничу собівартість відповідних
об'єктів обліку на підставі підтверджуючих первинних документів. Змінні
загальновиробничі витрати підприємство розподіляє між об'єктами обліку
витрат з урахуванням бази розподілу. При цьому постійні загальновиробничі
витрати розподіляються з урахуванням планової потужності діяльності
проектного підприємства, яка визначається виходячи із середнього обсягу
робіт за умов звичайної діяльності.
Відповідно не включаються до складу собівартості реалізованих
проектних робіт адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні
витрати, бо вони є витратами періоду та відображаються у складі витрат того
звітного періоду, в якому були здійснені, і відносяться безпосередньо на
зменшення фінансових результатів [2].
Таким чином, у фінансовому обліку для забезпечення своєчасного контролю за формуванням понесених витрат на виконання проектних робіт
проектними підприємствами використовується субрахунок 903 «Собівартість
реалізованих робіт і послуг», при цьому сума загальновиробничих витрат, так
і як у виробничих підприємствах, при розподілі списується з кредиту рахунку
91 «Загальновиробничі витрати» в дебет рахунків 23 «Виробництво» та 90
«Собівартість реалізації».
Отже, формування собівартості проектно-кошторисних робіт першочергово залежить від специфіки виконання замовлення (наприклад, освітлення
трас загального призначення, стандартне приєднання до електричних мереж
житлових будинків, водопостачання та водовідведення водонапірних башт,
буріння свердловин тощо).
Література
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Із 01.01.2018 року в Україні почав діяти оновлений Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що вносить зміни до норм вітчизняного законодавства з метою приведення його до міжнародних стандартів.
Одним із нововведень є розширення переліку підприємств, що повинні
вести облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В
контексті зазначених змін доцільно виокремити поняття «підприємства, що
становлять суспільний інтерес», до яких відносять:
− великі підприємства, відповідно до класифікації, наведеної в оновленому законі;
− підприємства-емітенти цінних паперів, що допущені до торгівлі на
біржі;
− банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інші фінансові
установи (окрім фінансових установ, що належать до мікро та малих
підприємств) [1].
Головною метою запровадженого поняття, на думку д.е.н. Проскури К., є
підвищення рівня публічності та доступності фінансової інформації підприємств шляхом розкриття інформації на власних сайтах та запровадження
вимоги надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін [2].
Варто зазначити, що для новоутвореного поняття «підприємства,що
становлять суспільний інтерес» також розширено ряд вимог:
− утворення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, до
складу якої входять не менше двох осіб
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− особа, що претендує на посаду головного бухгалтера повинна мати
повни економічну освіту, досвід роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, ще важливим
аспектом є відсутність непогашеної або незнятої судимості за
вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
− терміни подання фінансової звітності, тепер вищезгадані підприємства
повинні оприлюднити річну фінансову звітність на своїй веб-сторінці
до 30 квітня року, наступного за звітним, разом із аудиторським
висновком.
Найближчим часом в Україні буде впроваджена єдина Система фінансової звітності, де зазначені вищепідприємства повинні будуть публікувати
свою фінансову звітність в стандарті XBRL.
Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у
напрямку ефективного управління економікою та стимулювання економічного зростання. Система значно спростить процес обміну діловою інформацію.
Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності від суб’єктів господарювання в автоматичному режимі, що спростить та одночасно сприятиме підвищенню прозорості у відносинах банків із клієнтами[3]. Таким чином, якісна та доступна
корпоративна фінансова звітність виступатиме важливою та необхідною
ланкою для покращання інвестиційного клімату.
В загальному можна сказати, що нововведення і зміни в законодавстві
намагаються зробити національну фінансову звітність ще ближчою до
міжнародного рівня і це дає змогу будувати нові об'єктивні шляхи розвитку і
вдосконалення бухгалтерського обліку.
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ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Бюджетні установи є важливою ланкою між державою та суспільством,
бухгалтерський облік для таких установ є системою контролю за наявністю та
рухом бюджетних коштів.
Облік заробітної плати являється однією з найскладніших ділянок роботи
і вона займає центральне місце в обліку. Для того щоб працівники своєчасно
отримали заробітну плату необхідно належним чином провести необхідні
розрахунки та скласти необхідні документи.
Порядок ведення бухгалтерського обліку заробітної плати визначається
законодавством України та нормативними документами Міністерства фінансів України, Державного казначейства, інструкціями установ і організацій.
Відповідно до ст. 98 КЗпП України оплата праці працівників установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та
інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів [2].
Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата –
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1].
Оплата праці є однією з основних статей витрат в бюджетних установах , тому
потребує пошуку напрямів вдосконалення системи оплати праці та її
стимулювання, оптимізації доходів працюючих та їх оподаткування, організації обліку та представлення звітності.
Кожен місяць інформація про нарахування заробітної плати узагальнюється в розрахунково-платіжній відомості, де вказують табельні номери,
прізвища, ім’я та по-батькові працівників, сума нарахованої зарплати, утримань та сума до видачі.
На основі даних розрахунково-платіжної відомості складається меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати
та стипендій». До меморіального ордеру прикладаються всі документи,
завдяки яким була нарахована заробітна плата (табель обліку робочого часу,
накази про звільнення і прийом на роботу, лікарняні листи). Підсумок
меморіального ордера № 5 заноситься в Головну книгу.
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Для покращення організації бухгалтерського обліку заробітної плати
важливе значення має досконалість синтетичного і аналітичного обліку. Синтетичний облік заробітної плати згідно з Наказом Міністерства фінансів
України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” від 26.06.2013 р. № 611 відображався на рахунку 66 “Розрахунки
з оплати праці», який надає узагальнюючу інформацію і є основою для
складання фінансової та бюджетної звітності суб’єктів державного сектору.
Дані аналітичного обліку характеризують розміщення та склад персоналу за
місцями його використання, відпрацьований і невідпрацьований час, фонд
заробітної плати і його структуру, динаміку заробітної плати за категоріями
персоналу, місцями виникнення витрат [3]. Аналітичний облік є основним при
визначенні розміру заробітної плати, відрахувань з неї та при її віднесенні на
рахунки витрат. Починаючи з 01.01.2017 р. інформація про виплати працівникам у бухгалтерському обліку відображатиметься на рахунку 65 “Розрахунки з
оплати праці”, передбаченому у Плані рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, затвердженому Наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203 [4].
Організація ведення обліку витрат на оплату праці в бюджетних
організаціях являє собою трудомісткий процес, який має багато особливостей,
в залежності від сфери діяльності цієї організації. Тому облік діяльності
вимагає правильної організації та автоматизації роботи, з метою зменшення
матеріальних та трудових витрат.
Література
1. Закон України «Про оплату праці» Верховна Рада України – 24.03.1995 –
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наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203. [Електронний ресурс] – Режим
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Карпа Н. А.,
студ. гр. ОП-31,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Ясінська А.І.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Однією з основних проблем прийняття управлінських рішень на будьякому підприємстві є неможливість передбачити всі релевантні майбутні
події, які не можуть залежати від дій управлінського персоналу. Прогнозування майбутніх витрат або доходів ускладнюється внаслідок невизначеності
різних подій та явищ (попит, погодні умови, політична нестабільність тощо),
які впливають на господарську діяльність підприємства. Приймаючи управлінські рішення, необхідно враховувати фактор невизначеності, який впливатиме на поведінку витрат і доходів. Невизначеність, як відсутність необхідної
в достатньому обсязі інформації буде зумовлювати певний рівень ризику,
який характеризується ймовірними відхиленнями фактичних значень показників від очікуваних та величиною цих відхилень. Невизначеність пов’язана з
наявністю можливих випадкових подій, тому насамперед потрібно встановити
ці можливі випадки настання подій і визначити можливість їх настання. Для
того, щоб визначити ймовірність настання певної події, необхідно визначити
відношення числа сприятливих наслідків випробування до загального числа
всіх можливих наслідків.
Науковці і фахівці з управлінського обліку, досліджуючи поведінку
витрат і доходів із застосуванням різноманітних методів, зазначають, що для
отримання найточніших результатів необхідновикористовувати певні критерії,
зокрема [1, с. 54-55]: економічна правдоподібність (зв'язок між витратами та
їх фактором має економічний сенс); значимість незалежних змінних величин
(для оцінювання значимості використовують показник коефіцієнта детермінації та розраховують стандартну похибку обчислення); адекватність функції
витрат реальним умовам діяльності підприємства.
Література
1. Партин Г.О.Управлінський облік: підручник / Г.О. Партин,
А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська. Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
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Кархут М.О.,
студ. гр. ОП-32,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Ясінська А.І.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ АЗС КМП “ГРАНІТ”
Процесу управління господарською діяльністю підприємства притаманні
одночасно і складність і комплексність. Впровадження системи управлінського обліку з метою збирання інформації для прийняття ефективних управлінських рішень є також складним процесом, і може змінюватися в залежності
від поставлених завдань щодо управління підприємством. Зважаючи на необхідність підвищення ефективності виробництва за умов зростання конкуренції, вітчизняні підприємства активно впроваджують і вдосконалюють
систему управлінського обліку, яка дає можливість чітко відстежувати, аналізувати, контролювати і планувати витрати, доходи та фінансові результати
діяльності. Системне порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє
оцінити ефективність роботи підприємства загалом, і без сумніву, що
відсутність порівняння може призвести до непоправних помилок при виборі
економічної політики підприємства, прийнятті управлінських рішень, а також
визначенні ціни на продукцію, роботи, послуги.
Витрати підприємства є одними з основних об’єктів для управління, як
підприємства загалом, так і окремими його структурними підрозділами. На
прикладі АЗС КМП «Граніт», основним видом діяльності якого є роздрібна
торгівля пальним ми розглянули особливості обліку витрат, їх розподіл та
класифікацію для потреб управлінського обліку. Для вирішення завдань
системи управлінського обліку, особливу увагу, приділено класифікації
витрат АЗС КМП «Граніт», зокрема, впливу на фінансові результати та
прийняття управлінських рішень (див. табл.)
Варто зазначити, що класифікація витрат АЗС КМП «Граніт», зокрема їх
розподіл на прямі і непрямі (наведені у табл.) здійснена з метою використання
суми витрат, які можна віднести до певного об’єкта і які не можна
безпосередньо віднести економічно доцільним шляхом до об’єкта калькулювання, а також формування раціональної структури витрат. Крім того,
враховуючи особливості даного підприємства, на нашу думку, особливе
значення має визначення релевантної інформації про витрати, їхню поведінку
залежно від зміни впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища
для прийняття управлінських рішень.
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Таблиця
Класифікація витрат для потреб управлінського обліку
на прикладі АЗС КМП “Граніт”
Ознаки
класифікації
Спосіб
віднесення до
об’єктів
обліку

Групи
витрат
прямі

непрямі

Приклади витрат
- витрати пов’язані з придбанням, транспортування,
зберіганням, реалізацією ПММ;
- на оплату праці працівників та обов’язкові відрахування з
неї;
- витрати на службові відрядження й утримання апарату
управління підприємством;
- витрати за надання консультаційних, інформаційних,
аудиторських та інших послуг сторонніх підприємств;
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків;
- витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телефон,
стільниковий зв'язок, доступ до інтернету тощо);
- витрати на амортизацію основних засобів;
- витрати на сплату податків і зборів;
- підписка на газету «Все про бухгалтерський облік» та
інші друковані видання, тощо.
- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону
навколишнього природного середовища;
- повірка паливо-роздавальних колонок (ПРК);
- витрати на придбання спецодягу, спецвзуття, спецхарчування, миючі засоби, вогнегасників тощо;
- витрати на проведення медоглядів, придбання медикаментів для комплектації медичних аптечок;
- витрати на охорону праці;
- витрати пов’язані зі сплатою комунальних послуг.

Тому, важливою і необхідною є класифікація витрат та їх розподіл на
релевантні і нерелевантні, а також визначення рівня контрольованості витрат
на різних рівнях управління.
Література
1. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами
промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Л.:
ЗУКЦ, ПП «Біарп», 2011. – 200 с.
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Кіндрат С. В.,
студ.гр. МК-21,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Нашкерська М. М.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Із зародженням перших людських цивілізацій виникло й таке поняття як
облік. Насправді, перші кроки примітивного, на той час, обліку мали неабиякі
наслідки для історії людства. Потреби , що виникали в господарському житті
зумовили розвиток і удосконалення обліку і в подальшому. Історія розвитку
бухгалтерського обліку дає змогу набути необхідні знання з історії бухгалтерського обліку. Формування та історична еволюція цієї науки дає змогу
перш за все навчитись аналізувати, досліджувати і оцінювати бухгалтерський
облік в історичному аспекті [2].
Перші згадки про облік на території України датовані ІІІ ст. до Р. Х. —
ІІ ст. Р. Х., коли на території країни панувала всім добре знана Трипільська
культура. Завдяки археологічним розкопкам відомо про те, що вже в часи
Трипільської культури використовувалися примітивні таблички-статуетки, на
яких вівся облік майна.
Про більш зрілий облік в стародавні часи на території України ми дізнаємось вже з давньогрецьких джерел. У часи заселення греками узбережжя Чорного моря облік у грецьких колоніях був організований за тими ж принципами, що і у Греції. Облiк вiвся нa вибiлених гiпсом дощечкaх, глиняних
черепкaх, iнколи нa пaпiрусi.
Основною грошовою одиницею булa дрaхмa. Сто дрaхм стaновили мiну,
a 60 мiн – тaлaнт. Серед грецьких міст-колоній найбільш розвиненим в
економічному аспекті було місто Ольвія. Вже тоді у цьому місті карбувалися
монети, велась значними розмірами торгівля. Саме через це, торгівля та
грошовий обіг вимагали належного обліку [2].
У період існування Київської Русі облік набуває більшого значення,
оскільки у цей час відбувався стрімкий розвиток держави. Цей період
характеризується примітивними прийомами обліку, пов’язаними зі збором
данини та обліком торгових оборотів [1].
У часи правління Ярослава Мудрого діяв принцип: держава є власником
всього, або майже всього майна, що знаходилось в країні. Цей принцип став
основою для створення єдиного органу, який регламентував порядок ведення
облікових записів, підпорядкувавши їх вертикальним правовим відносинам.
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Ведення обліку в ті часи знаходилось безпосередньо в підпорядкуванні
печатника, який слідкував за княжою канцелярією та укладав княжі грамоти, при
цьому він був начальником канцелярії та мав на збереженні княжу печать [1].
Поштовхом у розвитку культури, освіти і облікової науки в Київській
державі стало християнство. Ідеї української бухгалтерії зародились в
монастирях під впливом візантійської наукової думки. У монастирях навчали
людей, які в майбутньому мали займатися обліком та іншою писарською
роботою. Там була сконцентрована вся наукова думка, відкривались школи,
навчались веденню обліку і записів [1].
Облік в монастирях був організований за принципом камеральної форми.
Об’єктами обліку була готівка, доходи, видатки, а також дебіторська і кредиторська заборгованість. У цей період в Україні переважала проста бухгалтерія,
хоча почали з’являтись паростки застосування подвійного запису.
У той час матеріальну і кримінальну відповідальність за збереження
довірених їм цінностей, несли комірники. У монастирях був свій порядок
розподілу облікових обов’язків: управителем був келійник, йому підпорядковувались казначей і старці. Казначей відповідав за зберігання грошей, вів їх
облік. Старці несли адміністративну та матеріальну відповідальність за
ведення разових робіт і виданих їм під звіт матеріальних цінностей. В цей
період в державі формувався принцип: кожна людина – об’єкт обліку, вона є
підзвітною владі [1].
У Козацьку добу джерелами доходів Війська Запорізького були: військова здобич, зовнішня та внутрішня торгівля, продаж вина, платня від перевезень, подимний податок, а також королівська (пізніше – царська та гетьманська) платня грошима і натурою та регалії (розподіл між куренями рибних
і звіриних ловів, сіножатей). Все це вимагало добре організованого обліку.
На противагу казначею у Київській Русі, облік майна, доходів і видатків у
Запорізькій Січі вів скарбник січового скарбу (шафар) та його апарат, до якого
входили: два шафари, два підшафарії та кантаржей (хранитель мір і ваг). Облік
доходів і видатків вели скарбник і його підлеглі у спеціальних книгах, чорнилом
за допомогою гусячого пера. Окремо велась книга обліку касових операцій і
матеріальних цінностей. Вихід урожаю, тобто його сумарна кількість, велась в
ужинних та обмолот них книгах, списання продуктів відображалось записами в
спеціальній «столовій книзі». Завершувались облікові роботи складанням звіту,
який подавався кошовому отаманові та Козацькій Раді [3].
Характерними особливостями обліку в Запорізькій Січі були: детальне й
окреме ведення спеціальних книг обліку доходів і видатків, обліку касових
операцій і матеріальних цінностей; облік козацьких державних фінансів підпорядковувався гетьманові й не відокремлювався від його особистого майна [2].
45

Період рецесії бухгалтерської науки в Україні відбувався разом із винищенням Запорізької Січі Катереною II. Після цього на територію Лівобережної України поширювались норми обліку, які велися в Московії.
Першоджерела розвитку бухгалтерського обліку в Україні тісно пов’язані
та переплітаються з його розвитком у державах, до складу яких входили
українські землі. Оскільки територія України входила свого часу до складу
Російської держави, то і розвиток науки про облік на цих землях наклав свій
відбиток. Аналогічний процес відбувався і на Західній Україні, яка перебувала
у складі Польщі і пізніше Австрії (Австро-Угорщини). Враховуючи різницю у
рівнях розвитку промисловості Австрії та Росії, слід відзначити більш
прогресивний розвиток бухгалтерського обліку на західноукраїнських землях.
Систему бухгалтерського обліку, зокрема в торгівлі, регламентував
Банкрутський статут від 1800 р. За ним торгівля розподілялась на три види:
гуртову, роздрібну та дрібну. Обов’язковими обліковими реєстрами за статутом були: товарна, касова та розрахункова книги. Операції з гуртової торгівлі
обов’язково велись за подвійною бухгалтерією, а роздрібної – за простою.
Тому в гуртовій торгівлі додатково застосовувались: журнал хронологічних
записів, книга вихідної кореспонденції, книга вихідних фактур і Головна
книга [1].
На західноукраїнських землях розвиток бухгалтерського обліку відбувався під впливом німецької бухгалтерської школи. Вагомий внесок у
розвиток обліку на Заході України зробив Ревізійний Союз Українських
Кооперативів (РСУК). Цю структуру було створено у 1904 р. у Львові після
прийняття закону про обов’язкову ревізію для кооперативних спілок [2].
В роки радянської влади облік був відображенням планової економікиі. У
зв’язку з цим в систему бухгалтерського обліку були введені показники плану
і різні нормативи, що дозволяло здійснювати контроль за фінансовогосподарською діяльністю.
На початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні відбулося реформування власності
та перехід до ринкової економіки. У зв’язку з цими перетвореннями
бухгалтерський облік об’єктивно потребував методологічного удосконалення
відповідно до нових вимог, що висувались до національної системи обліку.
Першим кроком щодо втілення ідеї реформування бухгалтерського обліку
була постанова КМУ від 20.10.98 р. № 1706 «Про затвердження Програми
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів» [1].
Головним завданням зміни національної системи бухгалтерського обліку
було прискорення процесу її приведення відповідно до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Однією з найваж46

ливіших подій в економічному житті країни стало прийняття 16 липня 1999 р.
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Закон декларує існування бухгалтерського обліку як джерела інформації про
результати діяльності підприємства, користувачами якої є передусім власники
підприємства і потенційні інвестори. Відповідно до даного Закону бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємствами [1].
Історія свідчить, що формування бухгалтерського обліку на території
України велось досить активно, підтвердженням цього є чимало історичних та
наукових праць. Розвиток економіки у всьому світі не зупиняється ні на
секунду, тому облік як наука удосконалюється з кожним наступним днем.
Україна, як держава з ринковою економікою, перейняла багато новаторства
від країн Європи і зараз стоїть на шляху активного розвитку, як економіки в
цілому так і бухгалтерського обліку зокрема.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ:
ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
З інформаційно-інтелектуальним розвитком суспільно-економічного
середовища спостерігається підвищення уваги до проблем, зокрема обліку,
оцінки та інвентаризації нематеріальних активів підприємства. Активи такого
типу здатні не тільки відігравати важливу роль у процесі одержання прибутку але й мають суттєве значення в управлінні розвитком підприємства.
Нематеріальні активи є важливим об'єктом бухгалтерського обліку і за
своїми характеристиками, складом, та рівнем впливу на результати
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господарської діяльності та фінансовий стан підприємства є неоднозначним
для різних підприємств.
Саме формалізоване облікове відображення нематеріальних активів дозволяє зробити управління нематеріальних активів більш ефективним, грунтованим на стандартизованих показниках обліку і звітності. Облік нематеріальних активів забезпечує надходження інформації щодо наявності та руху
нематеріальних активів на підприємстві, а періодичні інвентаризації дозволяють скоригувати вартісну оцінку цих активів. Тобто ефективне облікове
відображення нематеріальних активів в управлінні − це запорука фінансового
успіху підприємства.
Аналіз нормативної та фахової літератури свідчить, що існують різні
підходи, які трактують сутність поняття «нематеріальні активи». Так, згідно з
п. 4 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" − це немонетарний актив, який не має
має теріальної форми та може бути ідентифікований [1]. Аналогічне тлумачення міститься й у п. 8 МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Економічний підхід трактує НМА як засоби з терміном використуання
понад рік. Використання таких активів пов’язано із отриманням економічної
вигоди підприємства, формування його ринкових конкурентних переваг.
Отже, НМА розглядають як об’єкти оформлених прав інтелектуальної власності та інструменти захисту результатів інноваційної діяльності відповідно
до юридичного підходу [2, c. 243].
Правильна ідентифікація нематеріальних тактивів і їх зарахування до
належних облікових груп є принциповим як для потреб бухгалтерського, так і
податкового обліку. Це, по-перше − це дозволяє значно спростити та прискорити процес складання фінансової звітності (насамперед − Приміток до річної
фінансової звітності), а по-друге − коректно визначити строки корисного
використання таких активів, виходячи з мінімально допустимих строків дії
відповідних прав [3].
Ведення обліку об'єктів нематеріальних активів здійснюється за групами
(тобто сукупністю однотипних за призначенням й умовами використання).
Правовими нормами визначено перелік і склад таких груп:
− права користування природними ресурсами (121 код субрахунку);
− права користування майном (122 код субрахунку);
− права на комерційні позначення (123 код субрахунку;
− права на об'єкти промислової власності (124 код субрахунку) − право на
винаходи, корисні моделі, тощо. Окремо виділяють авторське право та
суміжні з ним права (125 код субрахунку) та інші нематеріальні активи (127
код субрахунку), зокрема право на провадження діяльності, використання
економічних й інших привілеїв тощо.
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Таким чином, правильне управління нематеріальними активами суттєво
впливає на фінансовий стан підприємства. З огляду на тенденції розвитку
світових ринків, нематеріальні активи виступають як головний каталізатор
створення вартості підприємства, а їх частка в структурі капіталу постійно
зростає, що зумовлює потребу вдосконалення їх обліку.
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗНАЧУЩІСТЬ
ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Однією з найважливіших ланок економічних відносин у суспільстві є
податки, вони ж є основною формою доходів держави, а також важливим
важелем впливу держави на суспільство. Державний бюджет України
складається у середньому на 81% з податкових надходжень [1].
У чинній податковій системі України одне з центральних місць з-поміж
усіх податків посідає податок на доходи фізичних осіб, який є вагомим
важелем регулювання розподілу між державою та населенням фінансових
ресурсів. Цей податок є одним із найстабільніших та найдієвіших джерел
формуванням дохідної частини бюджету разом з тим, він безпосередньо
впливає на рівень доходів населення та їх розподіл, виконуючи в такий спосіб
роль соціального регулятора. Податок на доходи фізичних осіб – це прямий
податок, що залежить від результату господарської діяльності, а саме від
доходу фізичних осіб.
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Проблема оподаткування доходів фізичних осіб була завжди актуальною,
що зумовлено його значенням. В процесі дослідження розглянуто праці таких
науковців, як: Т. Чижикова, М. Сидорович, К. Безверхий та інших.
Значимість ПДФО обумовлена такими факторами:
1) безпосередньо зачіпає інтереси всіх без винятку верств економічно
активного населення країни;
2) один з основних податків, який дозволяє в максимальному ступені
реалізувати основні принципи оподаткування: справедливість і рівномірність
розподілу податкового тягаря;
3) дозволяє обкладати доходи, які отримуються з різних джерел [2].
Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб
регулюється розділом IV Податкового кодексу. Механізм нарахування і стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен базуватися на складових
елементах системи оподаткування та чинному податковому законодавстві.
Згідно з Податковим кодексом України платниками ПДФО є:
− фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
− фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
− податковий агент – юридична або самозайнята особа, які зобов’язані
нараховувати, утримувати та сплачувати податок від імені та за
рахунок коштів платника [3].
Варто зазначити, що проведення адміністративно-територіальної реформи у 2015 році змінило розподіл ПДФО, якщо раніше податок сплачувався за
місцем реєстрації, то після децентралізації кожен рівень бюджету вправі
претендувати на свою частку: бюджети міст обласного значення — на 60%,
обласні бюджети — на 15%, держбюджет — на 25% [2].
Так, у 2015 році в порівнянні з 2014 роком надходження до зведеного
бюджету зросли з 75 203 млн. грн. до 99 983 млн. грн., тобто спостерігається
позитивна динаміка у збільшенні надходжень(збільшення на 24,8%). У 2016
та 2017 роках зростання надходжень продовжується і ПДФО становить
138 782 млн. грн. та 185 686 млн. грн. відповідно.
Щодо місцевих бюджетів то ситуація складається аналогічно, відбувається значне зростання надходжень від ПДФО, а саме від 54 921 млн грн у
2015 році до 110 653 млн грн у 2017 році. Не значне скорочення можемо
спостерігати тільки у 2015 році коли податок з доходів фізичних осіб становив
54 921 млн грн, тоді коли у 2014 році цей показник був на рівні 62 557 млн
грн (скорочення 12,2%).
Станом на 30.07.2018 року збір податку на доходи фізичних осіб
виконано на 57% відносно плану, що є досить посереднім показником так як
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збір ПДВ на цю ж дату виконано на 73%, а збір податку на прибуток
підприємств на 66% [4].
ПДФО відіграє значну роль у перерозподілі доходів громадян з його
допомогою держава має можливість впливати на рівень доходів і накопичень
громадян. Податок можна назвати соціальним регулятором, так як він
перерозподіляє доходи кожного економічно члена суспільства, під час його
сплати формуються взаємозв’язки платників з державою і кожен з них стає
учасником бюджетного процесу щодо формування доходів держави.
Література
1. Чижова Т.В. Податок на доходи фізичних осіб: наукові постулати
та практичні аспекти функціонування [Електронний ресурс] / Т. В. Чижикова. – Науковий вісник Херсонського державного університету. –
Випуск
6.
–
Ч.
5.
–
2014р.–С.103-106.
Режим
доступу:
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/280.pdf. 2. Безверхий К. адміністрування ПДФО: новації законодавства [Електронний ресурс] / К. Безверхий. –
Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит». – №12. – 2015р. –
С. 26-35. 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Доступ до
ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3914#n3914. 4. Ціна
держави [Офіційний сайт]: http://cost.ua/budget/revenue/#29.

Лакомська О.М.,
студ. гр. ОА-41,
Львівський техніко-економічний коледж
Національного університету “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Старко І.Є.,
к.е.н, старший викладач
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ефективним засобом управління запасами на підприємствах є управлінський облік, основною метою якого в частині запасів є збереження та
раціональне їх витрачання на всіх етапах руху.
Функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринку вимагає від
системи обліку постійного пошуку можливих шляхів оптимізації затрат і забезпечення ефективності діяльності. Розуміння потреби зміни інформаційного
забезпечення управління, попри певні додаткові витрати на його вдоско51

налення та розвиток, виявилося більш актуальним і здатним оптимізувати
загальні кінцеві результати діяльності. Поясненням цього виступає факт
переважної ефективності впровадження заходів, обґрунтованих на основі
застосування даних системи управлінського обліку запасів [1].
Неефективно діюча система управління запасами призводить до несвоєчасного забезпечення виробництва необхідною сировиною і матеріалами або
до надлишкового їх накопичення на підприємстві, неможливості своєчасної
акумуляції грошових коштів для придбання запасів і, що може бути наслідком, до зупинки виробництва. Тому найважливішою функцією управлінського
обліку запасів є забезпечення взаємної незалежності окремих стадій виробництва і збуту.
Управлінський облік запасів – це, насамперед, застосування моделей та
методів управління ними. На відміну від традиційного, управлінський облік
своєю метою має таку функціональну діяльність менеджерів, яка спрямована
на доведення витрат на утримання запасів до мінімуму за умови повного
постачання ними виробничих потреб. Загалом ця мета узагальнюється поширеним виразом «час – гроші», щодо матеріально-технічного постачання означає скорочення проміжку часу між надходженням сировини й матеріалів на
склад та їхнім використанням у виробництві [2].
Метою управління запасами – є знаходження «золотої середини»: запасів
повинно бути не дуже багато, щоб не відволікати гроші з обігу, і не дуже
мало, щоб уникнути «порожніх складів» і не допустити зупинки виробництва
[3]. Для управління запасами в управлінському обліку використовують багато
процедур і технічних прийомів, зокрема:
‒ правильне бюджетування потреби у різних елементах запасів
(сировини, напівфабрикатів, готової продукції, товарів).
‒ контроль за нормативами та рівнем запасів відповідно до бюджету,
розрахунок коефіцієнта оборотності запасів та середнього періоду їх оборотності як загалом, так і за видами запасів:
‒ контроль повторних замовлень виробничих запасів, для чого
потрібно знати щоденну потребу в сировині та час реалізації замовлення (час з
моменту оформлення заявки до отримання її від постачальника).
‒ використання моделі розрахунку економічного розміру замовлення
(ЕРЗ), суть якої полягає у визначенні такого розміру замовлення, за якого сумарні витрати на оформлення замовлення та зберігання запасів будуть
мінімальними.
‒ управління запасами за категоріями (за методом «АВС»-аналізу) [2].
Впровадження логістичної концепції управління запасами потребує
забезпечення своєчасною, повною і достовірною інформацією про стан об’єк52

та, яку надає управлінський облік. Перспективним є такий напрям досліджень
як оптимізація ресурсопотоків, розвиток комунікативних управлінських
зв’язків, а також формування комп’ютеризованої моделі управлінського
обліку запасів. Правильний підхід до формування методики обліку запасів дає
можливість досягти економії витрат, що сприяє зберіганню запасів, а також
посилює стійке конкурентне становище суб’єкта на ринку.
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БАЗОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Глобалізаційні процеси в економіці є рушієм розвитку міжнародного
бізнесу та комунікації. При цьому постає проблема розбіжностей у
регулюванні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності, які
виникають між різними країнами. Тому впровадження загальноприйнятих
вимог до ведення обліку та підготовки звітності на основі міжнародних
стандартів фінансової звітності сприяє загальній стандартизації і зрозумілості.
У сучасних умовах господарювання, коли наша держава має наміри
співпрацювати з якомога більшою кількістю європейських країн, питання
щодо складання прозорої та достовірної фінансової звітності залишається
досить актуальним.
Вищевикладене обумовлює мету доповіді, яка полягає у дослідженні
рівня стандартизації звітності в Україні згідно міжнародних вимог. Основним
завданням є аналіз останніх нововведень у законодавстві України щодо
складання звітності різними суб’єктами підприємницької діяльності.
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Основними законодавчими актами, які регулюють складання фінансової
звітності є: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [1], внесені зміни до якого спрямовані на зближення українського
законодавства до законодавства ЄС, включаючи нові правила ведення
бухгалтерського обліку, формування та оприлюднення фінансової звітності;
національні та міжнародні стандарти з обліку та фінансової звітності.
Основні зміни до закону пов’язані з:
− розширенням переліку підприємств, які зобов'язані публічно розкривати свою фінансову звітність та складати її за МСФЗ;
− наведенням критеріїв щодо класифікації підприємств за розміром, що
раніше було передбачено лише Господарським кодексом України;
− введенням нового поняття про підприємства, що становлять суспільний інтерес;
− запровадженням нових форм звітності – звіт про управління та звіт про
платежі на користь держави;
− введенням поняття таксономії фінансової звітності, яка означає склад
статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають
розкриттю.
Всі ці нововведення наблизили законодавство України до вимог законодавства Євросоюзу. Однак залишаються певні розбіжності. Як в національних,
так і в міжнародних стандартах передбачена проміжна фінансова звітність, але
її склад в національному законодавстві не розкритий (раніше було передбачено, що вона складається з балансу та звіту про фінансові результати), а в
міжнародних стандартах – це стисле подання всіх форм. Користуватись
«стислими» формами фінансової звітності українські підприємства не можуть,
так як вони подають звітність на затверджених Міністерством фінансів
бланках і 3-5 форми передбачені лише для звітування за рік. В свою чергу
Директива 2013/34/ЄС навіть щодо річної фінансової звітності передбачає
такий мінімальний склад: баланс, звіт про прибутки та збитки й пояснення до
фінансової звітності. Перелік проміжної фінансової звітності (у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід)) наведено лише в консультації ДФС, але вона стосується
складання фінансової звітності як додатку до податкової декларації з податку
на прибуток.
Певні суперечності спостерігаються в термінах подання проміжної
фінансової звітності. Якщо до органів статистики її необхідно подати в
терміни до 25 числа місяця наступного за звітним кварталом, то до органів
ДФС – протягом 40 календарних днів. Однак її подання в електронній формі
передбачає одночасне надсилання в обидва органи. Таким чином скорочується
термін подання до органів ДФС.
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Отже, внесені зміни до законодавства України щодо складання фінансової звітності наблизили її до міжнародних вимог. Одні номінально, так як
таксономія фінансової звітності в Україні і так відбувалась шляхом затвердження її бланків, інші фактично – запровадження нових критеріїв поділу
підприємств за розміром, визначення підприємств, що становлять суспільний
інтерес та звіту про управління (однак рекомендацій та вимог щодо його
складання на сьогодні ще немає). Прийняття змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» було спрямоване на
основну групу підприємств, які мають найбільші потужності та можливості
для міжнародної співпраці, що, безумовно, є позитивною тенденцією.
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БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА: РОЛЬ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
В умовах сьогодення роль бухгалтера на підприємстві невпинно зростає – з
облікового працівника, який займається документуванням та перенесенням
даних з первинних документів на рахунки бухгалтерського обліку та складанням
звітності, він перетворився на радника вищого керівництва. Водночас, бухгалтерська служба є одним із провідних підрозділів управлінської ланки підприємства, що забезпечує формування повної, правдивої та достовірної інформації про
фінансовий та майновий стан, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, грошових та трудових ресурсів, а також прогнозування та
попередження негативних явищ у господарській діяльності підприємства (рис. 1).
Організація роботи бухгалтерської служби перш за все передбачає
визначення організаційної структури облікового апарату підприємства.
Організаційна структура бухгалтерської служби залежить від багатьох
факторів, зокрема від виду діяльності підприємства, чисельності персоналу,
рівня автоматизації облікових робіт тощо. На великих та середніх підприємствах вона буває централізованою та децентралізованою. Вибір форми
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організації бухгалтерської служби визначає чисельність її працівників та
витрати на їх утримання – використання централізованої форми передбачає
меншу кількість працівників, ніж децентралізована, оскільки зменшується
чисельність адміністративного персоналу. Водночас, децентралізація дозволяє
краще організувати контроль за виконанням поставлених завдань та
витрачанням ресурсів підприємства (рис. 2).
Вплив на господарську діяльність підприємства
Інформаційні потоки в межах управлінської системи підприємства
бухгалтерська
інформація

дані про
діяльність

Працівники інших
підрозділів
підприємства

Бухгалтерська служба
на чолі з головним
бухгалтером
оцінка та
координація
діяльності
через
надання
інформації

Вище керівництво
суб’єкта
господарювання
координація
діяльності та
контроль

бухгалтерська інформація

Зовнішні
користувачі

Рис. 1. Бухгалтерська служба в системі управління підприємством
Централізована структура

Децентралізована структура

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Центральна бухгалтерська
служба
Обліковий персонал

Центральна
бухгалтерська
служба

Головний бухгалтер відділу А
Бухгалтерська служба А
Обліковий персонал А

Головний бухгалтер відділу Б
Бухгалтерська служба Б
Обліковий персонал Б

Рис.2. Форми організації бухгалтерської служби на підприємстві

Залежно від підпорядкованості працівників бухгалтерії розрізняють три
типи її організаційної структури: лінійну, лінійно-штабну та комбіновану. Для
малих підприємств характерна лінійна структура, в основу якої покладено
принцип прямого впливу на підлеглих – кожен працівник бухгалтерії
безпосередньо підпорядкований головному бухгалтеру.
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За лінійно-штабної структури бухгалтерської служби розпорядження
головного бухгалтера передаються до виконавців не безпосередньо, а через
заступників, які очолюють відповідні підрозділи бухгалтерії.
На великих підприємствах застосовується комбінована структура, за якої
частина прав головного бухгалтера делегується його заступникам, а
розпорядження щодо питань, які є найважливішими у роботі підприємства,
головний бухгалтер надає самостійно.
Отже, бухгалтерська служба займає провідне місце в процесі управління
підприємством та тісно взаємопов’язана із його іншими підрозділами,
оскільки отримує від них необхідну для ведення обліку та контролю за
господарською діяльністю інформацію та здійснює безпосередній вплив на
виконання планів підприємства. Необхідною передумовою раціональної
організації бухгалтерського обліку є вибір структури бухгалтерської служби,
яка, у свою чергу, залежить від ряду факторів, пов’язаних із особливостями
функціонування підприємства.
Література
1. Шпак В.А. Організація праці облікового персоналу / В.А. Шпак //
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналіз:
між. зб. наук. праць Житомирського державного технологічного
університету. – 2010. – №3(18). – С.393-400.

Лемеш Д. В.,
студ. гр. ОПАГ-22,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Литвиненко Н. О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
НАПРЯМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ
З ДЕБІТОРАМИ ЗА НАДАНІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Фінансова самостійність підприємств житлово-комунальної галузі в
умовах роботи на засадах самоокупності може бути забезпечена лише за умов
раціонального та ефективного управління дебіторською заборгованістю.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його мету, яка полягає у формулюванні окремих практичних рекомендацій
щодо напрямів врегулювання дебіторської заборгованості житлово-комунальних господарств.
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Для досягнення поставленої мети передбачалося з’ясувати основну причину
наявності протермінованої дебіторської заборгованості та узагальнити пропозиції щодо напрямків вирішення цього питання.
Однією з причин виникнення протермінованої дебіторської заборгованості
підприємств житлово-комунального господарства є регулярні неплатежі населення
через встановлення економічно-необгрунтованих та завищених тарифів на послуги
й через диспропорцію між їх ціною та якістю.
Для врегулювання та поліпшення фінансово-розрахункової дисципліни
житлово-комунальних господарств доцільно здійснювати моніторинг дебіторів та
формувати реєстр боржників залежно від групи споживачів, суми їх заборгованості, термінів її виникнення; формувати план заходів із реструктуризації боргів.
За результатами дослідження сформульовано ключову проблему
несвоєчасного погашення дебіторської заборгованості та узагальнено можливі
напрями врегулювання стану розрахунків з дебіторами за надані житловокомунальні послуги.
Література
1. Полуянов В. П. Аспекти управління дебіторською заборгованістю
підприємств житлово-комунальної галузі України в сучасних умовах. [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/
2. Георгієва А. І. Особливості дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства України / А. І. Георгієва, Н. В. Колесник // Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 1. – С. 158–161.

Луговий В. В.,
студ. гр. ОБ-17-2зм,
Донбаська державна машинобудівна академія.
Науковий керівник – Дубинська О. С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки
ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
У ринковій економіці заробітна плата виступає як ціна, що сплачується за
використання найманої праці. Заробітна плата є важливим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності,
збільшення обсягів виробництва та покращання рівня життя працюючих і
країни в цілому, оскільки саме в ній відображаються суспільно-трудові відносини та різноманітні відносини сторін.
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Проблемами обліку розрахунків з оплати праці на та шляхів їх вирішення розглядалась у роботах таких науковців, як Зубілевич С.Я., Голов С.Ф., Секіріна Н.В., Робертсон Дж.К., Андросова О.Ф., Білуха М.Т., Гапоненко Н.Л.,
які зробили певний внесок у дослідження вищезазначеної теми.
За останній час відбулося багато змін у плані рахунків бухгалтерського
обліку, змінилися облікові регістри і методика складання бухгалтерської звітності. Все це відбулося через перехід до ринкових відносин економіки
України, в якій раніше панувала централізована система планування і керування, тому такий перехід був необхідний для придбання нових якісних
навичок та уміння приймати правильні й ефективні управлінські рішення [3].
Аспекти організації та оплати праці є основою соціально-трудових відносин найманих працівників, роботодавців і держави, що впливають на ефективність управління трудовими ресурсами [4].
Одна з найважливіших проблем організації заробітної плати – знайти
механізм зацікавленості працівників, здатний забезпечити максимально тісний
взаємозв'язок їх заробітної плати з фактичним трудовим внеском.
Важливим фактором в організації та стимулюванні праці на підприємстві
є мотиваційні заходи. У сучасних умовах важливо передбачити на підприємствах такі системи матеріального й морального заохочення, так побудувати
відносини в колективі, щоб психологічний клімат сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню ефективності виробництва. Серед найбільш розповсюджених заходів для українських підприємств є преміювання, доплати та
надбавки. Пошук і впровадження ефективної схеми мотивації передусім
залежить від компетентності менеджера з персоналу та менеджерів компанії,
від їх теоретичної підготовки і практичних навичок.
Однакове заохочення всіх працівників буде стимулювати середніх або
поганих робітників та ігнорувати високу продуктивність кращих працівників
[5]. А відсутність заохочування стосовно працівника, що відрізнився, може
привести до того, що наступного разу він виявить менше запопадливості для
досягнення високого результату.
Важливими завданнями вдосконалення розрахунків з оплати праці є:
прискорення науково-технічного прогресу; механізація трудомістких робіт;
оптимізація використання трудових ресурсів; зменшення втрат робочого часу.
Справедлива оплата працівників повинна залежати безпосередньо від
результатів праці, а головне – впливати на його показники, стимулювати
розвиток виробництва, ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних
результатів праці.
Література
1. Дудченко Н. І. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з
оплати праці в бюджетних установах / Н. І. Дудченко // Фінансові ринки і
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Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник –Луцюк І.В.,
асистент кафедри обліку та аналізу
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному
секторі є важливим елементом економіки країни, оскільки вона формує та
наповнює інформаційну базу, що використовується не тільки для прийняття
господарських рішень у різних секторах, а й стає фундаментом рішень, які
мають політичне значення на державному рівні.
Для забезпечення достовірності облікової інформації і складання якісної
звітності установа обирає облікову політику, тобто складається наказ (або
розпорядження) про облікову політику.
Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”, облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності [4].
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В свою чергу, доцільно виділити основні завдання облікової політики в
процесі організації бухгалтерського обліку бюджетної установи (рис.) [1].
Облікова політика бюджетних установ повинна
забезпечувати:
Повне відображення в бухгалтерському обліку всіх операцій, що
відбуваються в установі
Своєчасне відображення фактів діяльності в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності
Дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне
витрачання бюджетних коштів

Рис. Завдання облікової політики бюджетних установ

Облікова політика бюджетної установи відіграє важливу роль в
організації облікової інформації, а відповідно і в формуванні інформаційного
забезпечення в процесі управління бюджетною установою. Тому, поряд з
іншим, облікова політика несе ще й функціональне навантаження. Основні
аспекти, що сприяють розкриттю особливостей облікової політики бюджетної
установи представлені з різних її сторін і ракурсів (табл.) [3].
Таблиця
Характеристика основних аспектів облікової політики
Аспекти
1
соціальний

економічний

психологічний

інформаційний

Характеристика
2
створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх користувачів
шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського
обліку та показників фінансової звітності
економічний ефект від облікової політики виявляється в
оптимальному забезпеченні інформацією для управління, скороченні
обсягів документообігу, підвищенні дієвості внутрішнього контролю
за допомогою елементів облікової політики та за умови конкретизації
вимог до характеру необхідних даних досягається найбільш повне та
ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління
сталість та гласність облікової політики дозволяє на її основі
будувати прогнози майбутнього стану об'єкта, наявність диспозицій
дозволяє забезпечити необхідним масивом даних для побудови
моделей прийняття рішень
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Продовження табл.
1
юридичний

2
використання для усунення невизначеностей у нормативних актах з
бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при вирішенні
господарських спорів, конфліктів з контролюючими органами
біхевіористичний використання свободи дій в питаннях організації обліку для
створення дієвої системи бухгалтерського обліку в установі, яка
забезпечить дотримання інтересів розпорядника коштів

Поряд з зазначеними аспектами облікової політики бюджетної установи,
В. А. Кулик пропонує виділити ще людський фактор, який би передбачав
використання свободи дій в питаннях організації обліку для створення дієвої
системи бухгалтерського обліку на місцях, яка забезпечить дотримання
інтересів розпорядника коштів [3].
Важливим кроком у реформуванні бюджетного обліку є впровадження
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному
секторі, що обумовило необхідність перегляду та формування нового розпорядчого документу про облікову політику у кожній бюджетній установі.
Наказ про облікову політику суб’єкта державного сектора необхідно
формувати з урахуванням норм положень.
Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного
сектору, вирішують низку проблем, що мають місце під час формування
облікової політики установи тому, що чітко визначають елементи, які мають
бути визначенні в наказі про облікову політику: одиниці аналітичного обліку
запасів; порядок аналітичного обліку запасів, форми первинних документів,
що використовуються для оформлення руху запасів, розроблені суб’єктом
державного сектора самостійно; методи оцінки вибуття запасів; періодичність
визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; порядок обліку та
розподілу транспортно-заготівельних витрат, застосування окремого субрахунку або аналітичного рахунка обліку транспортно-заготівельних витрат;
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг); строки корисного використання груп основних засобів; строки
корисного використання груп нематеріальних активів [5].
Облікова політика суб’єкта державного сектору має передбачати постійне
(із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики і
підтримувати принцип послідовності. Зміна облікової політики суб’єкту
державного сектору може відбутися у виняткових випадках, прямо встановлених в НП(С)БОДС, а її перегляд має бути обґрунтований [2].
Таким чином, формування облікової політики є процесом, який поєднує
організацію бухгалтерського обліку та його методичні засади. Слід зазначити,
62

що раціональне формування облікової політики дозволить створити ефективну
систему бухгалтерського обліку, як елемента управління установою. У наказі про
облікову політику мають бути вказані основні елементи обліку, які мають
постійний характер і передбачають кілька можливих варіантів застосування
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Науковий керівник – к. е. н., Кліпкова О. І.
ЗАРУБІЖНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Аналіз економічної літератури дає змогу визначити шість національних і
міжнародних бухгалтерських систем:
1. Країни Східної Європи – єдина бухгалтерія; витратна база планурахунків; мета облікової системи – зниженнясобівартості.
2. Країни Європейського Союзу (ЄС) – дві бухгалтерії (загальна й аналітична); прибуткова база плану рахунків; мета облікової системи – збільшення
прибутку.
3. Англоcаксонська система – дві бухгалтерії (фінансова й управлінська);
прибуткова база плану рахунків; мета облікової системи – збільшення прибутку.
4. Французька система – дві бухгалтерії; виробнича база плану рахунків;
мета бухгалтерії – збільшення доходу.
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5. Країни Африканського Союзу – дві бухгалтерії; виробнича база плану
рахунків; мета бухгалтерії – збільшення доходу.
6. Організація Об’єднаних Націй (ООН) – дві бухгалтерії; виробнича база
плану рахунків; мета облікової системи –збільшення доходу [2].
Зокрема, у Франції професіонали впливають на становлення стандартів,
але їх роль обмежена консультуванням уряду. В Швейцарії професійні
бухгалтерські організації дають рекомендації, які необов’язкові для користувачів, але впливають на їх роботу. У Німеччині бухгалтерські організації
здебільшого займаються проблемами відповідності практики чинному
законодавству, ніж розробкою нових бухгалтерських процедур. У Бразилії,
Японії, Кореї вплив таких організацій незначний. На основі проведеного аналізу можна визначити основі стратегічні лінії регулювання: лібералізм, легалізм, асоціативізм, корпоративізм.
США займають домінуючі позиції в сфері економіки, в т. ч. Бухгалтерського обліку, з таких причин:
− економічна значимість американських компаній;
− вплив на ділове життя міжнародних компаній, де провідне місце
займають бізнесмени цієї країни;
− найвища технічна якість, яку забезпечують американські промислові
стандарти;
− високий науковий рівень американських публікацій із проблем бухгалтерського обліку та звітності;
− великий професійний потенціал американських спеціалістів з бухгалтерського обліку [2].
Україні як суверенній європейській державі в умовах сьогодення притаманні процеси євроінтеграційних перетворень, які першочергово стосуються
активної співпраці з такими державами: Угорщина, Словаччина, Польща,
Австрія, Румунія. Зокрема, пріорітетні напрями співпраці спостерігаються і
щодо проведення наукових досліджень з актуальних питань бухгалтерського
обліку, в рамках міжнародних науково-практичних конференцій та в силу
сприяння на законодавчому рівні організації закордонних стажувань професорсько-викладацького складу провідних вітчизняних навчальних закладів,
що, сприяє підвищенню мобільності науковців та перейняттю європейського
досвіду задля активного впровадження в національний освітній процес. Облікову концепцію в Україні варто будувати на ґрунтовних досягненнях й
напрацюваннях даної сфери в країнах ЄС [1] .
Сьогодні склалася ситуація, коли стандарти фінансової звітності
встановлює Міністерство фінансів України, але їхнє дотримання держава не
контролює. Тому стосовно достовірності й правильності звітної бухгалтерсь64

кої інформації ми можемо покладатися тільки на сумлінного бухгалтера підприємств. Однак не має гарантії щодо його сумлінності та професіоналізму.
Визначений єдиний метод регулювання бухгалтерської діяльності – державний, саморегулювання бухгалтерської професії є обов’язковою складовою.
Україна, працюючи з міжнародними фінансовими інститутами, бере на
себе певні зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому
числі у сфері бухгалтерського обліку. Існуюча система державного регулювання безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий
результат – своєчасну, якісну та достовірну інформацію для прийняття рішень
як на рівні підприємств, так і на рівні регіонів, галузей і держави.
Отже, подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку пов’язаний з
інтеграцією всіх підсистем і видів обліку в єдину інформаційну систему на
основі новітніх комп’ютерно-інформаційних технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Зовнішньо-економічна діяльність вітчизняних підприємств, зокрема і
кондитерської галузі, відіграє все більш вагому роль в розрізі євроінтеграційних процесів в Україні.
Іноземним лідером на українському ринку кондитерських виробів є
компанія "Nestlе", яка проводить активну економічну та соціальну політику
для розвитку галузі. Але вона стратегічно націлена на посилення своїх позицій, що зазвичай реалізуються через механізм монополізації.
65

Імпорт кондвиробів в Україну в 2017 році збільшився на 36%, до
46,76 тис. тонн, у грошовому виразі – на 37%, до $168,43 млн. порівняно з
попереднім роком.
Основними постачальниками в Україну стали Польща, Туреччина,
Німеччина, Нідерланди, Болгарія та ін.
При формуванні первісної вартості імпортних товарів на рахунок
281 «Товари на складі» буде відноситися їх митна вартість, тобто контрактна
вартість, перерахована за курсом НБУ на дату ввезення.
Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно вести паралельно в національній
та іноземній валюті. За умови наступної оплати імпортної поставки
грошовими коштами цей рахунок є монетарною статтею, у зв'язку з чим слід
пам'ятати про необхідність визначення в бухгалтерському обліку курсової
різниці на дату балансу та на дату здійснення операції. За умови зростання
курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945
«Втрати від операційної курсової різниці», а за умови зменшення курсу
іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість – на рахунку 714
«Дохід від операційної курсової різниці». З подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності».
Для розрахунків з іноземними контрагентами за придбані необоротні
активи доцільно використовувати рахунок 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», облік на якому ведеться аналогічно до попереднього випадку.
Але курсова різниця при такій заборгованості, що буде погашатись іноземною валютою або її еквівалентами, відображається на рахунках 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» та 744 «Дохід від поопераційної
курсової різниці» відповідно.
Якщо говорити про експортні операції, то Україна у 2017 році експортувала 240,913 тис. тонн кондитерських виробів, що на 10% більше, ніж
минулого року, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС) [1].
Згідно з її даними, в грошовому виразі експорт кондитерської продукції
збільшився на 15,6%, до $404,7 млн. порівняно з 2016 роком.
Зокрема, Україна наростила постачання за кордон кондвиробів без умісту
какао на 2,5%, до 79,385 тис. тонн, шоколаду на 4,2% (до 61,01 тис. тонн),
хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів – на 20,5% (до
100,55 тис. тонн).
Основними покупцями української продукції були Казахстан, Білорусь,
Молдова, Польща, Грузія та ін.
Під час здійснення операцій з експорту товарів суб’єкт господарювання
зобов’язаний враховувати та виконувати ряд вимог законодавства, що стосу
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ються документального оформлення. Особливості обліку експортних операцій
відображено в табл.
Таблиця
Кореспонденція рахунків з обліку експортних операцій
Зміст господарських операцій
Дохід від реалізації товарів іноземному покупцеві
Оплату за відвантажений товар (роботи, послуги)
Попередня оплата за товари (роботи, послуги)
65% валюти перераховано для продажу
Зараховано на поточний рахунок кошти
Списання собівартість реалізованого товару

Дт
362
312
316
334
311
902

Кт
702
362
681
316
334
282

Коли товар відвантажено іноземному покупцю, у продавця виникає
дебіторська заборгованість, яка є монетарною статтею. На основі П(С)БО 21
«Вплив зміни валютних курсів» [2] на дату балансу і дату розрахунків за нею
необхідно розрахувати і відобразити в обліку курсові різниці.
Отже, порядок відображення в обліку експортних операцій залежить від
умов їх оплати. Для відображення експортних операцій в обліку слід користуватись вимогами Податкового кодексу України згідно зі внесеними змінами.
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БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
Господарська діяльність вітчизняних підприємств у сучасній ринковій
економіці України прямо пов’язана з певним рівнем ризику. Причинами виникнення ризику є насамперед зростання конкуренції, яка змушує підприємства
застосовувати різні методи та інструменти управління, які дозволять оцінювати
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ефективність роботи підприємства на різних рівнях бізнес-процесів, забезпечувати стабільний рівень конкурентоспроможності, оптимізувати господарську діяльність та впроваджувати інновації. Одним із таких дієвих інструментів
управління є бенчмаркінг, який все частіше застосовують для підвищення
ефективності системи управлінського обліку на підприємстві.
Бенчмаркінг – це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно
ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння із власним та
переймання у нього найкращих методів роботи [1]. З позиції практичного
застосування в управлінському обліку бенчмаркінг можна визначити, як
систематичну і безперервну оцінку процесів, практик і методології обліку
компанії, порівняння їх з компаніями-лідерами з метою отримання інформації
та прийняття рішень, задля удосконалення власної діяльності, що включає
різні сегменти фінансового та управлінського обліку.
Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні
параметри продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємств
(структурних підрозділів). Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології
виробництва і збуту продукції, головну увагу приділяють пошуку резервів зниження витрат виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції.
Значна поширеність бенчмаркінгу в світовій практиці пояснюється тим,
що на його основі можна досить швидко і з невеликими витратами удосконалювати бізнес-процеси, а це, в свою чергу, є основною складовою управлінського обліку на підприємстві. Важливе значення в бенчмаркінгу відіграє не
лише зовнішнє інформаційне забезпечення (дані конкурентів), а й внутрішнє,
яке формується саме в управлінському обліку, так як дані фінансового обліку
не несуть в собі такого роду інформаційного забезпечення.
Використання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку підприємства
насамперед дозволяє: подивитись підприємству на себе з боку; об'єктивно проаналізувати свої сильні і слабкі сторони; вивчати підприємства, які є галузевими
лідерами, визначитися зі стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання та
виходу на провідні позиції; сформувати нові ідеї як у виробничій сфері, так і в
сфері збуту; регулярно «тримати руку на пульсі» конкурентів, діяти активно та
приймати ефективні управлінські рішення; володіти альтернативою традиційного
стратегічного планування від досягнутого; застосовувати поточне планування
(бюджетування) на основі переваг конкурентів та власних недоліків.
Виходячи з різних завдань бенчмаркінгу, можна виділити кілька його
види [2]:
− внутрішній – при якому зіставляється практика і діяльність аналогічних підрозділів в рамках однієї організації;
− конкурентний – при якому зіставляється практика і діяльність даної
компанії з практикою і діяльністю її конкурентів;
68

галузевий (функціональний) – при якому оцінюється місце компанії в
даній галузі або функціональна область по декількох галузях.
Значення бенчмаркінгу в системі управління підприємства, на нашу
думку, визначається виходячи з можливості використання результатів його
здійснення для прийняття ефективних управлінських рішень з конкретних
питань. В ході розробки програми запровадження бенчмаркінгу важливо
сформулювати конкретні завдання, для того, щоб результативність самого
бенчмаркінгу можна було б визначити рівнем використання його результатів
системою управління в цілому і по окремих напрямках.
Таким чином, бенчмаркінг при створенні і функціонуванні системи
управлінського обліку відіграє безумовно важливу роль і сприяє, якпідвищенню ефективності системи управлінського обліку, так і зміцненню конкурентних позицій самого підприємства в умовах ринкової економіки.
−
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Зміцнення енергетичної незалежності для України є питанням виживання
у майбутньому. Збільшення власного видобутку вуглеводів потребує як
значних фінансових ресурсів, так і передових технологій. З метою залучення
інвестицій до нафтогазової галузі в Україні був прийнятий Закон «Про угоди
про розподіл продукції» від 14.09.99 р. № 1039-XIV (далі ЗУ «УРП») [1].
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Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона – країна
доручає іншій стороні – інвестору на визначений строк проведення пошуку,
розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та
ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати
доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією
витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції. Якщо
інвестор згідно угоди один, то він і є оператором. Якщо угода є багатосторонньою, тобто згідно угоди є два або більше інвесторів, то один з них призначається оператором.
Оператор угоди про розподіл продукції організує належне виконання
робіт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, з цією метою:
− здійснювати поточну операційну діяльність, передбачену угодою;
− здійснювати розподіл компенсаційної та прибуткової продукції;
− приймати та використовувати майно інвесторів, необхідне для виконання умов угоди;
− нараховувати та сплачувати податки та збори (обов'язкові платежі);
− вести окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що
здійснюються за угодою;
− надавати усім учасникам угоди достатній доступ до повної інформації
стосовно всієї діяльності, що проводиться за укладеною угодою про
розподіл продукції, включаючи будь-яку конфіденційну інформацію,
що має комерційну цінність;
− здійснювати продаж прибуткової, компенсаційної продукції інвесторів
та державної частини продукції, якщо це передбачено умовами угоди
про розподіл продукції.
Багатостороння угода про розподіл продукції повинна наділяти оператора
угоди правами щодо прийняття незалежних рішень стосовно проведення
безперервної поточної діяльності, необхідної для виконання завдань (планів,
програм тощо), передбачених угодою про розподіл продукції. Методичне
забезпечення ведення бухгалтерського обліку в умовах виконання угод про
розподіл продукції сьогодні є не розроблений (діють нормативні документи
[2, 3], які врегульовують облік спільної діяльності без створення юридичної
особи). Що стосується бухгалтерського обліку, який здійснюється оператором
угоди окремо від обліку інвестора, то нами зроблена спроба втілити в традиційний облік нові об’єкти обліку, притаманні угоді про розподіл продукції −
компенсаційні витрати і компенсаційна продукція.
Наведемо приклад щодо особливостей організації бухгалтерського обліку
в умовах використання УРП. Так, Компанія «Longfellow» уклала УРП з
Кабінетом Міністрів України на право видобування нафти з законсервованих
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свердловин на ділянці «Надра Олеська» терміном на 20 років. Згідно умов
угоди частка компенсаційної продукції складає 56 %, а прибуткова нафта
розподіляються між інвестором і державою порівну (50 % на 50 %). До
першого кварталу, коли було отримано 5 тисяч тон нафти, витрати компанії
«Longfellow» склали:
− до підписання угоди 800 000 грн.;
− після підписання угоди інвестиції від «Longfellow» склали 42 000 000 грн.,
в тому числі: гроші 3 000 000 грн.; матеріали 200 000 грн.; обладнання
38 800 000 грн.
Ціна однієї тони нафти згідно з УРП – 8 000 грн.. На протязі поточного
кварталу на виконання УРП було витрачено матеріалів 180 000 грн.; нараховано зарплати 1 500 000 грн., в тому числі ПДФО − 270 000 грн.; ЄСВ 330 000 грн.
Всі витрати, крім тих, що були до підписання угоди, згідно умов угоди і
ЗУ «УРП» відноситься до компенсаційних.
Розглянемо порядок бухгалтерського обліку, який веде «Longfellow»
окремо від своєї головної діяльності.
1. Витрати до підписання угоди
Д-т «Інші (не компенсаційні) витрати» − 800 000
К-т «Розрахунки з «Longfellow» − 800 000
2. Інвестиції від «Longfellow»
Д-т «Грошові кошти» − 3 000 000
Д-т «Матеріали» − 200 000
Д-т «Обладнання» − 38 800 000
К-т «Розрахунки з «Longfellow» − 42 000 000
3. Відображені витрати поточного періоду:
а) матеріали
Д-т «Компенсаційні витрати» − 180 000
К-т «Матеріали» − 180 000
б) нарахована заробітна плата
Д-т «Компенсаційні витрати» − 1 500 000
К-т «Розрахунки по зарплаті» − 1 500 000
в) утримано з зарплати ПДФО
Д-т «Розрахунки по зарплаті» − 270 000
К-т «Розрахунки по податках( ПДФО)» − 270 000
г) нараховано ЄСВ
Д-т «Компенсаційні витрати» − 330 000
К-т «Розрахунки по ЄСВ» − 330 000
4. Віднесено до компенсаційних витрат вартість обладнання, отриманого
від «Longfellow» і використовуваного в процесі виконання УРП
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Д-т «Компенсаційні витрати» − 38 800 000
К-т «Обладнання (Вартість компенсованого обладнання)» − 38 800 000.
Видобуто 5 000 т. нафти за ціною 8 000 грн. за 1 т. Всього вартість
продукції 40 000 тис. грн..
З неї 56% компенсаційної продукції, тобто 22 600 тис. грн..
Прибуткова продукція: 40 000 – 22 600 = 17 400 тис. грн., в тому числі
8 700 тис. грн. належить інвестору і 8 700 тис. грн.− державі.
5. Оприбуткована готова продукція за ціною, вказаною в УРП і зроблено
розподіл цієї продукції згідно з УРП:
а) на вартість компенсаційної продукції
Д-т «Готова продукція за ціною угоди» − 22 600 000
К-т «Компенсаційні витрати» − 22 600 000
б) на вартість прибуткової продукції для інвестора
Д-т «Готова продукція за ціною угоди» − 8 700 000
К-т «Доходи» − 8 700 000
в) на вартість прибуткової продукції для держави
Д-т «Готова продукція за ціною угоди» − 8 700 000
К-т «Борг державі за прибуткову продукцію» − 8 700 000.
6. Закриття рахунків:
а) доходів
Д-т «Доходи» − 8 700 000
К-т «Фінансові результати» − 8 700 000
б) витрат
Д-т «Фінансові результати» − 600 000
К-т «Інші (не компенсаційні) витрати» − 600 000
Об’єкт оподаткування згідно ПКУ = прибуткова продукція інвестора −
ЄСВ − інші витрати = 8 700 000 – 330 000 – 800 000 = 7 570 000 грн.
Ставка оподаткування 18 %.
Сума податку 1 362 600 грн. (7 570 000*0,18).
7. Нараховано податок на прибуток
Д-т «Витрати по податку на прибуток» − 1 362 600
К-т «Розрахунки по податках (податок з прибутку)» − 1 362 600
8. Закриття рахунку витрат по податку на прибуток на рахунок
фінансових результатів
Д-т «Фінансові результати» − 1 362 600
К-т «Витрати по податку на прибуток» − 1 362 600
9. Закриття рахунку фінансових результатів на прибуток
Д-т «Фінансові результати» − 6 537 400
К-т «Прибуток» − 6 537 400.
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Таблиця
Баланс по УРП на кінець 1 кварталу, тис. грн
Актив
Обладнання
Вартість
компенсованого
обладнання
Матеріали
Готова продукція
Гроші
Компенсаційні витрати

Баланс

На кінець 1
кварталу
38800
(38800)
20
40000
3000
18210

61230

На кінець 1
кварталу

Пасив
Розрахунки
інвестором
Прибуток

з

Борг державі
Борг по зарплаті
Борг по податках
ЄСВ
ПДФО
Податок
на
прибуток
Баланс

42800
6537,4
8700
1230
330
270
1362,6
61230

Запропонований підхід до бухгалтерського обліку забезпечує інформацією, необхідною для дієвого контролю за виконанням умов, передбачених
угодою про розподіл продукції. Він дозволяє відокремити витрати компенсаційні, інші та ЄСВ, що необхідно при визначенні об’єкта оподаткування в
умовах УРП. Така інформація щодо компенсаційних витрат необхідна при
поділі продукції на компенсаційну і прибуткову та дозволяє відображати в
бухгалтерському обліку поділ готової продукції на компенсаційну, прибуткову для інвестора і прибуткову для держави.
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БАЗОВІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ЯК ЕЛЕМЕНТУ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік як системний процес починається з виявлення,
вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про
господарські операції, суцільне і безперервне спостереження за якими
здійснюється за допомогою документування.
Цей елемент методу бухгалтерського обліку забезпечує фіксування
фактів господарського життя суб’єкта господарювання під час первинного
спостереження за ними і є обов'язковою умовою для їхнього відображення в
системі обліку та звітності.
Від якості оформлення документів значною мірою залежить повнота та
достовірність показників обліку і звітності.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його завдання, яке полягає в узагальненні окремих базових теоретичних засад
документування.
Документування – це спосіб первинної реєстрації фактів господарської
діяльності для безперервного відображення їх у поточному обліку [1, с. 51].
Бухгалтерські документи виконують такі функції:
− фіксування та зберігання даних про факт (факти) господарської діяльності, забезпечення їх юридичного змісту (правової природи);
− передавання даних про господарські факти, відбір і групування їх для
подальшого узагальнення в системі бухгалтерського обліку;
− створення можливості первинного контролю за виконанням функціональних обов’язків посадових і матеріально-відповідальних осіб щодо
господарської діяльності підприємства;
− забезпечення доказової бази у випадку вилучення документів під час
врегулювання господарських спорів, досудових та судових розслідувань.
До процедурної складової з оформлення документів є такі основні вимоги:
− своєчасність складання документів;
− правильність оформлення (за формою і змістом), в тому числі, у
частині заповнення реквізитів та повноти й достовірності даних,
наведених у документах.
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Базові нормативно-правові засади щодо документування господарських операцій, дотримання яких забезпечує їм юридичну силу, регламентуються Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положенням «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».
Бухгалтерські документи, що використовуються для оформлення господарських операцій, класифікують за такими основними ознаками, узагальненими
у табл.
За результатами дослідження з’ясовано, що документування є одним із ключових елементів методу бухгалтерського обліку, оскільки первинні документи є
підставою для подальшого групування інформації в системі бухгалтерському обліку, для її подальшого узагальнення, подання і розкриття у звітності підприємства.
Таблиця
Класифікація документів для потреб бухгалтерського обліку [2, с. 23]
Клисифікаційні ознаки
За ступенем узагальнення господарських
операцій
За охопленням операцій
За місцем складання

За призначенням

За характером задокументованих операцій

Класифікаційні групи
первинні
зведені
разові
накопичувальні
внутрішні
зовнішні
розпорядчі
виконавчі
документи бухгалтерського оформлення
комбіновані
розрахункові
грошові
матеріальні

Узагальнено окремі базові теоретичні засади документування у частині
окреслених основних інформаційних функцій бухгалтерських документів та
переліку основних вимог до їх складання й наведеної узагальненої
класифікації документів для потреб бухгалтерського обліку.
За допомогою документування (за формальною ознакою) забезпечується
контроль за наявністю, рухом і збереженням товарно-матеріальних цінностей та
грошових коштів; кількістю та якістю праці працівників та розрахунків за працю.
Також документи можуть бути доказами у досудових та судових розслідуваннях.
Література
1. Бухгалтерський облік (частина І): Навч. посібник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / За ред. доктора
75

економічних наук, професора В.Ф. Максімової. – Одеса: ОНЕУ, 2013. – 462 с.
2. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід: монографія /
С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун. – ІваноФранківськ: Видавець
Кушнір Г. М., 2016. – 228с.
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Науковий керівник – Борщук І. В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКІВ ПЕРЕД
ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Згідно з Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування
вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і
ліквідації банків у випадках, встановлених Законом [1].
Кількість банків з початку 2014 по 2018 рік значно зменшилась у зв’язку із
визнанням банкрутства ряду банків. Станом на 01.07.2018 р., в Україні залишилось 82 діючих банки, коли у 2014 році це число становило 178 діючих банки.
Через це виникає необхідність у покращенні рівня страхування вкладів, адже
основними ресурсами банків є вклади фізичних і юридичних осіб, а також
наданню належної уваги з боку банків щодо виконання зобов’язань перед фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Учасниками Фонду на сьогоднішній день є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Участь банків є обов’язковою. Банк стає учасником
Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.
Фонд гарантує кожному вкладнику банку-учасника Фонду відшкодування
коштів за його вкладами у національній та іноземній валюті, включаючи
проценти, у розмірі вкладу на день настання недоступності вкладів, але не
більше ніж 200 000 грн. вкладами в кожному з таких банків.
Варто зазначити, що на протязі останніх років, динаміка фінансових
ресурсів має тенденцію до зниження, так у 2015 р. фінансові ресурси фонду
становили 16 872,6 що на 2 518,2 більше ніж у 2018 р. (табл. 1) [2].
Така ситуація безпосередньо пов’язана і з проблемамифункціонування
самого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема недостатньою
кількістю джерел формування його ресурсів, оскільки розміри регулярних
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внесків є недостатніми, а держава обмежується разовим внеском. Крім того є
непередбаченою плата за користування тимчасово вільними залишками коштів
фонду з урахуванням того, що його ресурси не включаються до Державного
бюджету України.
Таблиця
Динаміка фінансових ресурсів Фонду за 2015-2018 рр., млн грн
Дата
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Фінансові ресурси, млн. грн
16 872,6
14 084,4
15 315,9
14 354,4

Основними джерелами формування коштів Фонду залишаються початкові
збори з банків-учасників Фонду, регулярні збори з банків-учасників Фонду та
пеня, яку сплачують банки-учасники Фонду за несвоєчасне або неповне
перерахування зборів до Фонду в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.
Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банкубанки-учасники перераховують на рахунок Фонду,
протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на
здійснення банківської діяльності.
Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками
Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою
річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами
в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній
валюті.
База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається як
середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними. Розрахунковим періодом
для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.
Банки-учасники Фонду зобов'язані подавати йому балансові звіти,
аудиторські висновки, іншу деталізовану інформацію щодо формування
залученої ресурсної бази з метою виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.
На наш погляд, перспективами для подальшого розвитку та ефективного
функціонування всієї системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні є
встановлення суми компенсаційних виплат Фондом в залежності від рівня
процентної ставки за вкладом та розроблення певних процедур гарантування
вкладів не тільки фізичних осіб, але й фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
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діяльності та юридичних осіб, які належать до малого бізнесу, що значно
збільшить довіру до банків в Україні.
Література
1. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: ЗаконУкраїни № 4452VI від 23.02.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124452.html. 2. Офіційний сайт Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.fg.gov.ua .
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СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ АВС-МЕТОДУ
ДЛЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність управління підприємством, підвищення конкурентоспроможності та отримання бажаних фінансових результатів прямо залежить від
вибору методів управління та оптимального їх використання. Застосування
міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку, зумовили необхідність адаптації існуючих методів калькулювання витрат на всіх підприємствах. Одним з таких методів є АВС-метод (activity-based costing), який виник у США, і набув поширеності і впровадження, як на вітчизняних підприємствах так і за кордоном. Даний метод калькулювання (АВС) – це результат
удосконалення традиційного методу калькулювання повних витрат, при якому
накладні (непрямі) витрати розподіляються спочатку між основними підрозділами, а потім, відповідно, відносяться на об’єкти калькулювання пропорційно до обраної бази розподілу. Сутність АВС-методу полягає в тому, що
продукція – не причина виникнення витрат, а причина операцій (робіт), у
результаті яких і виникають витрати. Згідно з методом робоча операція
повинна мати індекс-вимірник вихідного результату – фактор-витрат. Для
прикладу, витрати на утримання складу можна віднести на ті матеріали, які
там зберігаються, пропорційно зайнятій ними площі (обсягу або вазі) та
тривалості періоду зберігання. Якщо порівнювати застосування АВС-методу і
традиційного методу обліку витрат (рис.1), то АВС-метод має ряд переваг.
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Схема «традиційного» обліку витрат
Витрати за видами

Прямі
витрати

Непрямі витрати

Схема АВС
Витрати за видами

Прямі витрати

Місце
виникнення

Непрямі виробничі виирати

Місце виникнення
витрати

Носії витрат

Носії витрат

Непрямі
накладні
витрати

Процеси

Рис. Порівняння традиційного методу калькулювання та АВС-методу [1]

Для отримання необхідної інформації щодо обліку і калькулювання
витрат при застосуванні АВС-методу є дотримання певних умов: наявність
процесів, які повторюються з певною періодичністю; процеси підлягають
виділенню, ідентифікації та формалізації; результати процесів підлягають
вимірюванню за допомогою певних показників. Дані умови дають змогу
більш ефективно застосовувати цей метод за певними етапами життєвого
циклу продукції.
Вітчизняними і зарубіжними науковцями розроблено певний алгоритм
побудови АВС-методу калькулювання [2]:
− діяльність підприємства можна розподілити на основні види та
функції. Тобто, можуть бути замовлення на постачання матеріалів;
експлуатація обладнання, контроль якості напівфабрикатів і готової
продукції їх транспортування тощо. Кількість видів діяльності
залежить від її складності, а тому накладні витрати ідентифікуються із
видами діяльності;
− для кожного виду діяльності обирається окремий фактор витрат. При
цьому дотримуються таких правил: простота в отриманні даних, що
відносяться до цього носія та ступінь відповідності виміру витрат
через носія до їх справжнього значення;
− оцінюється вартість одиниці носія витрат шляхом ділення суми накладних витрат по кожній функції на кількісне значення відповідного носія
витрат;
− для визначення собівартості продукції – вартість одиниці носія витрат
множиться на їх кількість за певними видами діяльності.
АВС-метод обліку і калькулювання витрат завдяки своїм перевагам, порівняно з традиційними методами, інтенсивно розвивається в теорії й широко
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використовується на практиці компаніями у всьому світі. Він являє собою
технологію, що виходить за рамки просто обліку витрат і перетворюється в
ефективну технологію управління витратами. Таким чином, впровадження
ABC-методу калькулювання на вітчизняних підприємствах дасть змогу отримувати найбільш точну інформацію про витрати підприємства й достовірно
обчислювати собівартість окремих виробів.
Література
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ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій трансформує сучасну
економічну систему. Фінансові системи окремих країн світу удосконалюються і
прогресують у контексті глобалізації, поширення ІТ-технологій та загальної
комп’ютеризації. Це сприяє появі нових фінансових інститутів, інструментів та
форм взаємодії. Так, з’явився аналог традиційних валют – криптовалюта, новий
вид електронних грошей, що швидко набирає популярності. Незважаючи на
відсутність офіційної легалізації криптовалюти в Україні, станом на початок
2017 р., наша країна визнана одним зі світових лідерів із її застосування [1].
Проблемам сутності, впровадження криптовалют та їх обліку присвячені
праці М.Корягіна, Н. Королюка, М. Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола,
О. Шевченко-Наумової, А. Квітки, І. Лубенця та ін.
Легалізація та оподаткування доходів криптовалют в Україні – це
актуальне питання, яким цікавляться інвестори, трейдери, майнери та просто
люди, які отримують доходи у криптовалюті.
80

Водночас, питання щодо правового статусу криптовалют та режиму
оподаткування, зокрема ПДВ таких операцій залишається законодавчо не
врегульованим, що унеможливлює здійснення адміністрування та контролю за
такими операціями.
Досліджуючи проблеми оподаткування, слід чітко розмежовувати
операції безпосередньо з купівлі-продажу криптовалюти та операції з купівліпродажу товарів (послуг) за криптовалюту.
При здійсненні операцій з криптовалютою, в результаті якої, відбувається
конвертація в електронні або грошові кошти вона набуває правовий статус
товару і в такому випадку, виходячи з аналогії законодавчо регламентованих
принципів оподаткування операцій з валютою, норм Розділу V Податкового
кодексу України та практики Суду ЄС, такі операції не повинні підлягати
оподаткуванню ПДВ [2].
При здійсненні операцій з купівлі-продажу товарів (послуг) за криптовалюту остання набуває статусу платіжного засобу. При цьому, якщо під час
здійснення операцій з купівлі товарів та послуг за криптовалюту зберігаються
всі ознаки, властиві господарським операціям, зокрема: економічна ціль –
отримання прибутку; предметом виступають певні товари чи послуги. Проведення таких операцій оформлюється відповідними первинними документами,
тому у відповідності до норм Податкового кодексу України виникають
правові підстави для оподаткування їх ПДВ. Тож, вважаємо за доцільне
приведення таких операцій до загального порядку оподаткування.
Також, на нашу думку, криптовалюту слід визнати рухомим майном з
метою оподаткування доходів, оскільки його можна реалізувати на біржі та
отримати грошові кошти. Відповідно на законодавчому рівні слід створити
офіційних агентів з продажу криптовалют, а Державну фіскальну службу
уповноважити публікувати курс криптовалюти на своєму сайті, з метою
перерахування доходів для цілей оподаткування. В такому випадку податок
буде стягуватися тільки в разі виведення коштів у фіатні гроші або при
купівлі товарів і послуг.
Однак, запровадженню законодавчого регулювання системи оподаткування операцій з криптовалютами повинна передувати легалізація її
правого статусу та вироблення ефективного механізму контролю за її
використанням. Урядом України у 2017 уже здійснено певні кроки у даному
напрямку, шляхом реєстрації низки законопроектів щодо нормативного регулювання криптовалюти. Слід зазначити, що на теперішній час криптовалюта дійсно є певною інновацією, але її використання має чимало
недоліків, основними з яких є різкі ніким не контрольовані та абсолютно
непередбачувані коливання курсу, легкість її використання для вчинення
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різного роду шахрайств, здійснення незаконної діяльності, легалізації
прибутку, ухилення від оподаткування.
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БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА: ВІД ЗДОБУТКІВ МИНУЛОГО
ДО ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ
Інформаційне забезпечення управлінців різних рівнів, що необхідне для
прийняття ефективних бізнесових рішень, складається із сукупності показників, отриманих, у переважній більшості, із даних звітності, складовою якої є
бухгалтерський баланс.
Виникнення і розвиток бухгалтерського балансу є складовою історії
обліку, вивчення якої дозволяє зрозуміти економічне життя минулих століть,
осмислити здобутки минулого. Тому узагальнення історичних аспектів розвитку бухгалтерського балансу надає можливість усвідомити його сучасне
значення та передбачити напрями подальшої еволюції.
Дослідженнями методики складання балансу, його історичними аспектами та будовою займались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти,
проте до сьогодні виникають питання щодо кількості статей, їх змісту, необхідності жорсткої регламентації та регулювання порядку складання балансу,
його відповідності міжнародним стандартам.
Огляд основних історичних аспектів бухгалтерського балансу дозволив
виокремити п’ять основних етапів його розвитку, що ілюструють еволюцію
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даного поняття, набуття ним характерних ознак та властивостей, починаючи з
балансу як економічної категорії та, закінчуючи балансом як елементом
методу бухгалтерського обліку і формою фінансової звітності (рис.) [1, С.26].

Рис. Періодизація розвитку бухгалтерського балансу [1, С. 26]

Отже, бухгалтерський баланс на даний час розглядається як форма
фінансової звітності та як елемент методу бухгалтерського обліку (з метою
перевірки правильності застосування подвійного запису).
На даний час у зв’язку з розширення інформаційних технологій та впровадженням автоматизації суспільства подальший розвиток бухгалтерського
балансу, слід здійснюватися у напрямі підвищення його інформативності,
оптимізації структури, удосконалення методів оцінки і переорієнтації змісту
активу балансу з матеріальних на нематеріальні активи.
Враховуючи, підвищення ролі бухгалтерського балансу у складі інформаційного забезпечення прийняття рішень, доцільним є виокремлення такої
класифікаційної ознаки як запити користувачів інформації бухгалтерського
балансу.
Залежно від сфери діяльності підприємства в Україні розрізняють баланс
підприємства, баланс бюджетної установи та баланс банку.
Із прийняттям в Україні НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» було змінено назву форми №1 «Баланс» на «Баланс («Звіт про
фінансовий стан»). Структура балансу за НПСБО 1 [2] скоротилася, але при
необхідності підприємство може використовувати додаткові статті (перелік,
а також назви і кодифікація цих рядків регламентовані додатком 3 до НП
(С) БО 1).
Бухгалтерський баланс продовжує залишатись основною інформаційною
базою для проведення аналізу фінансового стану. При проведенні фінансового
аналізу ліквідності виникає питання куди відносити розділ ІІІ «Необоротні
активи, утримувані для продажу, та групи вибуття», ми погоджуємось із
трактуванням Фещенка Олега Петровича [3, С.232], що доцільніше за все
віднести його до групи А3, залишивши назву важколіквідні.
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Отже, на даний час бухгалтерський баланс є основною формою звітності
про фінансовий стан підприємства, що дає змогу охарактеризувати стан
активів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику.
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бюджетування – це необхідна складова фінансового планування, оскільки
основою будь-якої оперативного чи поточного фінансового плану є система
відповідних бюджетів. Бюджетування охоплює всі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства та узгоджує діяльність усіх його структурних підрозділів. Бюджетування впроваджується на підприємстві для здійснення
постійного контролю за виконанням складених бюджетів, аналізу поточної ситуації та внесення коректив у господарську діяльність підприємства [1, с. 16-17].
Крім того, завдяки бюджетуванню можна вчасно виявити слабкі сторони у
фінансовому забезпеченні та в організаційній структурі підприємства, неефективність використання ресурсів, низький рівень управління запасів тощо.
Тому, саме система бюджетування дає змогу підприємству покращувати свої
позиції на ринку, покращити фінансові результати, сприяти зростанню
обсягів продажу та зниженню собівартості продукції.
Для бюджетування основними цілями є формування інформаційної бази
для фінансового аналізу та фінансового управління, підвищення ефективності
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використання обмежених ресурсів підприємства, визначення напрямів інвестиційної політики підприємства. Бюджетування виконується у двох напрямах:
підготовка бюджетів окремих структурних підрозділів підприємства та розробка стандартів витрат на окремі види діяльності. Серед напрямів бюджетування існує тісний зв'язок. Для бюджетів підрозділів складаються на основі
стандартів, а для розробки стандартів витрат на окремі види діяльності
планують ставки розподілу накладних витрат, що слугує базою для
визначення нормативної собівартості продукції. На основі даних бюджетів
підрозділів складають зведений бюджет підприємства.
Для створення ефективної системи бюджетування на підприємстві необхідно розробити певну її методологію, до якої доцільно віднести: розробляння загальної методики оцінювання ефективності господарської діяльності
організації, на основі якої визначається система цільових показників для
здійснення контролю виконання та оцінювання ефективності бізнесу; види та
формати бюджетів та методики збирання, оброблення та аналізу планової та
фактичної інформації про діяльність підприємства у бюджетному періоді, на
основі якої формуються бюджети, розраховуються відповідні цільові показники діяльності та розробляється управлінська облікова політика підприємства; ієрархія об'єктів бюджетування, що формують фінансову структуру
організації для цілей бюджетування. Крім того, для правильної організації
бюджетного процесу необхідно визначити сукупність внутрішніх документів,
які регламентують процес бюджетування; розподіл функцій, щодо складання,
узгодження, затвердження, корегування, аналізу та контролю бюджетів між
працівниками підприємства. Завдяки чіткій взаємодії елементів системи бюджетування забезпечується її цілісність та ефективність на підприємстві [2, с. 17-20].
Але, правильна організація процесу бюджетування, її успішна реалізація,
в кінцевому результаті не завжди може забезпечити ефективність бюджетування. Насамперед, це пов’язано з впливом різноманітних і непередбачуваних
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища у процесі фінансово-господарської діяльності, а також поточних проблем, які можуть виникнути в
процесі бюджетування: нереальність формування фінансових бюджетів; непрозорість бюджету для керівництва;[3] неоперативність складання бюджетів;
відсутність комплексності бюджетів; неналежний рівень бюджетного контролю за виконанням бюджетів;[4] довготривале узгодження бюджетів; неефективність комунікаційних зв’язків між структурними підрозділами підприємства [5]. Таким чином, для уникнення проблем та підвищення ефективності
бюджетного процесу на підприємстві варто особливу увагу приділити
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бюджетному контролю, який дасть змогу узгодити дії та інтереси різних
підрозділів підприємства, а також провести оцінку результативності роботи
управлінського персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ЗІ СПРОЩЕНОЇ
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНУ
В ОДНОМУ ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ
Наразі існує низка недоліків при оподаткуванні підприємницької діяльності в Україні, що призводить до відтоку підприємств у тіньову сферу, тобто
до ведення нелегальної діяльності, ухилянню від сплати податків.
На даний момент в Україні існує дві системи оподаткування: загальна та
спрощена. Загальна система оподаткування у ряді випадків може мати перевагу перед спрощеною, так як податки сплачуються не з доходу, а з прибутку,
який враховує наявні витрати суб’єкта господарювання. При наявності у
суб’єкта господарювання значних витрат вигіднішою стає саме загальна
система оподаткування, а не єдиний податок.
Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну може бути як
добровільним, так і вимушеним. При переході необхідно виконати певні
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процедурні дії, а також проаналізувати можливі податкові наслідки. Порядок
переходу зі спрощеної системи на загальну, достатньо детально описано
безпосередньо в Податковому кодексі, проте в законодавстві немає чіткого
пояснення щодо подання фінансової звітності суб’єктами господарювання, які
перейшли з однієї системи оподаткування на іншу в одному звітному періоді,
також додатково виникають питання щодо деяких перехідних операцій.
Відповідно до положення абз. «а» п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу
України [1] (далі – ПКУ) платники єдиного податку, які переходять на
загальну систему оподаткування в середині року, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період
(як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну
систему та закінчується 31 грудня такого року. Оскільки об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається на підставі фінансової звітності
підприємства, яка складається наростаючим підсумком з початку року (тобто
охоплює і період перебування нас прощеній системі оподаткування), то такий
платник податку разом з Декларацією повинен подати фінансову звітність за
період перебування на спрощеній системі оподаткування та за звітний рік.
Починаючи з 01.01.2017 р. фінансовий результат до оподаткування платника податку на прибуток податкового (звітного) періоду збільшується на суму
доходу (вважаємо що така різниця мала б виникати на суму прибутку, а не лише
доходу), отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані)
при перебуванні на спрощеній системі оподаткування. Зазначену норму
передбачено пп. 140.5.12 ПКУ. Однак такі різниці зобов’язані застосовувати
платники податку, у яких дохід перевищує 20 млн. грн., решта – добровільно.
Облік доходів підприємства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15
«Дохід», а формування витрат — відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Згідно зі
ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» одним з основних принципів ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності є принцип нарахування, який полягає в тому, що доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.
Таким чином доходи і витрати платника податку на прибуток за
відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги після переходу на
загальну систему оподаткування, щодо яких отримано попередню оплату на
спрощеній системі оподаткування, враховуються при визначенні фінансового
результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Тобто виникає подвійне оподаткування однієї і тієї ж операції, як єдиним
податком, так і податком на прибуток.
При перехідних операціях з придбання товарів, робіт, послуг, слід
зазначити, якщо платник єдиного податку – платник ПДВ переходить на
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загальну систему оподаткування без ПДВ, то за товарами/послугами і необоротними активами, за якими відображений податковий кредит і які не були
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності,
слід нарахувати ПЗ згідно з п. 184.7 ПКУ. Зробити це потрібно в останньому
звітному періоді, але не пізніше дати анулювання ПДВ-реєстрації.
Отже, можна впевнено стверджувати, що система оподаткування в
Україні потребує значного вдосконалення, законодавчо-нормативна база
повинна бути істотно доопрацьована, насамперед для того, щоб створити
сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Одним із найбільш специфічних об’єктів в обліку бюджетних установ є
доходи. В загальній системі бухгалтерського обліку саме облік доходів є
найскладнішим і найвідповідальнішим, що потребує опрацювання і розробки.
Добре поставлений бухгалтерський облік дозволяє не тільки виявити порушення
сховані резерви, виявити порушення режиму економії, планової та фінансовобюджетної дисципліни, але й попереджати й вчасно усувати можливі втрати й
непередбачувані витрати. В умовах інформаційного суспільства поняття доходу
набуло ї дискусії у працях науковців і дослідників. Проблеми бухгалтерського
обліку в бюджетних установах розглянуті в працях відомих економістів: С.Я.
Зубілевич, М.Г. Білуха, С.М. Альошина та інші.
Реформування бухгалтерського обліку установ державного сектору бере
свій початок із прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови «Про
затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі»[1]. Зараз усі питання, що виникають у процесі обліку
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доходів, регламентуються Національним положенням бухгалтерського обліку
в державному секторі 124 «Доходи»[5].
Оскільки починаючи з 2017 року набули чинності нові положення, план
рахунків, то і документи потребують неодмінного перегляду. Раніше існувала
інструкція, яка чітко давала змогу віднести відповідний рахунок доходу до
складу конкретного меморіального ордеру. Зараз така можливість є відсутньою,
адже рахунки нові, а меморіальні ордери залишилися незмінними. Кошти
бюджетних установ формуються за загальним і спеціальним фондами. Доходи
загального фонду поділяються на доходи отримані загального фонду державного
бюджету та отримані з місцевого. До джерел формування спеціального фонду
віднесено власні надходження установ. Власні надходження поділяються на дві
групи: перша – платні послуги друга – інші джерела. Розподіл бюджету на
загальний і спеціальний фонди визначається Законом «Про державний бюджет
України». На сьогоднішній день постає питання дефіциту бюджету, роль
спеціального фонду постійно зростає. Погоджуємося з Прохоровою О.С., що у
сучасних умовах питома вага спеціальних коштів у кошторисі доходів бюджетних установ значна тому важливо правильно організувати облік цих коштів [2].
Левицька С.О. представляє таке значення доходів – отримані з державного та
місцевого бюджетів та генеровані бюджетними організаціями [3]. Свірко С.В.
описує що доходи бюджетних установ це надходження грошових коштів,
отриманих за рахунок державних коштів для виконання кошторисі доходів і
видатків [4]. А Лемішевський В.І. говорить, що робота бюджетних установ
фінансується за рахунок державного чи місцевого бюджетів, які надаються їм
безповоротно [6]. Отже, визначення, що наводяться, не формулюють єдиної
думки щодо трактування поняття доходу в бюджетних установах. Також
сьогодні відсутні первинні документи з обліку доходів, що унеможливлює
ведення ефективної роботи бухгалтерської служби бюджетної установи.
Меморіальні ордери та картки аналітичного обліку були розроблені на основі
застарілої законодавчої бази та Плану рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі. У результаті здійснених законодавчих змін бухгалтерський
облік бюджетних установ наблизився до загальноприйнятих принципів міжнародної практики. Однак сьогодні залишаються невирішеними окремі питання,
що виникли внаслідок застосування нових положень. Вирішення цих проблем
буде сприяти гармонізації нормативної бази бухгалтерського обліку як у розрізі
окремих установ державного сектору, так і в розрізі Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку в державному секторі.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОГО
ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Основою формування фінансової, статистичної, податкової та будь-якої
іншої звітності є дані бухгалтерського обліку, ведення якого, згідно Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є
обов’язковим для кожного господарюючого суб’єкта. Всі види обліків, які
ведуться на підприємстві спрямовані на забезпечення інформаційних інтересів
різних груп користувачів. Крім того, підприємствам необхідно дотримуватись
обов’язкових норм обліку, які ускладнюють та нагромаджують процес його
ведення. Тому виникає потреба у спрощенні системи ведення бухгалтерського
обліку шляхом узгодження функцій та вимог до фінансового, податкового та
управлінського обліку, раціоналізації методів і способів збирання, оброблення
та узагальнення облікової інформації, адаптованих до потреб сучасних
користувачів.
Завдяки бухгалтерському обліку, з одного боку, здійснюються різносторонній облік і контроль за господарськими засобами і процесами, а з іншого
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боку, результати роботи його функціональних підрозділів можуть давати
схожу інформацію, оскільки стосуються одних фактів господарської діяльності. Отже, по-перше, виникає питання щодо доцільності поділу (навіть теоретичного) бухгалтерського обліку на управлінський, фінансовий та податковий,
по-друге, виникає питання про необхідність ведення усіх трьох видів на
підприємстві на сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку.
Окремі аспекти ведеться та впровадження управлінського обліку досліджуються досить інтенсивно, що засвідчують опубліковані праці зарубіжних та
вітчизняних науковців. Розподіл обліку на фінансовий і управлінський сприятиме посиленню управлінської орієнтації фінансового обліку, а також спрямовуватиме діяльність підприємства на конкретні фінансові результати, що сприятиме реалізації системи на основі моделі «доходи – витрати – прибуток».
Єдина система бухгалтерського обліку поділяється на підсистеми фінансового, податкового та управлінського, кожний з яких має свою специфіку та
різну мету. Теоретичні і практичні засади організації бухгалтерського (фінансового) обліку необхідно удосконалювати у напрямі розширення його управлінських та контрольних можливостей, максимально пристосовуючи до
практичних потреб різних користувачів бухгалтерської звітності, що виникають у процесі прийняття ними управлінських рішень в умовах постійних змін,
що відбуваються у зовнішньому середовищі, в якому функціонує суб’єкт господарювання. Основними напрямами удосконалення організації бухгалтерського обліку є узгодження завдань фінансового, податкового та управлінського
обліку, раціоналізація (уніфікація) первинних документів, облікових регістрів
та методів і способів збирання, оброблення і узагальнення облікової інформації, адаптованої одночасно до загальних потреб різних можливих користувачів
в умовах можливостей і розповсюдження електронної обчислювальної техніки
і рівня сучасних досягнень в галузі математичного моделювання бізнеспроцесів.Саме зараз все частіше на практиці виявляють недоліки традиційної
організаційної структури бухгалтерського обліку, виникають питання та
дискусії щодо її доцільності та необхідності гармонізації, що доводить
перспективність цього напряму досліджень.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
Сучасні умови економічного розвитку підприємств країни визначають необхідність використання нових методів управління витратами. Створення раціональної, чітко функціонуючої системи з певними цільовими установками за взаємопов’язаними елементами. Підприємство будь-якої форми власності під час своєї
діяльності здійснює певні витрати (матеріальних, нематеріальних, грошових, трудових, інформаційних ресурсів), які пов’язані виробництвом і реалізацією продукції, надання послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу тощо.
Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й
має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.
Головною метою управління витратами підприємства є отримання або підвищення конкурентних переваг задля забезпечення ефективної господарської
діяльності. Дія таких об’єктивних чинників, як концентрація виробництва,
удосконалення його технології й організації, розробка нормування витрат
праці й матеріальних ресурсів, розвиток методів оперативного управління
виробництвом, гостра необхідність оперативного контролю витрат і регулювання собівартості, призвела до створення і поширення різноманітних систем і
методів управління витратами підприємства. У табл. наведено сутність та
умови застосування найпоширеніших методів управління витратами [2].
Розглянувши сутність та особливості застосування методів управління
витратами підприємства, треба зазначити, що кожен з них має свої переваги та
недоліки. Основним завданням, що виникає при виборі методів управління
витратами є індивідуальний підхід, а також розуміння їх характерних
особливостей, з метою уникнення притаманних їм негативних сторін, щоб в
подальшому максимально повно використавши наявні у них переваги.
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Таблиця
Сутність та умови застосування методів управління витратами
Методи
Директкостінг

Сутність методу
Умови застосування
постійні накладні витрати не включаються
розподіл витрат на змінні і
до собівартості продукції, а відносяться на
постійні
рахунок прибутків і збитків у тому
періоді, коли вони відбулися
Стандартдля кожного виду витрат визначаються
наявність системи стандартів
костинг
обґрунтовані норми витрати (стандарти)
(норм та нормативів)
ресурсу на одиницюпродукції. Витрати
ресурсів за нормами і відхилення від норм
споживання ресурсів враховуються
окремо
Костнаправлений на максимальне зниження
наявність повної і достовірної
кіллінг
витрат в найкоротшітерміни без шкоди
інформації про стан витрат на
для діяльності підприємства і перспектив
підприємстві. Прагнення
його розвитку. Використовується в
керівництва підприємства до
антикризовому менеджменті
зниження витрат.
Бенчмаркі передбачає порівняння стану управління
правильний вибір
нг затрат
витратами на підприємстві з
підприємства-еталона:
підприємствами-лідерами для подальшого наявність повної і достовірної
прийняття рішень в сфері управління
інформації про результати його
витратами
діяльності та методи їх
досягнення.
Метод
діяльність підприємства розглядається у
виділення видів діяльності та
ABC
вигляді процесів або робочих операцій.
операцій за ними. Розширення
Сума витрат підприємства протягом
існуючої системи
періоду або витрат на певний вид
бухгалтерського обліку.
продукції визначається на підставі витрат Додаткове навчання персоналу
на здійснення сукупності відповідних
процесів і операцій

Тому, тільки правильне використання методів управління витратами
спроможне принести позитивні результати, але для цього потрібно проводити
відповідні дослідження. Зокрема, потребують вивчення питання вибору
критеріїв і послідовності вибору й адаптації обраних методів до конкретних
умов діяльності підприємства, за яких переваги методів управління витратами
мають розкритися повною мірою.
Література
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УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Систематизація правових основ теоретично-прикладних засад утримань із
заробітної плати, особливо на фоні перманентних змін у її законодавчо-нормативному забезпеченні, дасть змогу здійснювати методично та арифметично
правильний розрахунок утримань із заробітної плати, як результат, підвищити
достовірність показників обліку і звітності.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його мету і завдання.
Метою публікації є узагальнення базових теоретичних положень щодо
утримань із заробітної плати.
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання:
– структурувати утримання із заробітної плати;
– систематизувати та охарактеризувати окремі складові утримань із
заробітної плати.
Утримання – це частина нарахованої працівникові відповідно до штатного
розкладу та встановлених норм заробітної плати, яку роботодавець не видає
працівникові, а згідно з нормами чинного законодавства перераховує відповідним суб’єктам або ж використовує їх для покриття заборгованості працівника
перед господарюючим суб’єктом-роботодавцем [1].
Утримання із заробітної плати можуть бути розмежовані на: обов’язкові та
необов’язкові.
Обов’язковими утриманнями є: податок з доходів фізичних осіб та
військовий збір.
Об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є загальний
місячний оподатковуваний дохід, до складу якого включають доходи у вигляді
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заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов договору.
Базові ставки податку з доходів фізичних осіб визначені статтею 167
Податкового кодексу України. Основна ставка –18% [3].
Об’єктом оподаткування військовим збором є «доходи у формі заробітної
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в
державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри» [3].
Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування [3].
Утримання із заробітної плати, які за змістовим наповненням підпадають
під визначення «необов’язкових», можуть бути структуровані на ті, які
підлягають стягненню за:
– рішенням судових органів та приписами виконавчих служб;
– ініціативою господарюючого суб’єкта-роботодавця;
– ініціативою працівника (добровільні) [4].
Добровільні утримання здійснюють за заявами (згодою) працівників.
Загальний розмір необов’язкових утримань не може перевищувати 20%, а
у випадках, окремо передбачених законодавством України – 50 % заробітної
плати, яка належить до виплати працівникові [5].
Під час утримання із заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50 % заробітку.
За результатами дослідження узагальнено базові норми законодавчонормативних документів щодо утримань із заробітної плати та структуровано
їх на обов’язкові та необов’язкові.
Узагальнено основні групи обов’язкових та необов’язкових утримань.
Охарактеризовано обов’язкові утримання із заробітної плати.
З’ясовано, що необов’якові утримання господарюючий суб’єкт-працедавець може здійснювати за рішенням суду, виконавчої служби, або за заявою
працівника (добровільні утримання). Зазначено межі необов’язкових утримань
із заробітної плати.
Узагальнені теоретичні підходи до утримань із заробітної плати є такими,
що прийнятні до застосування господарюючими суб’єктами комерційного та
некомерційного секторів економіки та дають змогу підвищити достовірність
показників обліку і звітності господарюючих субєктів.
Література
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Ефективна діяльність суб’єктів господарювання малого бізнесу є
запорукою розвитку економіки країни в цілому. Вагомим джерелом надходжень до бюджету та важливим інструментом державного регулювання
діяльності малого бізнесу, був і залишається єдиний податок, який сплачують суб’єкти малого підприємництва, що використовують спрощену
систему оподаткування. Спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого
бізнесу приділяють значну увагу як у нашій країні, так і за кордоном. У
деяких країнах, окрім спрощеної системи оподаткування, вводять додаткові
умови зменшення суми сплати податків. Це сприяє відмові від тіньової
господарської діяльності, що дає змогу збільшити обсяг податкових надходжень до бюджету.
На даний час податковим законодавством України визначено, що
підприємці на єдиному податку можуть вибрати одну з чотирьох дозволених
груп, які коротко охарактеризовані нижче в табл. [1].
Не лише для України, а й для більшості країн світу з ринковою економікою розвиток малого бізнесу є важливим пріоритетом для розвитку країни.
Розвиток малого підприємництва в України значно відстає від інших країн
світу, саме тому практика застосування податкових режимів в світі становить
певний інтерес для України.
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Таблиця
Групи платників єдиного податку в Україні

1 група: ФОП
2 група: ФОП

Дохід,
грн.
300 000
1 500 000

Кількість
працівників
0
До 10

3 група: ФОП, ЮО

5 000 000

Не обмежено

4 група: юридичні
особи – сільськогосподарські
товаровиробники

Не
Не обмежено
обмежено

Група

Ставка податку та база нарахування
10% прожиткового мінімуму
20% мінімальної заробітної плати
3% від доходу для платників ПДВ;
5% від доходу для неплатників ПДВ
Розмір ставок податку з одного га с/г
угідь, в межах 0,19–6,33% від
нормативної грошової оцінки

Для стимулювання малого бізнесу в зарубіжних країнах зазвичай використовують два податкових механізми: спрощена система оподаткування та
створення для них особливих умов оподаткування шляхом введення спеціальних податкових правил, чи застосування загальних правил з окремими
пільгами для малих підприємств [2].
Так, наприклад, у Великобританії спрощена система оподаткування характеризується спрощеними вимогами до звітності, наявністю пільг для
високотехнічних галузей, а також рядом пільг стосовно капіталовкладень у
будівництво та придбання основних засобів. Для підприємств малого бізнесу
знижено ставки прибуткового податку: при стандартній ставці 35% ставка для
малих підприємств становить 27%. У Франції застосовуються спеціальні
(спрощені) податкові режими для малих та середніх підприємств залежно від
величини їхнього обороту. Малі та середні підприємства, що мають статус
юридичної особи і належать фізичним особам, застосовують знижену ставку
податку на прибуток 19%, а не 33,8%. У Швеції відсутні будь-які спеціальні
податкові режими для малих та середніх підприємств. До усіх підприємств
застосовується одна і та ж податкова база, ті ж самі ставки оподаткування і
обов’язки з реєстрації, подання документів, звітності, платежів. Проте, передбачено винятки у вигляді податкових пільг, що спеціально застосовуються до
малих підприємств. У США теж відсутні особливі податкові режими для малих і середніх підприємств. Усі підприємства зобов’язані вести бухгалтерський облік в повному обсязі. Однак для малих підприємств передбачені
спеціальні положення, що спрощують процедуру обліку та звітності оподатковуваного прибутку за прогресивною шкалою: оподатковуваний прибуток до
50 тис. дол. – 15%; від 50 тис. дол. до 75 тис. дол.– 25%; від 75 тис. дол. до
10 млн. дол.– 34%; понад 10 млн дол.– 35% [3].
У разі створення малого підприємництва необхідно втілювати державні
програми підтримки малого бізнесу, а саме: звільняти новостворених
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підприємців на кілька років від податків та запровадити пільгові умови
кредитування, щоб ця сфера могла досягти істотних фінансових результатів, а
надалі сплачувала б податки в повному обсязі до бюджету. Також необхідно
узгодити критерії визначення суб'єктів малого підприємництва з європейськими вимогами, а також розширювати коло платників на спрощеному режимі
оподаткування з метою створення додаткових робочих місць.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Облік грошових коштів ведеться на кожному підприємстві, ефективне
функціонування якого залежить від правильної організації їх обліку. Наявність грошових коштів впливає на платоспроможність, конкурентоспроможність підприємств та можливість подальшого розвитку.
Організація обліку в бюджетних установах відрізняється від обліку діяльності підприємств України наявністю статей бюджетної класифікації, суворим
контролем за виконанням кошторисів, окремим обліком касових (видача
грошей з бюджетних рахунків) і фактичних видатків (дійсні видатки установи
для виконання кошторису, що підтверджені відповідними первинними доку98

ментами). Бюджетні установи фінансуються за рахунок бюджетів (державного, обласного, місцевого), всі витрачання коштів завчасно заплановані у
кошторисах та підтверджені документальними розрахунками. Розрахункові
документи подаються до установ банків після їх перевірки органами
державного казначейства.
На сучасному етапі грошові кошти – це готівка в касі, електронні гроші,
залишки коштів на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути
використані господарюючим суб’єктом упродовж будь-якого моменту часу
для розрахунків під час здійснення господарських операцій.
До грошових коштів бюджетної установи належать: готівка в касі, кошти на
рахунках в установах банків або в органах державного казначейства, інші кошти.
Предметом бухгалтерського обліку грошових коштів є процеси документального оформлення руху грошових коштів, господарські операції пов'язані з
надходженням і видатками грошових коштів.
Основними завданнями організації обліку грошових коштів є:
1) створення умов для збереження грошових коштів;
2) дотримання правил документального оформлення операцій, пов’язаних
з рухом грошових коштів;
3) своєчасність та повнота оприбуткування отриманої готівки та дотримання ліміту;
4) контроль за дотриманням касової дисципліни при здійсненні касових
операцій;
5) цільове використання грошових коштів;
6) проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.
В результаті проведення досліджень нами рекомендовано такі способи
удосконалення організації обліку грошових коштів на підприємствах та
установах Хмельниччини:
1) Покращення банківського обслуговування за рахунок сучасних систем
та технологій (впровадження системи «Клієнт-Банк», еквайрингу, зарплатного
проекту, корпоративного електронного платіжного засобу);
2) Використання клірингових та овердрафтових операцій;
3) Повна автоматизація обліку грошових коштів з використання автоматизованих систем управління та аналізу грошових потоків;
4) Розвиток управлінського обліку та звітності щодо грошових коштів.
Використання в комплексі всіх запропонованих заходів щодо удосконалення організації грошових коштів на підприємстві дасть можливість перевести всі розрахунки підприємства у безготівкову форму. Це дозволить
зекономити велику кількість часу та засобів [1, С.82].
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Запропоновані заходи полегшать роботу бухгалтера та зекономить його
час, дозволять оптимізувати документообіг та удосконалити облікові роботи
на підприємстві, значно зменшити витрати, пов'язані з транспортуванням,
зберіганням готівки та утриманням каси [1, С.82].
Отже, удосконалення обліку грошових коштів, посилення його контрольних функцій за господарською та фінансовою діяльністю підприємства та
бюджетної установи – основний шлях покращення дотримання фінансовобюджетної дисципліни. Впровадження перерахованих пропозицій дозволить
покращити організацію та ведення бухгалтерського обліку грошових коштів
підприємствами та установами Хмельниччини.
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних економічних умовах фінансовий результат є найважливішим
показником ефективності роботи суб’єкта господарювання – основою його господарської діяльності та задоволення соціальних і матеріальних потреб працівників.
Розмір фінансового результату залежить не тільки від виду діяльності, типу
виробництва, підходів до організації збуту продукції, але суттєвим чином від
обраної облікової політики та організації облікового процесу.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» облікова політика є сукупністю принципів, методів та
процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського
обліку, складання та подання фінансової звітності [1]. Застосування регулюючих впливів облікової політики зумовлює виникнення розбіжностей звітної та
реальної величини фінансових результатів підприємства.
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При формуванні облікової політики нормативними документами є
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, якими передбачено порядок
оцінки окремих об’єктів та альтернативні облікові методи. Перелік основних
складових облікової політики підприємство визначає самостійно, проте
основними повинні бути такі, які мають вплив на величину фінансових
результатів та стосуються обліку необоротних активів, запасів, дебіторської та
кредиторської заборгованостей, витрат тощо.
Методика обліку необоротних активів є однією з важливих елементів облікової політики, яка здійснює вплив на величину фінансових результатів, зокрема, вибір методу нарахування амортизації. Використання прискорених методів
амортизації виробничих основних засобів призводить до збільшення собівартості
продукції та зменшення суми прибутку, а отже, й податку на прибуток. Прямоліний метод же забезпечує при рівних обсягах виробництва рівну собівартість, а
отже і порівнюваний фінансовий результат у різні періоди.
Важливий вплив на фінансовий результат підприємства здійснює також
величина вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінного необоротного активу, метод нарахування амортизації для малоцінних
необоротних активів та термін корисного використання таких активів. П(С)БО
7 «Основні засоби» для таких активів передбачено два методи нарахування
амортизації: списання на витрати 100 % вартості при вводі об’єкта в експлуатацію і по 50 % у місяцях вводу та вилучення активів з експлуатації. При першому методі в місяці введення об’єктів будуть завищені витрати, за другим
методом вартість малоцінних необоротних матеріальних активів відноситимуться на витрати більш рівномірно.
Методика обліку запасів передбачає вибір методу оцінки їх вибуття.
Підприємства під час формування облікової політики, з П(С)БО 9 «Запаси»
можуть обирати один зі способів визначення собівартості запасів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, собівартості перших за часом
надходження запасів (ФІФО), середньозваженої собівартості, метод стандартних витрат, метод ціни продажу [2]. Від того, який метод списання виробничих запасів буде використовуватися залежить величина витрат, а отже і
фінансових результат.
Значний вплив на формування фінансових результатів має також вибір
методу визначення резерву сумнівних боргів. Відповідно до П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» передбачені три методи нарахування такого
резерву: на підставі платоспроможності дебітора; на основі класифікації
дебіторської заборгованості, на основі коефіцієнта сумнівності, який визначається шляхом розподілу фактичної суми втрат від списання безнадійної
заборгованості за останні роки на загальну суму реалізації продукції (товарів,
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робіт, послуг) [3]. Кожен з них по своєму впливає на величину витрат. При
цьому необхідно відзначити, що застосування будь-якого з методів нарахування резерву сумнівних боргів є чи не найбільш суб’єктивним моментом,
адже будь-які норми чи базові показники відсутні.
Наведений перелік способів впливу облікової політики підприємства на
величину фінансових результатів не є вичерпним. Тому при формування облікової політини необхідно враховувати не тільки повноту, правильність та об’єктивність інформації щодо фінансових результатів за допомогою бухгалтерського
обліку, але й уникнути необґрунтованого завищення або заниження показників
фінансових результатів, визначених за правилами бухгалтерського обліку.
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Господарюючі об’єкти, які функціонують в сучасних умовах стикаються
із суперечностями дебіторської заборгованості. У нестабільних ринкових
умовах дуже важко забезпечити високий рівень збуту продукції і її вчасну
оплату покупцями. Кризовий стан економіки змушує підприємства надавати
свою продукцію з умовою відстрочки оплати. Несплата призводить до виникнення дебіторської заборгованості. Тому об’єктивне ведення обліку та ефективний внутрішній контроль за дебіторською заборгованістю стає одним з
першочергових завдань підприємства.
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П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає дебіторську заборгованість як суму заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори – це юридичні або фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Вивченням дебіторської заборгованості займались багато вітчизняних
науковців, зокрема Ф. Ф. Бутинець, Ю. Я. Литвин, О. В. Лишиленко, В. Г. Лінник, В. Я. Плаксієнко, В. В. Сопко, К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко. Разом з цим
поняття дебіторської заборгованості є багатоаспектним, що зумовлено широким спектром суб’єктів і об’єктів розрахункових відносин а також сучасних
змін в економіці [2].
Багато питань обліку та контролю дебіторської заборгованості в Україні
залишаються дискусійними та потребують розгляду. Зокрема це:
− пошук ефективних шляхів управління заборгованістю;
− вдосконалення теоретичних і методичних аспектів класифікації та
відображення заборгованості в обліку та звітності;
− непристосованість та неефективність методів обрахунку резерву
сумнівних боргів, відповідно до П(С)БО 10;
− впровадження ефективної системи внутрішнього контролю заборгованості;
− узгодженість українського обліку з положеннями МСФЗ.
Для вдосконалення обліку та забезпечення ефективного контролю дебіторської заборгованості необхідно здійснити ряд заходів.
Щоб покращити методику обліку розрахунків з дебіторами, передусім
необхідно вдосконалити норми П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», а
саме чітко розмежувати поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей. Їх облік ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті.
Необхідно також створити системний класифікатор дебіторської заборгованості з використанням певних параметрів: ознак, принципів та мети
класифікації, користувачів інформації, типів класифікації. Використання даної
розробки сприятиме наданню якісної бухгалтерської інформації для контролю
та управління дебіторською заборгованістю[1].
Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування, організація та контроль роботи з дебіторами. Отже, правильно організований облік та проведений аналіз дебіторської заборгованості повинен
зменшити її розмір. А для цього потрібно:
− визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями;
− своєчасно визначати сумнівну заборгованість;
− здійснювати моніторинг потенційних дебіторів, здійснювати оцінку їх
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платоспроможності та іміджу;
− періодично проводити інвентаризацію заборгованості;
− своєчасно пред’являти платіжні документи;
− вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною службою;
− припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну
дисципліну тощо[3].
Вітчизняні підприємства потребують побудови ефективного механізму
внутрішнього контролю дебіторської заборгованості з метою попередження
виникнення нової. Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської
заборгованості дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження
показників ліквідності внаслідок отримання об'єктивної та своєчасної
інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Податкова система є однією із найважливіших ланок у будь-якій державі.
Адже податки – це одна із форм вирівнювання доходів юридичних і фізичних
осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку.
Тому кожна держава прагне створити таку податкову систему, яка б забезпечила оптимальне конкурентне середовище для бізнесу, й одночасно була
ефективним фіскальним інструментом. Однак у світі не існує жодної ідеальної
податкової системи, яка функціонує без жодних недоліків [2].
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Дослідження актуальних питань податкової системи України та шляхів її
удосконалення знаходимо у працях [1-3] та багатьох інших. Узагальнивши
думки вчених, можна виділити декілька основних проблем податкової
системи України.
Першою проблемою є надмірне податкове навантаження сприяє відтоку
національних капіталів за кордон, а оскільки в вітчизняне податкове законодавство є не стабільним, то й зростає тінізація економіки і як наслідок знижується рівень економічного розвитку. Витрати на адміністрування окремих
податків є значними порівняно з доходами бюджету, що формуються за
рахунок їх справляння. Така кількість платежів та кількість часу, що використовується на їх оформлення стримують розвиток підприємницької
діяльності [3].
Недосконалість податкової системи визначається не лише величиною
податкових ставок, а й нестабільністю, заплутаністю системи податкового законодавства, що є наступною, а інколи і визначальною проблемою. Нормативноправова база щодо регулювання податкових відносин дуже складна та нестабільна. Це спричиняє ускладнення процедур балансу прав і відповідальності між
платниками податків та податковими органами,а відсутність балансу, в свою
чергу, підштовхує громадян до ухилення від сплати податків.
Третьою проблемою податкової системи України є нераціональний розподіл пільг. Поширеним явищем в Україні стало явище перекладання тягарю
податкового тиску на підприємства,що функціонують легально та прибутково.
Тобто, керівники таких компаній шукають шляхи отримання податкових пільг
замість того,щоб стимулювати підвищення ефективності своїх підприємств. А
ті підприємства,які потребують фінансів для освоєння нових ринків,
технологій змушені платити більшу частину податків. Пільгами користуються
ті підприємства, які не спричиняють зростання конкурентоспроможності
національної економіки. Наслідком цього є поява національної олігархії [3].
Ще однією проблемою є проблема податку на додану вартість(ПДВ). Підприємства сплачують та дуже довго чекають повернення податку на додану
вартість з бюджету і знову ж таки він повертається «вибірково», що негативно
впливає на конкурентоспроможність економіки України.
Розв’язанню цих актуальних проблем податкової системи України сприятиме: зменшення податкового навантаження на суб’єкти оподаткування
завдяки поступовому зниженню податкових ставок і розширенню баз їх
оподаткування; поліпшення системи податкового адміністрування податків та
зборів, а також забезпечення її прозорості; помірне зниження і рівномірність
розподілу податкового навантаження між платниками залежно від виду
діяльності; удосконалення систем податкового контролю, які запобігали б
ухиленню платників від сплати податкових платежів [1].
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Отже, очевидно, що у сфері оподаткування абсолютно задовольнити
інтереси всіх учасників неможливо. Оптимальне поєднання – реалізувати
наміри держави, удосконалити фіскальну систему та максимально забезпечити соціальну справедливість для суспільного добробуту.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
Підприємства під час ведення своєї діяльності можуть виступати як
дебіторами так і кредиторами. У системі розрахунків з покупцями та
постачальниками існують певні проблеми, які пов’язанні із несвоєчасним
погашенням зобов’язань, адже затримка у строках погашення зобов’язань та
отриманні оплати призводить до зниження ділової активності підприємства [1,
с. 1001].
Метою будь-якої організації є прагнення розширити коло покупців та
постачальників, щоб у майбутньому диверсифікувати ризики, збільшити
обсяги реалізації, тощо. Інколи, виникає необхідність збільшувати термін
оплати чи реалізовувати товари, продукцію, роботи, послуги у кредит, або
купувати сировину та матеріали у ненадійних постачальників [2, с. 111].
Тема розрахунків із контрагентами розглядалася багатьма науковцями,
серед яких: Ф.Ф. Бутинець, Г.В. Власюк, Г.В. Нашкерська, Демченко Я. М,.
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Басюк А. та ін., проте, проблема розрахунків з контрагентами потребує
подальшого дослідження, зокрема: прозорість інформації щодо зобов’язань
перед покупцями та постачальниками, удосконалення системи обліку
розрахунків тощо.
Науковці виділили спільні проблеми, які стосуються розрахунків як покупців, так і постачальників: недостатній внутрішньогосподарський контроль
розрахунків, термінів поставок та сплати коштів [3]; нечіткий облік простроченої та безнадійної заборгованості [1,c.1002]; криза неплатежів – можливість
отримання неправдивої інформації від контрагента та укладення не надійних
договорів [1, с.1002]; абстрактний аналіз заборгованості (аналіз не здійснюється деталізовано за кожним контрагентом) [1, с. 1002]; налагодження
документообігу розрахунків з контрагентами (обкладання штрафними санкціями через несвоєчасність сплати) [4, с.73].
Щодо вирішення згаданих проблем пропонується вжити такі заходи:
покращити внутрішньогосподарський контроль та налагодити документування можна шляхом проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами
щоквартально [4, с.73]; вдосконалити облік заборгованості, систематизувавши
аналітичний облік заборгованостей за розмірами, місцезнаходженням юридичних осіб і пропонованих умов оплати; визначити рахунки відображення поточної та довгострокової заборгованості покупців та постачальників [5, с.222];
проводити якісний аналіз складу і структури дебіторської і кредиторської
заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями (слід враховувати: цінову конкурентоспроможність, умови платежу, гарантійні строки,
фінансовий стан, обсяги випуску продукції за останній рік та ін.) [3, с.99];
проводити аналіз заборгованостей на основі раніше складеної облікової політики
[6, с. 115]; контролювати оборотність та стан розрахунків з покупцями та
постачальниками, а також розширити систему авансових платежів [1, с. 1004]; у
зв’язку з частими не платежами – розробити методику реструктуризації боргу,
штрафні санкції (їх варто наблизити до кредитних відсотків банків).
Отже, запровадження заходів, щодо усунення проблемних питань сприятимуть покращенню контролю за розрахунками, зменшать ризики неплатоспроможності, а також допоможуть ефективно управляти підприємством та
збільшувати свої прибутки.
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СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
В Україні нафтогазова галузь відноситься до фондоємних. Для того, щоб
зміцнити енергетичну незалежність нашої країни потрібно на підприємствах
нафтогазовидобутку ефективно використовувати основні засоби, підвищувати
віддачу нафтогазоносних пластів вуглеводнів. В зв’язку є цим, українські вченіекономісти постійно пропонують різні варіанти, щоб підвищити ефективність цієї
галузі, що призвело до появи таких форм та видів підприємницької діяльності як
спільна діяльність.
В Україні є значна кількість важко видобувних вуглеводнів поклади яких
знаходяться на глибині понад 5 000 м, також законсервовані свердловини і навіть
родовища, які належать великим компаніям розробляти зараз збитково. Але для
порівняно невеликих видобувачів такі поклади є привабливими, тому вони і
працюють на ліцензійних площах цих компаній на умовах спільної діяльності.
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Існує низка проблемних питань пов’язана зі спільною діяльністю могла б
бути вирішена за рахунок даних бухгалтерського обліку, щоб менеджмент
приймав управлінські рішення на основі достовірної інформації про спільну
діяльність.
На даний час, залишається актуальним питання удосконалення обліку
спільної діяльності та діяльності в умовах угод про розподіл продукції, коли
підприємства, які займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного
призначення згідно з чинного законодавства переходять на МСФЗ.
Окремого стандарту, який би регламентував бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні поки що немає. Але в П(С)БО 12 «Фінансові
інвестиції» є розділ в якому схематично розглядаються питання обліку тільки
однієї організаційної форми спільної діяльності – без утворення юридичної особи.
Тому виникла необхідність в розробці Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи [2].
Крім національних стандартів в Україні застосовується для ведення обліку
МСФЗ 11 «Спільна діяльність» [1]. Основні моменти, які можна виділити:
− наявність спільного контролю;
− на що мають право сторони спільної діяльності: на чисті активи або право
на активи;
− обов’язки по зобов’язаннях спільної діяльності.
Облік і звітність залежить від класифікації спільної діяльності: спільна
операція або спільне підприємство (рис.).
Головною класифікаційною ознакою при поділі спільної діяльності на
спільну операцію і спільне підприємство є те, кому належать права на активи і
обов’язки по зобов’язаннях, пов’язаних зі спільною діяльністю.
Якщо спільна діяльність класифікуються як спільне підприємство, то
облік і звітність здійснюється згідно вимог МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
підприємства» [3].
Якщо спільна діяльність класифікуються як спільна операція, то спільний
оператор обліковує активи, зобов’язання, доходи, витрати, пов’язані з його
часткою участі у спільній операції, використовуючи вимоги відповідних
МСФЗ. В той же час є особливості відображення в обліку операцій продажу
або придбання активів між суб’єктом господарювання та спільним оператором.
Отже, облік і звітність залежить від класифікації спільної діяльності:
спільна операція або спільне підприємство. При цьому головною класифікаційною ознакою при поділі спільної діяльності на спільну операцію і спільне
підприємство є те, кому належать права на активи і обов’язки по зобов’язаннях, пов’язаних зі спільною діяльністю.
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Спільна діяльність

Договір про спільну діяльність

Умови договору про спільну діяльність

Право
на чисті
активи

Право
на
активи і
зобов'язання
щодо
спільної
діяльності

Спільний контроль

Спільна операція

Спільне підприємство

окреме утворення – самостійне підприємство,
тобто юридична особа

без окремого утворення: спільні оператори
самостійно ведуть облік і складають звітність

це підприємство веде звичайний облік і
складає фінансову звітність, активи
зобов'язання
належить
спільному
підприємству, а не учасником спільного
підприємства, тому у учасників передані
активи
спільному підприємству
відображаються як інвестиції, звітність
складається за МСБО 28

окреме утворення, яке не має статусу
юридичної особи: активи і зобов'язання такого
утворення є активами і зобов'язаннями сторін,
тому передані для спільної операції активи
обліковуються у спільних операторів як
дебіторська заборгованість, а не як інвестиції

окреме утворення – юридична особа, але
згідно угоди кожна сторона має частку участі в
активах і зобов’язаннях

Рис. Основні ознаки класифікації спільної діяльності та її вплив на облік учасників
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
Протягом останніх двох років в Україні триває процес реформування
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з
урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС) шляхом запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), розроблених на основі МСБОДС. Відповідно до Бюджетного кодексу України і Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності,
кошторисів бюджетних установ регулюється Міністерством фінансів України.
Реформуванням облікової системи державного сектору, в першу чергу
змінено методичні засади ведення обліку доходів і витрат. Відповідно до неї,
доходи та витрати відносяться до певного виду, а саме – обмінних чи необмінних операцій. В НП(С)БОДС 124 «Доходи» та НП(С)БОДС 135 «Витрати»
визначено, які операції з обліку відносяться до обмінних чи необмінних. Необмінна операція – це господарська операція, яка не передбачає передачу активів,
послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати
виконання певних умов; в свою чергу обмінна операція – це господарська
операція з продажу(придбання) активів в обмін на грошові кошти, послуги
(роботи), інші активи або погашення зобов'язань [1].
До 01.01.2017 р. доходи та витрати для потреб бухгалтерського обліку в
державному секторі здійснювались з загального та спеціального фонду. Після
прийняття нових стандартів витрати суб’єктів державного сектору класи111

фікуються за такими групами: витрати за обмінними операціями, витрати за
необмінними операціями. В свою чергу доходи класифікуються доходи від
обмінних операцій та необмінних операцій [2].
Усі видатки, що здійснювали бюджетні установи поділялись на касові та
фактичні, що безпосередньо відображалось у звітності. Безпосередньо у ній
розмежовувалось поняття касових та фактичних видатків, які не завжди
дорівнювали одні одним. На даний час у звітності відсутнє поняття касових
видатків, витрати розподіляються лише на фактичні.
У Плані рахунків бухгалтерського облік у бюджетних установ до змін
доходи відображались у класі 7 «Доходи», що включав у себе доходи
спеціального та загального фонду, доходи від реалізації продукції, виробів і
виконаних робіт та інші доходи. В свою чергу витрати поділялись на видатки
із загального та спеціального фонду, виробничі витрати, інші витрати, витрати
на амортизацію та витрати майбутніх періодів.
Зміни, що відбувались у державному секторі позначились і на Плані
рахунків. На сьогодні Клас 7 «Доходи» включає такі рахунки, як: 70 «Доходи за
бюджетними асигнуваннями»; 71 «Доходи від реалізації продукції»; 72 «Доходи
від продажу активів»; 73 «Фінансові доходи»; 74 «Інші доходи за обмінними
операціями»; 75 «Доходи за необмінними операціями»; 76 «Умовні доходи». Клас
8 «Витрати» включає наступні рахунки: 80 «Витрати на виконання бюджетних
програм»; 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання
робіт); 82 «Витрати з продажу активів»; 83 «Фінансові витрати»; 84 «Інші витрати
за обмінними операціями»; 85 «Витрати за необмінними операціями»; 86 «Умовні
витрати». Облік доходів ведеться накопичувальним підсумком з початку бюджетного року і до його завершення на пасивних рахунках Класу 7 «Доходи», а облік
витрат ведеться Класу 8 «Витрати». Залишку ці субрахунки не мають, оскільки в
кінці звітного періоду відображається закриття рахунків доходів та витрат на
рахунок 5511 «Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду» [3].
Також суттєвих змін зазнала звітність, як фінансова, так і бюджетна.
Зокрема, у формі №1 «Баланс» відображаються лише доходи та витрати майбутніх періодів. У формі №2 «Звіт про фінансові результати» відображається інформація про доходи та витрати відповідно до фінансових результатів діяльності,
видатків бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету, виконання бюджету (кошторису), елементами витрат за
обмінними операціями. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» надає інформацію про рух коштів за обмінними та необмінними та необмінними операціями
відповідно до видів діяльності (операційні, інвестиційна та фінансова). Додано
також «Звіт про власний капітал», аналогів якого не було.
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Отже, реформування бухгалтерського обліку в державному секторі
передбачає зміни у методиці обліку доходів та видатків за рахунок запровадження НП(С)БОДС, оновлення Плану рахунків, змінення бухгалтерської
термінології.
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Принципи бухгалтерського обліку – це правила, якими потрібно
керуватися при оцінці, вимірюванні та реєстрації господарських операцій і
при відображенні їх у фінансовій звітності. Принципи бухгалтерського обліку
та фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» [1], а також знаходять своє відображення в
наукових дослідженнях вчених, які присвячені удосконаленню теоретичнометодичних положень бухгалтерського обліку. Найпопулярнішим серед
наукових досліджень є доповнення цих принципів новими або удосконалення
існуючих [2].
З 2018 року, із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII [3]
принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності були переглянуті та
змінені.
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Таблиця
Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Принципи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності (до 2018 р.)

Принципи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності (починаючи з
2018 р.)

обачність
повне висвітлення
автономність
послідовність
безперервність
превалювання сутності над формою
історична (фактична) собівартість
єдиний грошовий вимірник
періодичність
нарахування та відповідність доходів і витрат
(для визначення фінансового результату
звітного періоду необхідно порівняти доходи
звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів)
–

–
повне висвітлення
автономність
послідовність
безперервність
превалювання сутності над формою
єдиний грошовий вимірник
змінено назву та сутність − нарахування
(доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення,
незалежно від дати надходження або
сплати грошових коштів)

інші
принципи,
визначені
міжнародними
стандартами
або
національними
положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку,
або
національними
положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку

Отже, принципи – це основа, на якій ґрунтується ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності. Застосування загальноприйнятих, в
тому числі і на міжнародному рівні принципів, забезпечує універсальність
показників фінансової звітності та дозволяє користувачам приймати
обґрунтовані управлінські рішення. Законодавче затвердження принципів обліку
знижує можливості вуалювання й фальсифікації фінансової інформації, сприяє її
прозорості, надійності та зростанню довіри інвесторів.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Інформаційне забезпечення для управління підприємством є невід'ємною
його складовою, яка слугує для отримання в процесі функціонування
конкурентних переваг та для якісного поточного і стратегічного управління.
Основною складовою інформаційного забезпечення господарської діяльності
підприємств є інформація, що накопичується у системі бухгалтерського
обліку та фінансовій звітності [1]. Призначення інформації полягає в усуненні
певної невизначеності, яка сприятиме формуванню стратегії розвитку підприємства та пошукам шляхів її реалізації. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства, інформація є основою, так як від неї залежатиме ефективність
управління підприємства загалом. Критерієм ефективного управління сучасними підприємствами є максимальне задоволення інформаційних потреб усіх
учасників виробничо-господарської діяльності. Керівництво підприємства
зацікавлене в своєчасних, коротких і зрозумілих звітах про вартість вкладень,
динаміку загальних фінансових показників діяльності підприємства, випуск
продукції, розмірах прибутку тощо [2].
Для забезпечення ефективності діяльності підприємства інформація, яка
формується в системі управлінського обліку повинна відповідати певним
вимогам, основними з яких є:
− повнота – інформація якої достатньо для того, щоб зробити потрібний
висновок або прийняти правильні управлінські рішення;
− достовірність – відображає реальні об'єкти з необхідною точністю;
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своєчасність – надана у правильний момент часу і відповідає характеру
та періодичності поставлених завдань;
− актуальність – інформація не повинна бути застарілою;
− суттєвість – такою, що впливає на управлінські рішення;
− нейтральність – інформація повинна бути незалежною;
− доцільність – доходи від інформації повинні бути більші ніж витрати
на її збирання та обробку;
− релевантність – доцільність та відповідність інформації для прийняття
певних управлінських рішень, за умови, коли вона є повною, своєчасною, неупередженою та корисною для конкретного випадку;
− диференційованість – відособлена, різнорівнева і водночас достатньо
повна інформація дає можливість якісно і швидко виконати конкретні
завдання;
− варіативність – інформація сприяє вибору найдоцільнішого варіанта
управлінського рішення серед декількох альтернатив;
− доступність – інформація повинна бути викладена у зрозумілій, корисній та компетентній формі;
− компактність – інформація у стислій формі, але з врахуванням всіх
необхідних даних.
Таким чином, інформаційне забезпечення – це сукупність інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття управлінських
рішень. Для того, щоб забезпечити результативність прийнятих управлінських
рішень у процесі діяльності необхідно досягти належного рівня інформаційного
забезпечення, а інформація, у свою чергу повинна відповідати певним вимогам.
Покращення якості інформації повинно супроводжуватися участю керівництва в
цьому процесі. Основною метою інформаційного забезпечення є надання
користувачам необхідної інформації, яка є важливим ресурсом, адже містить
дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів. Крім того, основними
завданнями інформаційного забезпечення є надання користувачам необхідної
інформації для забезпечення процесу управління, і отримати необхідні дані
можна шляхом створення ефективної системи інформаційного забезпечення.
−
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Конкурентоспроможний розвиток вітчизняного залізничного транспорту,
можливий лише в тому разі, якщо ця галузь буде використовувати усі можливі
ресурси та інструментами, що здатні зберегти динаміку її розвитку. Одним із
таких інструментів є забезпечення належного рівня заробітної плати
працівників галузі залізничного транспорту, що, як і в будь-якій іншій галузі
народного господарства, є основою, на якій тримається діяльність суб'єктів
господарювання.
Питаннями організації заробітної плати в залізничному транспорті
займалися учені-економісти в усі часи. В даний час вивченню цих проблем
присвячені роботи таких учених, як: Л. Г. Ловінська [3] , А. В. Метиленко [4].,
В. Рожнов [5], С. Соломонов[6], М. С. Карпа, А. М., Стельмащук та ін.
Документом, що визначає економічні, правові й організаційні основи
оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі
трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності та господарювання, а також з окремими громадянами, є Закон
України «Про оплату праці» [1].
Згідно з установчими документами, підприємство розробляє штатний
розпис – внутрішній нормативний документ, у якому викладено перелік посад
(професій), передбачених на підприємстві, із зазначенням їх посадових окладів.
Правомірність наявності його на підприємстві зумовлена п. 3 ст. 64 ГКУ, згідно з
якими підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис [6].
Основу організації оплати праці становлять: тарифні системи, системи
преміювання, контрактна система, система трудових договорів і державні
нормативні акти. Тарифною системою встановлюється рівень оплати праці за
одиницю робочого часу залежно від кваліфікації (розряду робітника і розряду
роботи) і умов праці.
Преміальними системами встановлюються показники і рівень премій.
Праця основних груп працівників залізничного транспорту має
оплачуватися за різними формами та системами, застосування яких залежить
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від об'єктивних чинників (умови праці, технічний прогрес, обсяг роботи,
характер виконуваної роботи, трудова функція тощо).
Наприклад, завдяки проведеній у ПАТ «Укрзалізниця» реформі системи
оплати праці товариство зупинило відтік високопрофесійних кадрів, здолало
11 позицій у рейтингу середньомісячної заробітної плати та вийшло на 8 місце
серед галузей економіки України.
Впровадження нової корпоративної системи оплати праці в ПАТ
«Укрзалізниця» дозволило підвищити привабливість професії залізничника та
покращити імідж Укрзалізниці, як одного з найбільших роботодавців країни.
За лютий 2018 року середня заробітна плата в Укрзалізниці склала 9200 грн,
а за результатами квітня – 9500 грн. ПАТ «Укрзалізниця» щомісяця додатково
виділяє близько 458 млн грн на забезпечення нової корпоративної системи
оплати праці, покликаної зберегти в галузі професійні кадри та висококваліфікованих робітників основних професій. Це ті інвестиції, що дозволять
забезпечити ефективний розвиток галузі.
Таким чином, адекватна оплата праці різних категорій працівників має
будуватися на здійсненні систематичної розробки та втіленні прогресивних,
технічно обґрунтованих норм затрат праці, що передбачає проведення
технологічних, господарських та організаційних заходів, пов'язаних зі зміною
технологічних режимів роботи устаткування та машин, зі скороченням
передбачених у нормах регламентованих перерв у роботі, зі зміною вагонопотоків на станціях, зі зміною обслуговування робочих місць та удосконаленням їх організації тощо.
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ZNACZENIE AKREDYTYWY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
W ROZLICZENIACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH
W dobie XXI wieku wiele przedsiębiorstw obecnych jest nie tylko na rynku
krajowym lecz także na rynku międzynarodowym. Dokonuje się licznych transakcji
między kontrahentami z rozmaitych krajów, którym bardzo często towarzyszy
zwiększone ryzyko. Przedsiębiorcy po to bym móc zminimalizować towarzyszące
rozliczeniom ryzyko posługują się takimi instrumentami jak m.in. akredytywa.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia akredytywy jako formy płatności w
rozliczeniach zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Akredytywa to samodzielne pisemne zobowiązanie banku odbiorcy wobec
dostawcy do zapłaty określonej kwoty, w czasie, trybie i na zasadach w niej
zapisanych. Banki oferują realizację akredytywy w formie dokumentowej lub
pisemnej [1, s. 105].
Wyróżnia się następujące strony akredytywy:
−
Zleceniodawca akredytywy – są to zazwyczaj kupujący bądź importer;
−
Bank zleceniodawcy – otwierający akredytywę;
−
Beneficjent akredytywy – są to zazwyczaj sprzedający lub eksporter;
−
Bank beneficjenta – ma on za zadanie poinformować beneficjenta o
otwarciu akredytywy.
W polskim systemie prawnym do akredytywy odnosi się art. 85 ustawy Prawo
bankowe, brzmi on następująco: „Bank, działając na zlecenie klienta, ale we
własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie
wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy
ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków
określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa)” [2, Art. 85].
Poza akredytywą dokumentową istnieje jeszcze akredytywa pieniężna (letter of
credit). Jest to dokument, w którym bank otwierający akredytywę upoważnia inny
bank do dokonana wypłaty na rzecz wskazanego w jej treści beneficjenta, do
wysokości kwoty i w terminie określonych w akredytywie [3, s. 60].
Akredytywa jest bezpiecznym i skutecznym instrumentem zabezpieczającym
interesy, zarówno importera, jak i eksportera w obrocie międzynarodowym.
Importer otwierając akredytywę musi uiścić w banku kwotę będącą równowartością
dokonywanego zakupu. Na banku otwierającym akredytywę ciąży obowiązek
wypłaty tej kwoty eksporterowi pod warunkiem dostarczenia dokumentów
wskazanych w umowie akredytywy.
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Akredytywa chroni importera, który nie uregulował zobowiązań względem
kontrahenta do czasu wskazanego w umowie akredytywy (zwykle do czasu
przekazania dokumentów). W ten sposób zmniejsza się ryzyko otrzymania towaru
wadliwego.
Poza przywołanymi wyżej korzyściami wynikającymi z akredytywy istnieją
również jej mankamenty. Jednym z nich są wysokie koszty akredytywy
w porównaniu np. z inkasem.
Obecnie akredytywa pełni znaczącą rolę w biznesie. Gwarantuję nie tylko
otrzymanie należnych pieniędzy ale również minimalizuje ryzyko transportowe i
jakościowe. Jest to instrument ułatwiający bezgotówkowe rozliczenie
międzynarodowych transakcji gospodarczych. Dzięki akredytywie przedsiębiorcy
wchodzą coraz chętniej w interakcje z nieznanymi dotąd kontrahentami i na nowych
rynkach, co powoduje dynamiczny rozwój zarówno przedsiębiorstwo jak i szeroko
pojętej gospodarki.
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CHALLENGES IN IFRS FOR FINANCIAL INSTRUMENTS
International accounting has had standards on financial instruments since the
late 1990s and, ever since they were introduced, they have proved the most
controversial requirements of IFRS.
In the late 1990s, in order to make international accounting standards generally
acceptable to stock exchanges, the International Accounting Standards Committee
(forerunner of the International Accounting Standards Board) introduced IAS 32
and 39. As these standards drew heavily on US GAAP, this led to one of the first
major criticisms of the guidance, that it is too ‘rules-based’. A significant difficulty
with the rules-based approach can be that it does not produce financial statements
that reflect the intent behind their transactions in all situations. Some companies
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have claimed that the very strict hedge accounting requirements in IAS 39 are so
difficult to comply with that they cannot reflect what they consider are genuine
hedge transactions appropriately in their financial statements.
The recent financial crisis has raised economically significant and politically
charged questions about the role of financial reporting for financial instruments in
the internal management and external evaluation of individual financial institutions
as well as its effects on the stability of the overall financial system [1, P. 189]. In
the financial crisis of 2008 IAS 39 was extensively discussed and debated within the
G20 and other political forums. It was suggested that the rules, particularly on fair
value measurement and impairment, could have contributed to the financial crisis
and this led to the rules being examined and a project by the IASB and FASB to
consider the replacement of the guidance.
As a result IAS 39 was replaced by a new standard IFRS 9. When issued in
2009 it only covered certain aspects of the accounting for financial instruments,
principally the main recognition and measurement requirements. In particular two
areas were not considered, impairment of financial assets and hedging. In 2014 the
final version of the standard was issued with an effective date for accounting
periods beginning on or after 1 January 2018.
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WSPÓŁCZESNY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI W PROCESIE
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIOSRSTWEM
Dynamika przemian cywilizacyjnych w dobie globalizacji istotnie wpływa na
rosnącą konkurencyjność oferowanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług.
Obecnie dostosowanie się do zmian zachodzących w funkcjonowaniu rynku nie jest
wystarczające. Istnieje konieczność podnoszenia poziomu wartości organizacji w
długim okresie. Potrzeba dostępu do nowych informacji wymusza wprowadzenie
modyfikacji głównie w obrębie systemu rachunkowości. Celem artykułu jest
wskazanie ścieżek przystosowania organizacji pracy przedsiębiorstwa do regulacji
prawnych oraz zachodzących procesów przemian informacyjnych i technologicznych
w gospodarce.
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Raportowanie zintegrowane
Literatura przedmiotu zwraca szczególną uwagę na nową koncepcję
zintegrowanego raportowania, która poszerza klasyczne sprawozdanie finansowe o
informacje na temat m.in. strategii społecznej odpowiedzialności organizacji,
zarządzania, efektów działalności bieżącej, przewidywanego ryzyka oraz
prognozowanych przedsięwzięć danej organizacji. Według szacunków
Międzynarodowej Rady Zintegrowanego Raportowania (International Integrated
Reporting Council, IIRC) na przestrzeni najbliższych kilku lat sprawozdawczość
korporacyjna przybierze właśnie formę raportów zintegrowanych [4, s. 1-3].
Dodatkowo Parlament Europejski uchwalając dyrektywę 2014/95/EU nadał
mocowania prawne popierające założenia wyżej wymienionej koncepcji [1].
Podsystem rachunkowości podatkowej
Uporządkowanie kwestii ogólnego raportowania stanu organizacji pociąga za
sobą zmiany na niższych szczeblach jej funkcjonowania. W związku z powyższym
we współczesnej strukturze systemu rachunkowości wyszczególniamy podsystem
rachunkowości podatkowej, który został wyodrębniony z powodu wprowadzenia
podatku dochodowego od spółek. Obecnie stanowi niezastąpione źródło informacji
zarówno dla właścicieli kapitału oraz osób nim zarządzających, jak i dla organów
podatkowych. Należy jednak zaznaczyć, że obie grupy zainteresowanych kierują się
odmiennymi pobudkami. Dla organów podatkowych istotna jest sytuacja
organizacji jedynie w wybranym, przeszłym przedziale czasu, dla danych
rzeczywistych i finansowych celem ustalenia dochodu podatkowego. Wiąże się to z
zapewnieniem wpływu środków finansowych do budżetu państwa na odpowiednio
wysokim poziomie. Natomiast właścicieli kapitału interesuje pełny obraz
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem informacji o charakterze niefinansowym i
wszelkich prognoz, dla przyszłych okresów [3, s. 13-17]. Ponadto te działania
umotywowane są wyłącznie maksymalizacją zysku długookresowego, poprzez
efektywne zarządzanie finansami w wewnętrznym otoczeniu.
Jednolity Plik Kontrolny
Celem dokładniejszego procesu kontroli oraz mniej czasochłonnego
analizowania danych podsystemu rachunkowości podatkowej przedsiębiorstw w
Polsce wprowadzono tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Z dniem 1 lipca 2016 r. na
mocy nowelizacji art. 82 § 1b oraz art. 193a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja
podatkowa, weszły w życie przepisy dotyczące JPK. Podstawowym założeniem
było usprawnienie procesu weryfikacji prowadzenia ksiąg podatkowych w formie
elektronicznej, przez organy podatkowe oraz zautomatyzowaną analizę
pozyskanych danych. Wprowadzone zapisy nakładają dodatkowe obostrzenie na
dużych przedsiębiorców, co w konsekwencji miało za zadanie uszczelnienie
systemu VAT. Kolejnym krokiem było rozszerzenie obowiązujących przepisów na
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małe i średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa odpowiednio od 1 stycznia 2017 r. i od
1 stycznia 2018 r. Ponadto JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego
niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W
zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo [2, s. 1].
Współcześnie obserwujemy wiele procesów przemian systemu rachunkowości
w celu dostosowania do rozwoju branży IT, która oferuje coraz to nowe
rozwiązania technologiczne. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na stałe
podnoszenie poziomu zautomatyzowania procesów zarządzania wewnętrznego, aby
optymalizować koszty i osiągać możliwie najlepsze rezultaty w długim okresie.
Dodatkowo szereg stopniowo wprowadzanych regulacji prawnych dąży do
ujednolicenie przepływu informacji, co w przyszłości pozwoli na przejrzystą ocenę
poszczególnych organizacji.
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THE ROLE OF SEGMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE
FINANCIAL SYSTEM OF THE ORGANIZATION
Nowadays, organizations need much more information both inside and outside
of it. The amount of information on the demand for the goods and the possibilities
for the selling goods is increasing. Thereby, the role of segmented management
accounts and reporting is growing, steadily. The information on the reportable
segments contains mainly the characteristics that correspond to the principle of
economic relevance. It is this orientation of the accounting information that
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provides an opportunity for users to evaluate the activities of an economic entity, its
prospects, its exposure to risk, its management strategy in the field of
diversification, and also allows them to make effective decisions about investment
and lending. The need for reporting on the segments is caused by the fact that
nowadays there are a lot of branch offices, agencies, separate subdivisions, that
domesticating different sales markets. The information on the segments for
managers, for auditors, searching for in-house reserves, is the basis for analysis that
is focused on the needs of strategic management.
Business segments are the types of activity (products, works, services) of the
organization, structural units of the organization, responsibility centers or parts of
the external environment of organization (region, sale market, customer type) that
are detailed for the purposes of segmental accounting and also for the internal and
external segmental reporting [4, p.15].
The prerequisites for the appearance of the concept of segmental accounting
and reporting were: 1) the process of enterprise development, management systems,
the appearance of new management concepts; 2) the needs for external and internal
users in the information which is formed in the context of different segments.
The purpose of segmental accounting and reporting is to provide the external
and internal users with the information about actual, planned and predicted figures
of the segments of a commercial organization, their assets, liabilities, and also the
information of segments with a view to form segmental reporting.
In accordance with International Financial Reporting Standard No. 8
"Operating Segments", an operating segment is a component of an organization that
must correspond three conditions:
− it should be involved in activities from which the organization can generate
incomes and pay the piper (including incomes and expenses associated with
transactions with other components of the same organization);
− the operating results of the segment are regularly considered by the head of
the organization who is responsible for operational decisions, with a view to
make a decision about the resources, that are distributed on the segment, and
to evaluate the results of its activities;
− with regard to the segment there is discrete information [2].
The concept of "segment" means that in the accounting reporting the
information about different parts (segments) of the organization's activities must be
specified separately. These parts (segments) can be the facts about the production
and realization of various goods, works, services or facts about the realization of
goods of the same type in different regions, etc.
In accordance with the multiple management structure in the organization, you
can build a system of internal segmental management accounting and reporting,
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which consists of several levels: 1 level – internal segmentation by responsibility
centers; Level 2 – internal segmentation by types of products; Level 3 – external
segmentation by product markets.
Thus, as the experience of foreign countries indicates, segmental accounting
and reporting allow to realize at least three basic goals:
− the information support of the process of analysis and audit of the
effectiveness of the structural units of the commercial organization;
− the assistance to external users in analyzing the activities of a diversified
commercial organization, in assessing the profits and risks of its segments,
both operational and geographical;
− the information support for internal users in the adoption of both tactical and
strategic management decisions.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Сучасне економічне становище України віддзеркалює в собі дуже складні
світові глобалізаційні процеси. Визначення тенденцій розвитку аудиту в Україні
сьогодні є актуальним питанням. Це пов’язано з тим, що соціально-економічна
ситуація в країні не стоїть на місці, а постійно змінюється, тим самим викликаючи зміни в аудиторській діяльності. Зараз багатьма українськими компаніями
вводиться практика складання фінансової звітності, що відповідає не лише
національному законодавству, але і міжнародним стандартам. У зв'язку з цим
важливість, значущість аудиту складно переоцінити; відповідальність, покладена
на аудиторські організації, що трансформують звітність і підтверджують таку
трансформацію, зростає багаторазово.
Юридично аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993 р. з
прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність» [1]. Відтоді почали
активно створюватися аудиторські фірми та практикувати незалежні сертифіковані аудитори – суб’єкти малого бізнесу.
В аудиторській діяльності України з 1993 року на сьогоднішній день
відбулося багато змін: було прийнято велику кількість нормативних актів,
положень, рішень, а також відбувся перехід від національних нормативів
аудиту до міжнародних стандартів, що є безумовно позитивним кроком не
лише в розвитку аудиторської діяльності, а й України в цілому.
Теоретичні дослідження з аудиту здійснено такими науковцями України, як Білуха М.Т., Боднар М.І., Герасимович А.М.,. Голов С.Ф, Дікань Л.В.,
Костюченко В.М., Пантелеєв В.П., Петрик О.А., Полєтаєва О.С., Редько О.Ю.,
Скаско О.I., Шульга Н.П., які зробили суттєвий внесок у сферу розвитку
традиційної вітчизняної науки, що стосується внутрішнього та зовнішнього
аудиту та його адаптації до умов і особливостей аудиторської діяльності.
Опрацювання наукових джерел в галузі аудиту та аналіз актуальних
питань понятійного апарату, показує, що майже відсутня цілісна науково126

обґрунтована класифікація складових аудиторської діяльності, недостатньо
досліджені потенційні можливості окремих видів аудиторських робіт та послуг.
Зокрема потребує подальшої розробки механізм оптимального співввідношення
систем та методів регулювання аудиторської діяльності. Є багато невирішених
проблем в галузі забезпечення якості аудиторського обслуговування, таких як
гарантії незалежності аудитора, організація зовнішнього контролю якості, місце
професійних громадських організацій в цій системі тощо. Також, однією з проблем, пов’язаних з аудиторською діяльністю в Україні, є те, що деякі положення
Міжнародних стандартів аудиту базуються на західній системі бухгалтерських
принципів, які в окремих випадках суперечать українським принципам обліку.
Було б справедливо, якби українські стандарти аудиту базувались на чинному
законодавстві [2].
Отже, виокремивши основні проблеми аудиту, потрібно визначити деякі
шляхи їх подолання, а також перспективи розвитку аудиторської діяльності в
Україні.
Доцільним було б запропонувати такі перспективні напрями розвитку
аудиторської діяльності в Україні:
1. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України
з міжнародними (зокрема, європейськими) професійними організаціями
бухгалтерів і аудиторів.
2. Розробка типових методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств в розрізі галузей їх діяльності, використовуючи узагальнений
практичний досвід роботи міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм.
3. Напрацювання механізму практичного застосування МСА в Україні,
створення до них коментарів у повному обсязі.
4. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання [3].
Таким чином, розглянувши сучасні проблеми аудиторської діяльності
можна зробити висновок про те, що вдосконалення аудиту в Україні – це
складний та багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи
економічного контролю у країні в цілому, підвищення кваліфікаційних вимог
до аудиторів, поліпшення нормативного та методичного забезпечення
здійснення аудиторської діяльності.
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AУДИТ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
У сучасному економічному середовищі України суб’єкти господарювання дедалі частіше стають збитковими і припиняють свою діяльність. Це спричинено жорсткою конкуренцією, зростанням інфляції і безробіття, політичною
нестабільністю, збільшенням оподаткування, подорожчанням товарів, послуг,
комунальних платежів. Проте одним з важливих інструментів уникнення
банкрутства є “санаційний” аудит. Cаме після такої перевірки підприємство
зможе отримати рекомендації щодо того, як усунути недоліки у бухгалтерському обліку, які можуть призвести до суттєвих помилок у фінансовій
звітності, відновити свою платоспроможність, оптимізувати роботу
бухгалтерів і т. п. [3]
Вимога щодо обов’язковості аудиторської перевірки закріплена в Законах
України "Про відновлення платоспроможності платника або визнання його
банкрутом", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Аудиторська перевірка підприємств проти яких порушено справу про
банкрутство є обов’язковою. Її доцільно проводити у два етапи: на першому
перевіряється достовірність даних у фінансовій та податковій звітності; на
другому – поглиблена, детальна перевірка найвагоміших аспектів фінансовогосподарської діяльності підприємства. Також під час проведення перевірки
фінансової звітності аудитор має зважати крім загальноприйнятих норм,
стандартів, положень, ще й на специфіку суб’єкта господарської діяльності і
повинен отримувати вичерпні відповіді на запитання, які виникатимуть під
час перевірки. [1, 2]
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Аудит банкрутства має свої особливості: в більшості випадків ініціатором аудиторської перевірки на банкрутуючому підприємстві є кредитори (які
сумніваються у платоспроможності конкретного суб’єкта господарювання), а
не його власники чи керівники, хоча вони і мають надати аудиторам згоду на
доступ до всієї необхідної документації та матeрiальних цiннoстeй (для збoру
аудитoрських доказiв); якщо у суб’єкта господарювання не залишиться
власних коштів для оплати послуг аудитора чи аудиторської фірми, їх можуть
сплатити кредитори підприємства.
Окрім вищезазначеного таку аудиторську перевірку на підприємство
може бути призначена рішенням суду, з метою одержання достовірної та
об’єктивної оцінки фінансового стану відповідного суб’єкта господарювання.
В такому випадку зазвичай суддя визначає перелiк питaнь, на якi мають бути
вiдпoвiдi в аудитoрськoму звіті. [4]
Отже, незалежний аудит вважається однiєю з найoб’єктивнiших фoрм
перевірки, в тому числі фіктивнoгo банкрутства, так як вона мінімізовує
ризики спричинeні шахрайствoм і викривленою фінансoвoю звітністю зі
стoрoни власникiв чи кeрiвникiв пiдприємства-банкрутa. Аудиторська
перевірка суб’єкта господарювання, на якому почалась справа про
банкрутство буває “санаційного” характеру (проводиться з ініціативи самого
підприємства) і обов’язкова для встановлення наявності підстав порушення
справи про банкрутство (проводиться з ініціативи контрагентів і кредиторів
кредиторів підприємства або за рішенням суду). Окрім цього, аудиторська
перевірка рекомендована
для підприємств як превентивний захід
банкрутству.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Юридична основа здійснення аудиторської діяльності виникла із
прийняттям Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993
р. [1]. У міжнародних стандартах з аудиту визначають поняття “аудит”, як
незалежну перевірку фінансових звітів або віднесеної до них фінансової
інформації об’єкта, незалежно від того приносить він прибуток чи ні, його
розміру і форми організації, коли така перевірка здійснюється з метою
вираження подальшої думки [2, с.84]. Одним з найважливіших етапів
організації аудиту є визначення його методики. Методика проведення аудиту
дебіторської й кредиторської заборгованості, представляє собою сукупність
способів і прийомів, що дають можливість провести перевірку системно,
тобто це система способів, прийомів і правил, призначена для вивчення
господарської діяльності підприємств і включає розробку програми
проведення перевірки і конкретних прийомів і способів при здійснені
контролю операцій по заборгованостях.
Методику аудиту операцій з дебіторською та кредиторською
заборгованістю необхідно поділяти на загальну (що ґрунтується на
застосуванні єдиних правил, підходів, прийомів при вивченні операцій із
заборгованістю на підприємствах будь-якої галузі економічної діяльності) та
часткову (що розробляє особливості аудиту вузьких місць, шляхом
узагальнення практики виявлення нетипових порушень, включаючи способи
їх здійснення). Методика аудиту складається з трьох рівнів: перший – об’єкти
дослідження; другий джерела одержання інформації; третій–способи вивчення
операцій з дебіторською та кредиторською заборгованістю. У процесі
планування аудиту важливим етапом є розробка програми проведення
перевірки операцій з обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості, що
визначає характер, терміни і обсяги запланованих прийомів і способів аудиту,
необхідних для того, щоб здійснити загальний план аудиту. При розробці
методики аудиту заборгованості важливим є врахування досвіду і знання
перевіряючих про ймовірні типові помилки. Незважаючи на високу
ефективність та результативність аудиту дебіторської та кредиторської
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заборгованості, його організація та проведення уповільнюються суттєвими
недоліками як правового, так і методологічного характеру. Такими
негативними явищами є недосконала законодавчо-нормативна база, яка, з
одного боку, недостатньою мірою регламентує особливості проведення
аудиту у сфері розрахунків з різними дебіторами та кредиторами, а з іншого –
сприяє зростанню кількості порушень у даній сфері [3, с.269]. Проблема
посилюється ще й недостатнім рівнем наукового, інформаційно-технічного та
кадрового забезпечення в частині розробки та реалізації новітніх
інформаційно-програмних проектів, які б забезпечили отримання реальних та
достовірних результатів контролю швидко та якісно. До того ж, відсутність
чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів контрольних дій при
перевірці стану дебіторської та кредиторської заборгованості зумовлює
низьку факторів, що впливають на ефективність проведення аудиту. Виходячи
із наведених вище недоліків, пріоритетним завданням є розробка та реалізація
основних напрямів удосконалення існуючої системи аудиту дебіторськокредиторської заборгованості з метою покращення активності суб’єктів
господарювання,
забезпечення
їх
стабільності
та
ефективності
функціонування. Отже, впровадження вказаних пропозицій є запорукою
удосконалення методики та організації проведення аудиту дебіторської та
кредиторської заборгованості, що сприяє уникненню кризи неплатежів як на
рівні окремого суб’єкта господарювання, так і всієї економічної системи
України в цілому.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АУДИТОРСЬКОЇ СПРАВИ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ
В умовах переходу до ринкової економіки незалежний аудиторський
контроль має особливе значення як гарант засвідчення достовірності бухгалтерської звітності і є невід’ємним елементом супроводження управлінських
процесів вітчизняних суб’єктів господарювання та важливою складовою
підтримання життєвого циклу підприємств різних форм власності та видів
економічної діяльності.
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної
країни. Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державамичленами – з іншого, ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р.,
визначає напрями співробітництва в галузі управління державними фінансами,
спрямованого на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем
внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних
стандартах, а також відповідають основоположним принципам підзвітності,
прозорості, економності, ефективності та результативності [1]
Дискусійним на сьогодні виступає питання створення в Україні єдиного
зовнішнього органу державного фінансового контролю. У більшості розвинутих
країн світу, у тому числі у країнах Європейського Союзу, фінансовий контроль
здійснює Рахункова палата, а також урядові контрольно-ревізійні служби.
Європейська рахункова палата складається з 15 членів, кожен з яких
представляє країну-члена Європейського співтовариства. Термін її повноважень
становить шість років, причому призначення відбувається не одноразово, а в
кілька етапів. Завдання Європейської рахункової палати полягає у здійсненні
нагляду за фінансовою діяльністю Європейського співтовариства і забезпеченні
гласності в управлінні фінансами
У Франції рахункова палата контролює фінансову діяльність
адміністративних інститутів, виявляє їхні помилки і прорахунки, що завдають
шкоди державним фінансам. Вона перевіряє, як саме використовуються
кредити, фонди і цінності, управління якими доручено державним службам та
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іншим офіційним юридичним особам, здійснює контроль за різноманітними
установами у сфері соціального забезпечення, рахунками державних підприємств та їх філій. Також в окремих випадках здійснює контроль за приватними
юридичними особами з числа тих, що одержують допомогу держави. Органами
державного фінансового контролю у Франції є також Генеральна інспекція
фінансів і Генеральна інспекція адміністрації [3].
В Німеччині діяльність аудиторів чітко регламентується та контролюється.
Органом контролю виступає Інститут аудиторів, що має спеціалізовані комітети
для врегулювання проблем, які виникають у сфері аудиту. При Аудиторській
палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до компетенції яких входить
накладання штрафів та інших адміністративних покарань за неякісне проведення
перевірки, в разі необхідності такі суди можуть позбавити аудитора права
здійснювати аудиторську діяльність.
В Німеччині виділяють два види контролю за роботою аудитора. Це
контроль за здійсненням професії аудитора, та безпосередньо контроль якості
аудиторських послуг. Поширеним явищем в цій країні є страхування відповідальності аудиторів перед третіми особами. Відповідно до Німецького закону
«Про аудиторську діяльність» таке страхування є обов’язковим у тому випадку,
якщо максимальна професійна відповідальність становить 1 мільйон євро – для
аудиту підприємств, що не є учасниками ринку капіталу та 4 мільйони євро – для
аудиту підприємств, що є учасниками ринку капіталу. Досвід Німеччини у
страхуванні відповідальності аудиторів є досить позитивним і було б доцільно
впровадити таку практику і в нашій державі. Це дозволило б підвищити якість
аудиторських послуг та убезпечити аудиторів від їхніх помилок [2].
Отже, необхідність модернізації системи державного фінансового контролю, крім внутрішніх чинників, пов’язаних з необхідністю формування більш
гнучкої, прозорої та відкритої для зовнішнього громадського контролю системи
публічних фінансів, визначається також зобов’язаннями, які Україна взяла на
себе в процесі інтеграції до ЄС [1]. На сьогодні в Україні система контролю
якості аудиторських послуг знаходиться лише на шляху свого розвитку тому
доцільним варто вважати поєднання в ній професійних і громадських інтересів
при проведенні контролю якості, що забезпечить більшу його ефективність,
функціонування зарубіжних аудиторських фірм у національному економічному
просторі та можливість адаптації зарубіжного досвіду.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, процес його
розвитку супроводжується виникненням проблемних питань, що обумовлені
впливом цілого ряду чинників і обставин: недосконалість вітчизняного
законодавства з аудиту, незначний практичний досвід, відсутність методики з
проведення та документування процесу аудиту.
Теоретичним, методологічним й методичним проблемам розвитку
фінансово-господарського контролю та аудиту присвячені праці вітчизняних
вчених таких, як М.Т. Білухи, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, В.М.Геєця,
В.І. Кравченка, В.М. Опаріна, Н.І. Рубана, М.В. Федосова та інших.
Розвиток аудиту в Україні розпочався після прийняття Закону України
«Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. Однак, аудит в Україні ще не
набув широкого впровадження. Тому в період становлення ринкових відносин
слід старанно аналізувати зарубіжний досвід і застосовувати його на практиці
з урахуванням конкретних національних інтересів
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають
місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять
неможливим успішний розвиток аудиту.
До основних проблем розвитку аудиту, слід віднести:
− – проблема сучасного аудитора та довіри до нього. Тобто перед тим як
клієнт вирішить надати інформацію аудитору, він повинен бути
впевнений, що в аудитора вистачить сил і можливостей зберегти її в
конфіденційності;
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брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, адже аудит в
Україні в порівнянні з іншими країнами зародився досить недавно.
Проте на сьогодні ми спостерігаємо багато міжнародних корпорацій,
які бачать велику перспективу на українському ринку та заходять в
Україну, представляючи абсолютно нові рішення та шляхи ведення
аудиту, якими давно користуються провідні держави;
− недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю.
В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної
спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з
проведення аудиту ефективності, що являє собою певну прогалину у
формуванні його методології та вимагає науково обґрунтованих
теоретичних розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення;
− проблема формування ціни на аудиторські послуги. Єдина система
розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні тільки
розвивається, тому аудитори часто використовують власну систему
формування ціни.
Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з одного боку, та серед громадськості з іншого. Аудиторська
спільнота має постійно роз’яснювати, що аудит – це не тільки підтвердження
звітності за вимогами Державної комісії цінних паперів та фондового ринку
України, а також і контрольно-правове супроводження діяльності, і консультування з питань правового та договірного забезпечення, і розробка системи внутрішнього аудиту, і бізнес-планування, і науково-методичні розробки з питань
економіки, управління та права, і робота з персоналом (навчання, підвищення
кваліфікації тощо).
Отже, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні
можуть стати:
1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі.
2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, для яких
щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить
ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, які б
більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта.
3. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України
з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і
аудиторів.
−
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4. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на
основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання.
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ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ:
ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Опираючись на статистичні дані, щодо зростання попиту на аудиторські
послуги протягом 2015-2018 років, можна впевнено стверджувати, що
тематика оцінювання аудиторського ризику є досить актуальною. Звертаємо
увагу на те, що аудиторській діяльності, як і будь-якому виду підприємницької діяльності, притаманні певні специфічні ризики, управління якими
необхідно оптимізувати. З метою попередження помилок і раціонального
планування подальших дій, які повинні бути як ефективними, так і результативними, аудитор попередньо ознайомлюється із даними, що знаходяться в
публічному доступі.
Питанню оцінювання аудиторського ризику присвячено чимало наукових
праць, зокрема дослідження таких науковців як Загородній А.Г., Овчарик Р.Ю.,
Петрик О.А., Пилипенко Л.М., Редько К.О., Рудницький В.С. Проте, у кожного
автора прослідковується спільний підхід до необхідності застосування ієрархічності інформації, двоетапного наповнення інформаційного масиву щодо рівня
аудиторського ризику, а також можливості коригування попереднього плану
роботи аудитора безпосередньо в процесі оцінювання аудиторського ризику.
Очевидна тенденція щодо зростання відповідальності аудитора за якість
прийняття і виконання аудиторських завдань, зокрема й внаслідок законодавчих змін. З огляду на це модель оцінювання рівня аудиторського ризику на
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основі якісних характеристик втрачає свою актуальність, а методи кількісного
оцінювання потребують суттєвого вдосконалення.
Підтримуємо думку науковців, які при оцінюванні ризику контролю рекомендують крім дослідження системи бухгалтерського обліку та системи
внутрішнього контролю, ще й аналізувати правильність результатів зовнішнього
контролю і їх врахування на підприємстві у відповідних звітних періодах.
Оцінюючи ж ризик невиявлення (значення якого не може дорівнювати нулю), на
сьогодні необхідно враховувати крім ризику неправильного використання
аналітичних процедур і неефективного тестування заходів контролю, ризику
помилкового визначення обсягу вибіркових досліджень в аудиторській перевірці, ще й вплив на процес і результати аудиту рівня комп’ютеризації більшості
процесів у сфері виробництва, торгівлі та надання послуг, зокрема у веденні
обліку та формуванні звітності. Оскільки вона призводить до появи нових
чинників, які впливають на ризик невиявлення. Крім того частину роботи
аудитора, цілком може замінити комп’ютерна інформаційна система, яка зокрема може: виявляти тенденції в діяльності підприємства, встановлювати нехарактерні і підозрілі відхилення шляхом співставлення фактичних, відображених в
обліку та звітності і планових значень показників, збільшувати обсяг вибірки і
тим самим зменшувати рівень ризику невиявлення.
В свою чергу, є певні особливості, які притаманні лише аудиторові, і
жодне програмне забезпечення не здатне замінити професійного судження, а
також, набутого роками, досвіду. Крім того, варто зауважити, що часткова
заміна аудитора комп’ютером, спричинить і значні фінансові витрати на безперебійне оновлення функціонування програмного забезпечення.
Процедуру оцінювання аудиторського ризику слід розглянути в розрізі
наступних етапів:
− Визначення орієнтовної оцінки можливого аудиторського ризику на
основі обмеженого інформаційного потоку, сформованого із зовнішніх
джерел, опублікованої звітності, даних із ЗМІ тощо;
− Формування чіткого плану оцінювання аудиторського ризику, переліку
процедур, що необхідні для виконання даного завдання, узгодження
окремих моментів із клієнтом і укладання договору;
− Глибоке дослідження і аналіз особливостей підприємства та сфери
його діяльності. Значну увагу на цьому етапі слід приділити вивченню
ринку на якому функціонує замовник. Крім того, слід ознайомитись з
системою внутрішнього контролю, групами типових операцій, а також
з оборотами по рахунках бухгалтерського обліку;
− Застосування відповідних аудиторських процедур з визначення
достовірного рівня аудиторського ризику, рівня суттєвості помилок
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тощо, а також оцінювання доцільності проведення альтернативних
етапів перевірки;
− Дослідження виявлених, під час аудиту, нових обставин та факторів,
що прямо чи опосередковано чинять вплив на рівень аудиторського
ризику конкретної аудиторської перевірки;
− Коригування плану, програм, аудиторських процедур у випадку зміни
рівня аудиторського ризику і його складових чи встановлення неефективності раніше виконаних аудиторських процедур.
Отже, такі фактори як складність бізнесу, жорстка конкуренція на ринку,
відсутність достатніх стимулів у бухгалтерів підприємства розвиватись в
професійному напрямку і спокуса до вчинення шахрайських дій, можуть
вплинути на адекватність, висловленої аудитором, думки.

Приступляк І. П.,
студ. гр. ОП-33,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Грицай О.І.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сьогодні податкові надходження є основним джерелом доходів держави.
Велику частку податкових надходжень займає податок на додану вартість
(ПДВ). Існує багато суперечностей щодо цього податку: його справедливості,
форми стягнення, та загалом його необхідності.
Якщо розглядати податкову систему України в цілому, то податок на додану вартість заслуговує на найбільшу увагу, оскільки він є основним джерелом наповнення Державного бюджету України і в той же час одним із найбільш корумпованих податків України. ПДВ в Україні є стабільним джерелом
доходів Державного бюджету. Це зумовлено тим, що він є податком на
споживання, і кінцевий споживач є платником цього податку [1, с.92].
Від перших наукових розробок стосовно ПДВ ще на початку 20 століття і
до нашого часу, ПДВ був прийнятий більш ніж у 140 країнах і становить приблизно 20 відсотків від світового податкового надходження. Як відомо, наявність
цього податку є однією з обов’язкових умов вступу країн до Європейського
Союзу.
Функціонування ПДВ в Україні породжує велику кількість проблем для
системи державних фінансів. З одного боку, він має переваги разом з іншими
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типами податку з обороту, а саме: високу фіскальну ефективність, можливість
регулювати ціни, стримує кризу надвиробництва і витісняє з ринку слабких
виробників, має вбудований механізм взаємної звірки платниками податкових
зобов’язань і вносить гармонізацію у торгівлю із іншими країнами.
З іншого – це найбільш проблемний податок, а саме: як податок на кінцеве
споживання він лягає на населення і бюджетну сферу, ПДВ при досить високій
ставці і високих темпах інфляції може перетворитися в один із факторів, що
стримують розвиток виробництва; може стимулювати інфляційні процеси; існує
можливість ухилення від сплати податку та зловживання за допомогою різних
схем і фіктивних ланцюгів постачання; є масовим регресивним податком на
товари і послуги широкого споживання, що є тягарем для бідних верст
населення [2].
Актуальною на даний момент є проблеми відшкодування ПДВ спрямована
на вирішення двох її сторін: по-перше, доцільно спростити порядок такого
відшкодування з метою повернення сплачених сум ПДВ добросовісними
платниками (проблеми з відшкодуванням ПДВ, з точки зору платників податків,
створюють перешкоди для нормального товарообігу, заважають розвитку економічних відносин, обмежують свободу договору і підприємницької діяльності);
по-друге, законодавець повинен забезпечити такий порядок відшкодування
ПДВ, який не допустить зловживань у сфері відшкодування податку з боку
недобросовісних платників податків, оскільки ситуація, що склалася, з
незаконним його відшкодуванням з бюджету завдає відчутного збитку економіці
держави.
Слід зазначити, що вплив ПДВ на діяльність підприємства великою мірою
залежить від призначення товару й типу покупця. Якщо покупець використовує
придбаний товар для господарської діяльності, а отже, має можливість
відшкодовувати суми ПДВ, що входять у ціну, із бюджету, то, найімовірніше,
що ні підвищення, ні пониження ставок ПДВ не справлятимуть значного впливу
на фінансовий стан продавця товару. Якщо покупець використовує придбаний
товар як предмет споживання, а отже, не має можливості відносити суми ПДВ на
розрахунки з бюджетом, то, очевидно, що ефект від зміни ставок ПДВ
розглядатиметься між товаровиробником-продавцем і споживачем відповідно до
особливостей еластичності попиту на цей товар [3].
Отже, особливість ПДВ полягає в тому, що саме він справляє значний вплив
на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання та на їхній
фінансовий стан. Механізм податкового планування на підприємствах виступає
необхідним важелем оптимізації сплати загальнодержавних податків, у тому
числі ПДВ, питома вага платежів за яким є значною у загальній структурі
податкових платежів на більшості підприємств. Податкове планування є
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складовою фінансової діяльності підприємств, основним завданням якого є
максимізація отриманого доходу завдяки мінімізації податкових платежів.
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НОВЕЛИ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ
У сучасних інтеграційних умовах реформування системи аудиту,
контролю та нагляду в контексті регуляторної політики є однією з нагальних
потреб, оскільки механізм саморегулювання є недостатньо ефективним.
Проблематика видозміни підходів до регулювання аудиторської діяльності в Україні та її уніфікація з міжнародними стандартами досліджується у
працях вітчизняних науковців: М. Білухи,Ф. Бутинця, З. Гуцайлюка, Н. Дорош, І. Дмитренко, А. Кузьмінського, М. Кужельний, О. Петрика, В. Рудницького, В. Сопка, В. Шевчука та інші.
Метою державного регулювання аудиторської діяльності виступає:
1) проведення державної уніфікованої політики у сфері аудиту;
2) захист інтересів учасників ринку аудиторських послуг;
3) створення сприятливих умов для розвитку аудиторської діяльності;
4) забезпечення однакових можливостей доступу на ринок;
5) рівність прав учасників ринку аудиторських послуг та додержання
ними вимог чинного законодавства;
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6) нагляд за прозорістю та відкритістю діяльності;
7) сприяння інтеграції у світовий аудиторський простір [1, с. 171].
Найбільш розповсюдженим видом регулювання є поєднання зовнішнього
регулювання і саморегулювання, що зумовлене спільними цілями держави і
професійних об’єднань щодо професійної діяльності бухгалтерів та прагненням посилити ефективність роботи кожного із регуляторів. При цьому і
держава, і професійні об’єднання бухгалтерів розробляють і впроваджують
професійні інститути у чітко розмежованих сферах діяльності [2].
Відповідно до вимог Європейського Співтовариства щодо імплементації
міжнародних стандартів у сфері аудиту та нагляду за аудиторською діяльністю
та забезпечення якості аудиторських послуг, в Україні Верховною Радою
України 21 грудня 2017 року прийнято Закон «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність», згідно з яким суттєво корегуються підходи до аудиту,
принципи регулювання та забезпечення якості надання аудиторських послуг.
Особливістю зазначеного нормативно-правового акту є впровадження у
сферу нагляду за аудиторською діяльністю неприбуткової особи публічного
права – Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який
формується із Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із
забезпечення якості. Орган суспільного нагляду здійснюватиме моніторинг
діяльності Аудиторської палати України, яка набуватиме статусу незалежного
регулятора не лише згідно з нормами закону, а й відповідно до фактичних
повноважень і складу.
Впровадження інституту суспільного нагляду за аудиторською діяльністю сприятиме: моніторингу процесу реалізації аудиторської діяльності;
імплементації стандартів професійної етики та контролю якості аудиторських
послуг; посилення вимог щодо дотримання аудиторами норм чинного
законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ КАСИ ТА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Як вiдомо, грошовi кошти є найлiквіднішими активами будь-якого
підприємства. Ці активи найбільше потрапляють під загрозу крадіжок та
зловживань. На сьогоднішній день, бiльшiсть пiдприємств перебувають у
приватній власності, а власники зацікавленні у збереженні власного майна.
Аудит грошових коштів стосується перевірки бухгалтерської звітності,
облiку, первинних документiв та iншої інформації стосовно операцій які
пов’язані з грошовими коштами.
Завданнями аудиту каси і касових операцій є:
1) забезпечення умов зберігання готівки і інших цінностей у касі підприємства, а також під час їх доставки на підприємство;
2) дотримання встановленого Порядку ведення касових операцій [1]:
правильності оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів;
своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті
касира; дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок;
дотримання ліміту наявності готівки в касі; дотримання умов видачі готівки
підзвіт на операційні і господарські витрати та інші потреби підприємства;
своєчасності та повноти оприбуткування грошей.
Аудит грошових коштів на підприємстві найкраще розглядати в розрізі
трьох стадій: початкової, дослідницької, завершальної. Систему моделювання
процесу аудиту грошових коштів потрібно розглядати, як сукупність окремих
моделей в розрізі його стадій.
На початковій стадії аудиту використовують такі моделі, як: відбору
клієнтів, оцінки системи обліку і внутрішнього контролю, визначення і оцінки
аудиторського ризику, розробки плану і програми аудиту.
Моделювання дослідної стадії полягає в: сценарії перевірок господарських операцій і облікових запасів, контрольних моментів, аналізу фінансової
звітності, розробки робочих документів аудитора на цій стадії.
До моделей завершальної стадії відносять: оцінку результатів перевірки,
розробку аудиторського висновку та пропозицій і рекомендацій.
У процесі здійснення контролю грошових коштів аудитором застосовуються такі методичні прийоми: інвентаризація; спостереження за здійсненням господарських та фінансових операцій, відображенням їх у системі
бухгалтерського обліку; усне опитування; отримання письмових підтверджень;
142

перевірка документів (за формою, суттю, змістом, логічна, хронологічна,
експертна); взаємний контроль операцій і документів; перевірка арифметичних
розрахунків; аналіз тощо.
Процес починається з того, що аудитор проводить інвентаризацію грошових
коштів у касі та порівнює її результати із даними обліку. При наявності грошових
коштів у іноземній валюті аудитор визначає правильність перерахунку (по кожній
окремо) у національну валюту України – гривні. Після цього перевіряє
дотримання ліміту каси: чи не перевищує залишок готівки по касі розміру ліміту.
Аудитор проводить інвентаризацію безготівкових грошових коштів, порівнює
дані банку щодо безготівкових грошових коштів із даними обліку [2].
Важливим моментом виступає перевірка цільового використання готівки.
Аудитор порівнює дані касової книги із даними прибуткових і видаткових
документів та даними банку. Потім аудитор перевіряє наявність документів, що
підтверджують операції надходження грошових коштів у касу. Крім того,
перевіряється дотримання необхідних вимог при веденні касової документації:
наявність і заповнення усіх реквізитів касової документації, правильність
оформлення касових операцій із приймання і видачі грошових коштів
Завершальним етапом роботи при проведенні аудиту грошових коштів
виступає формування висновку і переліку виявлених недоліків. Джерелом
інформації тут є усі попередні аудиторські робочі записи щодо операцій із
грошовими коштами.
Виявленi помилки i факти шахрайства згруповують з метою встановлення їх суттєвостi i пiдготовки пiдсумкової аудиторської документації. На
підставі кожного факту виконують опис з посиланням на порушення того чи
іншого нормативно-правового акту, хто допустив помилку або шахрайство, з
чиєї вказiвки або дозволу здiйснено порушення, розміру матеріального збитку
та інші наслідки [3].
Аудит грошових коштів має бути спрямований на збір аудиторських
доказів, проведення аналізу, застосування моделей і методів з метою розробки
рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату, а також напрямів
підвищення ефективності управління грошовими коштами.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Оборотні активи належать до основних ресурсів, що забезпечують
безперервне функціонування підприємства. Під оборотними активами розуміють
гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи,
призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].
Дуже важливим є визначення оптимального обсягу та структури оборотних
активів, що забезпечить максимальну прибутковість, платоспроможність,
ліквідність підприємства. Адже їх нестача призводить до неможливості
підприємством виконувати свої зобов’язання в повному обсязі, втрати ліквідності, вимушених простоїв у роботі, недоотримання прибутку. В свою чергу,
надлишок оборотних активів може призвести до порушення розрахункової
дисципліни і виникнення невиправданої дебіторської заборгованості, неефективного використання наявних грошових коштів, виникнення надлишків запасів, що
зумовлює неефективну діяльність підприємства та зниження прибутку.
Таким чином, ефективність діяльності підприємства, можливість його
подальшого конкурентоспроможного розвитку, забезпечення стійкого фінансового становища безпосередньо залежить від вибору політики управління
оборотними активами.
Для забезпечення ефективнішого управління оборотними активами
доцільно виділити такі три напрями управління:
− управління дебіторською заборгованістю;
− управління запасами;
− управління грошовими коштами.
Як відомо, зростання дебіторської заборгованості спричиняє зростання
показників ліквідності, а також дозволяє підвищити товарообіг підприємства,
а, відповідно, і валовий дохід та прибуток (при інших незмінних умовах).
Однак таку тенденцію як позитивний процес можна розглядати лише до
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певної межі. У випадку, якщо показник поточної ліквідності підприємства
перевищив 2,5, це свідчить про неефективне управління дебіторською заборгованістю [2, с. 266]. Адже дебіторська заборгованість, по суті, вилучає з господарського обороту обігові кошти, що спричиняє непрямі втрати доходів, окрім
того кошти у дебіторській заборгованості можуть знецінюватись через інфляцію.
Враховуючи таку залежність, на підприємстві слід підтримувати оптимальну
величину дебіторської заборгованості, яка дозволить збалансувати рентабельність та ризик втрати платоспроможності. Для зниження величини дебіторської
заборгованості необхідно розширювати коло покупців та замовників, щоб
зменшити ризик несплати заборгованості великим дебітором; контролювати
співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей; надавати знижки
покупцям і замовникам при авансовій оплаті; попередньо оцінювати
платоспроможність та ділову репутацію дебіторів тощо. Оптимальна кредитна
політика полягає в розширенні комерційного кредиту доти, поки додатковий
прибуток від зростання обсягів продажів не буде дорівнювати прибутку, що
необхідний для покриття витрат за додатковою дебіторською заборгованістю,
необхідною для досягнення такого обсягу продажів [3, с. 275].
Ефективне управління запасами передбачає доведення загальної величини
фінансових витрат на формування та зберігання запасів до мінімуму за умови безперебійної роботи підприємства. Тому важливо забезпечити управління запасами
на такому рівні, щоб досягти мінімізації зазначених витрат, скоротити надлишкові
запаси матеріальних цінностей, що фактично являють собою спосіб замороження
обігових коштів підприємства і, водночас, забезпечити той рівень обслуговування
та задоволення попиту клієнтів, до якого прагне підприємство [4].
Головним завданням управління грошовими коштами є розрахунок
мінімально необхідної суми грошових активів на основі планування вхідного
грошового потоку за поточними господарськими операціями та обсягу
витрачання грошових коштів по них в майбутньому. Ефективне управління
грошовими коштами полягає у визначенні оптимального для підприємства
залишку грошових коштів, що дозволяє з одного боку, підтримувати
платоспроможність, а з іншого – отримувати прибуток від інвестування
тимчасово вільних грошових коштів [5, с. 291-293].
Отже, вибір політики управління оборотними активами підприємства з точки
зору формування їх обсягів і структури має великий вплив на результати діяльності підприємства – прибутковість, рентабельність, ліквідність, платоспроможність тощо [6, 187]. Ефективне управління оборотними активами підприємства
полягає в забезпеченні компромісу між існуючими ризиками і дохідністю.
Література
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів
145

України від 07.02.2013 № 73. 2. Нашкерська М.М. Особливості аналізу
дебіторської заборгованості і грошових коштів у контексті управління
оборотними активами підприємства/ Нашкерська М.М., Микитюк Н.О.,
Литвиненко
Н.О.//
Колективна
монографія
«Обліково-аналітичне
забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне
видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету
Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2013. – С. 265-278. (англійською мовою). 3. Ван Хорн Дж.К.
Основы управления финансами Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов.. –
М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с. 4. Голубко А. І. Управління
оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / А. І. Голубко //
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця,
14-23 березня 2018 р. – Електронні дані – 2018. – Режим доступу:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/4521.
5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько – 2-ге
вид., стер. – К.: Знання, 2013. – 375 с. 6. Нашкерська М.М. Влияние избранной
политики управления оборотными активами на показатели ликвидности и
рентабельности предприятия (на примере ПАО Львовская кондитерская
фабрика «Свиточ»)// Развитие бухгалтерского учета и аналитического
инструментария предприятия: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и
проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – с.
174-187.

Вітковська К.Р.,
студ. гр. ОА-42,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Кіндрацька Г.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ НА ГОСПОДАРСЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Незважаючи на те, що Україна належить до малолісистих держав (рівень
лісистості становить лише 15,9%) [1], лісова галузь має важливе значення для
національної економіки. Для забезпечення збалансованого та невиснажливого
лісокористування, успішного розвитку підприємств лісового господарства,
зокрема для вирішення економічних і екологічних проблем, актуальним є
вдосконалення системи оподаткування.
До 2018 р. підприємства лісового господарства згідно з податковим
законодавством сплачували зокрема рентну плату за спеціальне використання
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лісових ресурсів. За цих умов об’єктом оподаткування рентною платою була
заготовлена деревина в деревостанах понад 40 років та другорядні лісові
матеріали, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів, наприклад рекреація, спорт, оздоровлення тощо. Фактично плата за
спеціальне використання лісових ресурсів залежала від обсягів заготовленої
деревини і не враховувала розміри площ земель лісогосподарського
призначення на відміну від сільського господарства. Досить ґрунтовний
порівняльний аналіз оподаткування земель сільськогосподарського та
лісогосподарського призначення наведено в [1].
У 2018 р. у систему оподаткування внесена поправка, згідно з якою
введено земельний податок на всі лісові землі України [2]. Справляння такого
земельного податку викликав певні заперечення суб’єктів лісогосподарського
підприємництва, на думку яких, введення нового податку призведе до
подвійного оподаткування лісових земель і може спричинити такі наслідки:
− на землях, які знаходяться в стадії створення деревостанів або на яких
зростають насадження до 40-річного віку і неможливо отримати
придатну для реалізації деревину, вигідніше буде вирощувати
сільськогосподарські культури;
− під оподаткування потрапляють всі захисні ліси південних і східних
областей степової та лісостепової зон України, що може бути причиною
масового скорочення працівників, збільшення лісових пожеж тощо;
− істотне зростання вартості деревини (за деякими оцінками, у 1,5-2
рази) вплине на роботу підприємств деревообробної промисловості;
− збільшення інтенсивності вирубування лісів може погіршити якісний
склад лісів і збереження біорізноманіття;
− збільшення вартості утримання мисливських господарств.
Варто відзначити, що у багатьох країнах із розвинутим лісовим
господарством податки виконують стимулюючу функцію, що допомагає
ефективно досягти цілей і завдань фіскальної політики в лісовій галузі.
Наприклад, проводиться економічне оцінювання земельних ділянок, вкритих
лісовою рослинністю чи призначених для вирощування лісу, яка дає змогу
залучати лише ті види, які приносять реальні доходи.
Таким чином, система оподаткування підприємств лісового господарства
має враховувати специфіку сфери лісокористування та довгострокові цілі
розвитку лісового господарства України, збалансовувати інтереси держави як
власника лісових ресурсів, так і суб’єктів лісогосподарського підприємництва
чи територіальних громад.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Власний капітал є основою організації власної безперервної та стабільної
діяльності підприємства. Враховуючи функції власного капіталу можна
зазначити, що його розмір визначає ступінь незалежності та впливу його
власників на підприємство. Для кредиторів власний капітал є показником
відповідальності і стабільності підприємства. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» власний капітал – це частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [1]. Таким
чином, це свідчить, що власний капітал – це різниця між активами і позиковими джерелами їх створення. Якщо цей показник матиме від’ємне значення, це дає підстави свідчити, що на підприємстві відсутній власний капітал [3].
Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від рівня
розвитку та вдосконалення системи управління капіталом, що ґрунтується на
певному механізмі. Налагоджений механізм управління капіталом передбачає:
формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи
економічного розвитку підприємства; чітку постановку цілей і завдань
управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді;
забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства; розроблення
напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їхнього аналізу і
запровадження; забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [4].
При прийнятті рішення щодо формування моделі оптимального
управління капіталом менеджерам підприємства слід враховувати важливі
фактори, деякі з яких можуть взаємно впливати один на одного: фаза підйому
чи спаду ділової активності підприємства та прогнозовані тенденції щодо їх
зміни; специфіка сфери господарської діяльності підприємства; схильність
менеджерів до ризику; стабільність обсягів обороту коштів у господарському
процесі; співвідношення між постійними і змінними витратами; стратегічна
148

орієнтація підприємства; податкове навантаження; склад майна підприємства;
рівень відсоткових ставок на ринку; репутація підприємства в очах позичальників [2].
Власний капітал можна поділяти за джерелами формування на
початковий і той, що створюється в результаті діяльності підприємства. Таким
чином, до джерел створення початкового власного капіталу відносимо: внески
засновників на період створення підприємства; вартість безкоштовно
отриманого майна; суму перевищення ринкової вартості реалізованих акцій
над їх номінальною вартістю в період створення підприємства; суму капіталу,
що вкладено початково засновниками понад суму статутного капіталу. До
джерел створення власного капіталу в результаті діяльності підприємства
відносимо: чистий прибуток; вартість дооцінки майна; суму накопичених
курсових різниць; вартість безоплатно отриманого майна; внески учасників у
результаті додаткової емісії акцій чи збільшення статутного капіталу [3].
Здійснюючи процеси оптимізації капіталу підприємства необхідно:
1) Прийняти рішення щодо необхідності оптимізації капіталу.
2) Здійснити аналітичні процедури щодо оцінювання стану та ефективності використання капіталу.
3) Заходи з оптимізації капіталу як за його обсягом, так і за структурою.
Вибір оптимальної структури може передбачати такі цілі: досягнення максимальної рентабельності власного капіталу, мінімізацію середньозваженої
вартості джерел фінансування, зниження ризику втрати фінансової стійкості.
4) Визначити ступінь досягнення відповідності отриманих результатів
оптимізації поставленим раніше цілям і задачам, а також прийняти коригуючі
заходи за результатами проведеного моніторингу [2].
Отже, підприємства повинні чітко визначати цілі, умови та порядок збільшення чи зменшення власного капіталу. Застосування механізму управління
капіталом передбачає комплексний аналіз власного капіталу, визначення
факторів його зміни та розробки напрямів управління. Застосування моніторингу дозволить вчасно відслідкувати необхідність оптимізації власного
капіталу, а отже і удосконалити процес прийняття рішення з метою
ефективного управління власним капіталом.
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EKONOMICZNE ZASTOSOWANIE WIEDZY JAKO ELEMENTU
PROCESU ANALIZY I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIOSRTWEM –
BUSINESS INTELLIGENCE
Człowiek na przestrzeni lat opanował wiele zdolności, w tym umiejętność
dedukcyjnego rozumowania i zdobywania wiedzy, którą z biegiem lat zaangażował
w wiele dziedzin życia. Wiedzę definiuje się jako umiejętność logicznego
połączenia wcześniej spreparowanych zagadnień i zdarzeń, w oparciu o zdobyte
doświadczenie [8, dostęp:13.09.2018r.]. Życie w dobie cyfryzacji i postępu
technologicznego spowodowało usprawnienie procesu pozyskiwania informacji.
Realizacja ta przekłada się na zarządzanie wiedzą, która efektywnie spożytkowana
przyczynia się do rozwoju jednostek. Celem niniejszego artykułu jest więc
określenie zastosowania czynnika wiedzy w procesie zarządzania i analizy
ekonomicznej przedsiębiorstw na podstawie systemu Business Intelligence (BI).
Wiedza jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zarządzanie wiedzą stało się jednym z najważniejszych czynników mających
wpływ na potencjalny rozwój przedsiębiorstwa, wypierając zasoby naturalne czy
siłę fizyczną zatrudnionych pracowników [5, s. 2]. Wiedza jest bezpośrednio
związana z danymi oraz informacjami, z którymi tworzą tak zwany łańcuch
informacyjny [1, s.13]. Surowe dane, pozyskiwane na podstawie różnych zdarzeń
gospodarczych są segregowane i dzielone między poszczególne informacje. Te,
poprzez wyciąganie wniosków, w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie
stanowią wiedzę – informacje istotne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [3,
s. 54]. Proces ten oddziałuje na podmioty, co w efekcie wpływa na wzrost
innowacyjności oraz poszerza perspektywy, czyniąc je bardziej wydajnymi.
Mechanizmy te stają się więc siłą napędową dla społeczeństwa oraz gospodarki.
Pozyskane informacje stanowią fundament w procesie kreacji i koordynacji
przedsiębiorstwa, czyniąc go bardziej konkurencyjnym w gałęzi czy branży.
Wcześniej wspomniany proces określany jest mianem Business Intelligence
(BI), który definiuje się jako cykl poboru, interpretacji oraz analizy danych, którego
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celem jest podjęcie przez menadżerów najbardziej trafnej decyzji operacyjnej [7, s.
2]. Podstawą jego działania jest koncepcja oparta na tak zwanych hurtowniach
danych, uporządkowanych tematycznie katalogów informacji o bezterminowym
okresie użytkowania. Dane zebrane w procesie gromadzenia są przekształcane w
procesie ich ekstrakcji, przesyłania oraz powtarzalnego w czasie ładowania [7, s.3].
Są one przechowywane w długim horyzoncie czasowym, co pozwala na sporządzenie
dokładnych prognoz dla przedsiębiorstwa oraz modeli zachowań w zależności od
panującej koniunktury. BI traktowane jest jako ogniwo spajające wszystkie czynniki
analityczne występujące w procesie zarządzania przedsiębiorstwem [5, s. 421].
Największym zadaniem systemu BI jest jego odpowiednie rozmieszczenie w portalu
korporacyjnym. Literatura definiuje go jako zintegrowane środowisko pracy, wiedzy
oraz informacji, którego celem jest minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków i
konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także zapewnienie ładu korporacyjnego i
swobodnego przepływu informacji [5, s. 422].
Rola Business Intelligence
Jednym z kierunków, do których dążą ludzie XXI wieku jest globalizacja i
wirtualizacja wielu sfer życia, ustanawiając ujednolicony system zachowań oraz
struktur. Przedsiębiorstwa, dzięki technologii Business Intelligence mogą pozwolić
sobie na dopasowanie się panujących trendów. Specjalnie utworzone do tego celu
aplikacje komunikują się z użytkownikiem i dostarczają mu wyselekcjonowane
dane. W systemie BI wyszczególniono wiele grup tychże narzędzi. Wyróżniamy
narzędzia raportujące, Online Analytical Processing oraz te, służące eksploatacji
danych [6, s.72]. Są one bardzo intuicyjnymi programami, które pozwalają ich
użytkownikowi na prosty dostęp do informacji. Inną grupę programów, mającą na
celu usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem stanowią aplikacje analityczne
oraz kokpity menadżerskie, których zadaniem jest dopasowanie działań do
dominującej w przedsiębiorstwie strategii w oparciu o zmienne wartości
wskaźników ekonomicznych, takich jak rentowność, płynność, sprawność działania
czy wypłacalność. Z biegiem lat i powszechnym dostępem do Internetu coraz
więcej pośredników oferuje przedsiębiorstwom dostęp do wcześniej wspomnianych
narzędzi Online [6, s. 74]. Dostęp do nich za pomocą prostej przeglądarki
internetowej czyni je jeszcze bardziej intuicyjnym oraz zdecydowanie redukuje
koszty zakupu oraz instalacji licencjonowanych programów komputerowych.
System Business Intelligence przekształca pozyskane dane w łatwo
przyswajalną wiedzę. Czynnik ten ma decydujący wpływ na podejmowane przez
inwestorów działania, które skutkują pozyskiwaniem dodatkowego kapitału na
rzecz przedsiębiorstwa. Aby sprostać wysokim oczekiwaniom konsumentów
niezbędnym stało stosowanie nowoczesnych metod zarządzania oraz wdrażanie
innowacyjnych pomysłów. Usprawnienia te przyczyniają się do poprawy jakości
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wytwarzanych produktów, zachęcają potencjalnych odbiorców świeżością oraz
sprzyjają minimalizacji niekorzystnych efektów gospodarczych.
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ANALIZA WYВRАNYСH NARZĘDZI ОРТYMАLIZАCJI PОDАТKOWЕJ
DLA РОLSKІCH PRZEDSIó BIORSTW RОDZІNNYСH
Fіrmу rоdzіnnе stаją sіę cоrаz bаrdzіеj іstоtnуm еlеmеntеm роlskіеj
gоsроdаrkі. Wеdług rароrtu „Fіrmа rоdzіnnа tо mаrkа” орrаcоwаnеgо рrzеz
Іnstуtut Bіznеsu Rоdzіnnеgо zа fіrmу rоdzіnnе w Роlscе uwаżа sіę 36% оgółu fіrm.
Cеchują sіę оnе оgrоmną różnоrоdnоścіą fоrm і wіеlkоścі, а tаkżе m.іn. dążеnіеm
dо mаksуmаlіzаcjі zуsku і utrzуmаnіа рłуnnоścі fіnаnsоwеj. Lіcznе bаdаnіа
wуkаzują, іż jеdnуm z nаjwіększуch utrudnіеń zwіązаnуch z рrоwаdzеnіеm
dzіаłаlnоścі tеgо tурu są рrоblеmу fіnаnsоwе, рrzеdе wszуstkіm zе względu nа
wуsоkіе роdаtkі.
Оbcіążеnіа роdаtkоwе są dlа рrzеdsіębіоrców utrudnіеnіеm z uwаgі nа іch
kоsztоwу аsреkt. Dlа tеgо роdаtkі nаlеżу uwаżаć zа іstоtnу еlеmеnt
152

рrzеdsіębіоrstw którуm trzеbа zаrządzаć (tаk jаk іnnуmі kоsztаmі), gdуż stаnоwіą
wіеlkоść, nа którą mоżnа wрłуwаć. Jеdnуm zе sроsоbów tаkіеgо zаrządzаnіа jеst
орtуmаlіzаcjа роdаtkоwа.
Орtуmаlіzаcjа роdаtkоwа stаnоwі роjęcіе którе dоść częstą роstrzеgаnе bуłо
nеgаtуwnіе, gdуż utоżsаmіаnо ją z uchуlаnіеm sіę оd рłаcеnіа роdаtków czу tеż
оszustwеm роdаtkоwуm. Tуmczаsеm włаścіwіе rоzumіаnа орtуmаlіzаcjа
роdаtkоwа роlеgа nа wуkоrzуstаnіu dоzwоlоnуch рrаwеm nоrm рrzу рlаnоwаnіu і
wdrоżеnіu dzіаłаń, którе zmіеrzаją dо zwіększеnіа wуnіku nеttо роdmіоtu
gоsроdаrczеgо рорrzеz mіnіmаlіzаcję jеgо оbcіążеń роdаtkоwуch [1, s. 3].
W рrаktуcе рrоcеs орtуmаlіzаcjі роdаtkоwеj, zwаnеj równіеż рlаnоwаnіеm
роdаtkоwуm, роlеgа nа wуbоrzе strаtеgіі рlаnоwаnеgо zdаrzеnіа gоsроdаrczеgо,
którа bу zmіnіmаlіzоwаłа zwіązаnу z nіm cіężаr роdаtkоwу рrzеdsіębіоrstwа lub
dораsоwаłа gо dо mоżlіwоścі jеdnоstkі. Tаkіе dzіаłаnіа fіrm są nіе tуlkо
роtrzеbnе, lеcz wręcz kоnіеcznе dо іch рrzеtrwаnіа і rоzwоju w tаk dуnаmіcznіе
zmіеnіаjącуm sіę оtоczеnіu gоsроdаrczуm.
Рrzерrоwаdzоnа аnаlіzа ustаw і іntеrрrеtаcjі роdаtkоwуch оrаz wуrоków
sądów аdmіnіstrаcуjnуch рrоwаdzі dо wnіоsku, żе w роlskіm sуstеmіе
роdаtkоwуm wуstęрuję brаk szczеgólnуch rоzwіązаń роdаtkоwуch dlа
рrzеdsіębіоrców rоdzіnnуch, jеdnаk są dоstęрnе dlа nіch nаrzędzіа
о роwszеchnуm chаrаktеrzе którе роzwаlаją nа орtуmаlіzаcję роdаtkоwą. Mіеdzу
іnnуmі jеst tо mоżlіwоść wуbоru fоrmу рrаwnеj dzіаłаlnоścі gоsроdаrczеj,
рrоcеdurу rоzlіczаnіа sіę z роdаtków (nр. рrоcеdurу uрrоszczоnе) оrаz mіеjscа
рrоwаdzеnіа dzіаłаlnоścі (nр. nа tеrеnіе sреcjаlnеj strеfу еkоnоmіcznеj). Wуbоrу
tе mаją wрłуw nа wуsоkоść оbcіążеń роdаtkоwуch рrzеdsіębіоrstwа і cо zа tуm
іdzіе – nа jеgо sуtuаcję fіnаnsоwą [2, s.10-15].
Dоść częstо stоsоwаną wśród рrzеdsіębіоrstw rоdzіnnуch jеst орtуmаlіzаcjа
роdаtkоwа ораrtа nа fоrmіе рrаwnеj jеdnоstkі. Rеguluję tе kwеstіę Kоdеks Sрółеk
Hаndlоwуch і sрółеk cуwіlnуch, zаś nаjbаrdzіеj kоrzуstnе роdаtkоwо jеst
роsługіwаnіе sіę nіеktórуmі sрółkаmі оsоbоwуmі – jаwną, kоmаndуtоwą і
kоmаndуtоwо-аkcуjną.
Główną cеchą sрółеk оsоbоwуch jеst brаk роdwójnеgо ороdаtkоwаnіа, jаk tо
mа mіеjscе nр. w рrzураdku sрółkі z о.о. Dlа рrzуkłаdu – w рrzураdku sрółkі
jаwnеj (którеj wsрólnіkаmі mоgą bуć człоnkоwіе rоdzіnу), dоchód jеst dzіеlоnу
роmіędzу wsрólnіków w оdnіеsіеnіu dо іch udzіаłu w zуskаch. W tуm рrzураdku
mаmу dо czуnіеnіа z nіższуm роdаtkіеm nіż w рrzураdku sрółkі kаріtаłоwеj, gdzіе
kwоtа, będącа роdstаwą ороdаtkоwаnіа wурłаtу dlа wsрólnіkа, bуłаbу już
роmnіеjszоnа о роdаtеk dоchоdоwу оd оsób рrаwnуch [3, s. 6]. Роdоbną kоrzуść
роdаtkоwą zареwnіа оbеcnіе sрółkа kоmаndуtоwа і kоmаndуtоwо-аkcуjnа, аlе
іnаczеj urеgulоwаnа tu jеst kwеstіа оdроwіеdzіаlnоścі. W рrаktуcе – wоbеc wіеlu
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rоzbіеżnуch роzуcjі оrgаnów роdаtkоwуch і sądów аdmіnіstrаcуjnуch – bаrdzо
dużе znаczеnіе dlа орtуmаlіzаcjі роdаtkоwеj, оріеrаjącеj sіę nа sрółcе
kоmаndуtоwо-аkcуjnеj, mіаłа Uchwаłа NSА z dnіа 16 stуcznіа 2012 r. (sуgn. ІІ
FРS 1/11). W rоzumіеnіu tеj uchwаłу аkcjоnаrіusz роdlеgа ороdаtkоwаnіu, аlе
dоріеrо w mоmеncіе оtrzуmаnіа dуwіdеndу wурłаcоnеj аkcjоnаrіuszоm.
Rеаsumując mоżnа stwіеrdzіć, żе zwіększаjącу sіę z rоku nа rоk fіskаlіzm
раństwа sрrаwіа, żе рrzеdsіębіоrstwа, którе chcą еfеktуwnіе funkcjоnоwаć nа
rуnku роwіnnу рrzеаnаlіzоwаć mоżlіwоścі zаstоsоwаnіа tаkіch rоzwіązаń, którе
роzwоlą zrеdukоwаć wуmіаr рłаcоnеgо роdаtku. Роlscу рrzеdsіębіоrcу są cоrаz
bаrdzіеj tеgо śwіаdоmі, chоć brаkі w wіеdzу kаdr zаrządczуch fіrm, zwłаszczа
mіkrо- і mаłуch рrzеdsіębіоrstw sрrаwіаją, żе z rеgułу nіе wуkоrzуstują w реłnі
wszуstkіch mоżlіwоścі оbnіżеnіа орłаt роdаtkоwуch.
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ZASTOSOWANIE NARZó DZI BUSINESS INTELLIGENCE
W PRZEDSIó BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH
Współczesna gospodarka światowa cechuje się dużym wzrostem usług
transportowych związanych z przewozem pasażerskim i towarowym. W wyniku
tego, jednocześnie wzrasta ilość danych pozyskiwanych w związku z realizacją
takich usług na rzecz klientów. Dane te generują między innym systemy rezerwacji
lub monitorowania przesyłek, narzędzia przesyłające dane w czasie rzeczywistym
oraz zdarzenia w łańcuchu dostaw.
Dane zgromadzone przez przedsiębiorstwa mają dużą wartość biznesową dla
jednostek decyzyjnych w firmie. To dzięki informacjom, jakie można z nich
uzyskać, dany podmiot może podejmować trafne decyzje organizacyjne i zarządcze.
W tym przypadku większa ilość danych wiąże się z lepszą dokładnością
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przeprowadzanych analiz i wniosków jakie można z nich uzyskać. Opracowanie tych
danych usprawniają współczesne narzędzia informatyczne m.in. systemy Business
Intelligence. Takie systemy są tworzone z uwzględnieniem specyfikacji
przedsiębiorstwa i potrzeb zarządu umożliwiających integracje w jedyny system
wykorzystywanych dotychczas systemów finansowych. Takie rozwiązania dostarczają
zarówno znaczący producenci na rynku tacy jak: IBM, Microsoft, Oracle, SAS, a także
małe działające na rynkach lokalnych [1,s.4].
Według pracowników firmy IBM wyróżnić można kilka obszarów w których
analiza danych daje największe korzyści [2, s.4]:
− marketing lojalnościowy i analiza zachowań klientów;
− znalezienie optimum w cenie na usługi przewozowe oraz rozmiar powierzchni
ładunkowej;
− ograniczenie kosztów utrzymania zapasów wykorzystywanych do usług
przewozowych.
Znaczący wpływ na jakość raportów sporządzanych dzięki narzędziom BI miało
wprowadzenie systemu LI ( location intelligence ), czyli zdolność analizy danych i
zdarzeń w aspekcie ich lokalizacji w przestrzeni [3, s.19].
Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane produkty dostarczane przez liderów tej
branży:
− IBM Congos i IBM SPSS są to platformy do zaawansowanego przetwarzania
danych, ich wizualizacji oraz statystycznej analizy z możliwością stworzenia
prognoz;
− Oracle Business Intelligence Foundation Suite – pozwala na utworzenie
interaktywnych kokpitów menedżerskich, analizę danych oraz ich
wizualizacje;
− SAS Visual Analytics , SAS Analytics Pro, SAS Enterprise Miner –
umożliwiają użytkownikom raportowanie, wizualne przedstawienie danych
oraz ich statystyczną analizę i sporządzanie prognoz;
− Spotfire Cloud, Spotfire Data Sources – pozwolą na analizę danych w chmurze
i heterogenicznych źródłach danych.
Warto zwrócić uwagę na to że przedstawiane narzędzia są tylko początkiem w
procesie tworzenia systemu BI w firmach transportowych. Reszta pozostaje na
odpowiedzialność menedżerów tych przedsiębiorstw ich gotowość do zastosowania
platform analitycznych oraz stworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, która
sprzyjałaby wdrożeniu analitycznego podejścia.
Reasumując, w przedsiębiorstwach transportowych coraz częściej są
zastosowane narzędzia BI, ponieważ firmy zauważają korzyści, które wynikają z
zastosowania rozwiązań analitycznych wspomagających podjęcie decyzji w
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biznesie i ograniczenia kosztów. W wyniku tego firmy transportowe mogą osiągać
lepszą pozycje na rynku i zwiększać swoje zyski.
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SOURCES OF THREATS OF ECONOMIC SAFETY OF PROPERTY
IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Economic security should see as an opportunity to achieve the goal of the
enterprise, despite the impact of external and internal threats. The most common
sources of internal threats to the economic security of property are cases of plunders,
bribery and fraud. In order to determine the degree of influence of these sources on the
economic security of property, the author analyzed their structure and dynamics in the
Republic of Belarus for 2016-2017, which are presenting in the table.
Thus, it should note that in the Republic of Belarus, the number of cases of
sources of threats increased by 1,6% as of 31.12.2017 as compared to 31.12.2016,
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including the number of cases of bribery detection increased by 53,27%, but at the
same time fraud fell by 13,8%. However, for the analyzed period, the largest share
is occupy by cases of fraud – 63,82% and 54,11%, respectively. Decrease in the
share of this offense occurred, including by increasing the proportion of cases of
bribery by 8,43%. At the same time, the share of cases of plunders by abuse of
office powers for the period under review increased by 0,56%, and the share of
plunders by assignment or spending increased by 0,72%.
Table
Data on the structure and dynamics of threats to the economic security
of property in the Republic of Belarus for 2016-2017 [1]
Name of threat sources
Bribery
Fraud
Plunders by abuse of office
powers
Plunders by assignment or
spending
In total cases

As of31.12.2016
number
specific
of cases,
gravity,%
pieces
1 254
16,60
4 823
63,82

As of 31.12.2017
number
specific
of cases,
gravity,%
pieces
1 922
25,03
4 156
54,11

rate of
change, %
153,27
86,2

783

10,36

839

10,92

107,15

697

9,22

763

9,94

109,47

7 557

100

7 680

100

101,6

In connection with the revealed results in the course of analysis of the structure
and dynamics of sources of threats to the economic security of property, it can be
conclude that in order to realize the safety function of property; it is required to
apply scientifically grounded forms and property disposal regulations.
The main tool for the implementation of this function is the inventory of assets
and liabilities of economic entities, which allows you to establish the changes that
have occurred in the composition of the property. It should also be note that the
formal approach to inventorying increases the incidence of cases of plunders,
bribery and fraud.
Thus, it should be understand that the most common sources of threats to the
economic security of property in the Republic of Belarus are embezzlement,
embezzlement, fraud and bribery-that is, internal threats to the financial situation of
business entities. In order to reduce the number of cases of non-productive and nonnormative use of property, the author recommends that the management of
economic entities improve the procedure for inventorying, as well as strictly comply
with the requirements of the regulatory legal acts of the Republic of Belarus, in
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particular, the Instruction on the inventory of assets and liabilities dated of
30.11.2007, № 180 (changes and additions), as well as to develop regulations for
quality control of previously conducted inventories, indicating responsible persons,
their zones of responsibility and analyze the results of the inventory work.
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4. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Внутрішній контроль спрямований на збереження матеріальних та
грошових цінностей, підвищення ефективності господарювання, зменшення
витрат на проведення зовнішнього аудиту.
Основні засоби є одним із важливіших об’єктів фінансового обліку,
займаючи значну частку в загальній сумі активів підприємства, тому існує
необхідність у контролі за їх станом і рухом. Метою внутрішньогосподарського
контролю операцій з основними засобами є встановлення достовірності
бухгалтерських даних і звітності щодо наявності, стану й руху основних засобів,
забезпечення їх збереження та ефективного використання [1].
Мета контролю реалізується завдяки вирішенню таких завдань:
‒ оцінка доцільності придбання основних засобів;
‒ встановлення правильності застосування норм експлуатації основних
засобів у процесі виробництва, достовірність методик визначення їх зносу
(амортизації);
‒ забезпечення належної якості та дотримання термінів проведення робіт
з оновлення основних засобів;
‒ дотримання законності та документальної обґрунтованості операцій,
пов’язаних з рухом основних засобів та використання методів їх обліку;
‒ забезпечення дотримання кошторису затрат на придбання
(виготовлення) основних засобів і виконання ремонтів таких засобів;
‒ визначення сум матеріальних збитків від недостач основних засобів.
За допомогою вирішення поставлених завдань забезпечується:
– удосконаленням методики обліку надходження основних засобів у
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системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів та контролю;
– розробкою бухгалтерської моделі економічного механізму амортизації,
що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського контролю амортизаційних процесів та їх податкового аспекту;
– удосконаленням методики обліку витрат на ремонт основних засобів,
що підвищить ефективність управління витратами;
– побудовою моделі залежності експлуатаційних витрат від терміну
експлуатації, що дозволить визначити доцільність проведення ремонту
основних засобів [2].
Значною проблемою є те, що власники підприємств, не розуміючи сутності, мети і завдань внутрішнього контролю, не приділяють належної уваги
побудові ефективної системи його здійснення. На суб’єкти внутрішньогосподарського контролю мають бути покладені функції прогнозування
діяльності, розробка нових стратегій безкризового господарювання, робота
над створенням моделей підвищення ефективності виробництва [3, с. 196].
Також підвищення ефективності контролю полягає не лише в його
своєчасності, але й повноті операцій і процесів, розробці внутрішніх стандартів контролю. Особливе значення має: розробка методики організації внутрішнього контролю для підвищення рівня ефективності системи управління,
забезпечення її гнучкості; розробка оптимальної моделі внутрішнього
контрольного процесу; формування управлінської моделі та розподіл функцій
посадових осіб.
Ефективна політика внутрішнього контролю та низка заходів, спрямованих на покращення процесу контролю дасть змогу вдосконалити організацію та методику контролю основних засобів, підвищити їх інформативність і прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві.
Література
1. Даценко Г. В. Контроль основних засобів та шляхи його вдосконалення / Г.В. Даценко, Т.В. Андрієць // Економічні науки. – 2012. – № 7. –
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контролю використання основних засобів на підприємстві / Н. М. Бондаренко,
К. І. Бідняк // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2015. – Т. 20. Вип. 1/1. –
С. 157-160. 3. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль: навч.
посіб. / Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. Марчук – К: «Центр учбової
літератури». – 2014. – 496 с.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДФС В КОНТЕКСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову
політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну
політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державну політику у сфері
боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного
законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.[1,c.45]
Її основними функціями є:
− реалізація політики у сфері державної митної справи та боротьби з
правопорушеннями під час застосування податкового, митного
законодавства;
− контроль за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів
податків і зборів, митних та інших платежів;
− адміністрування єдиного внеску;
− здійснення боротьби з правопорушеннями під час застосування
законодавства з питань сплати єдиного внеску,
− дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари
(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до
закону, торгових патентів.[2,c.6]
Однак, ДФС здійснює не тільки контроль над підприємствами, але і
сприяє створенню належних умов для вдалого їх функціонування.
Можна констатувати факт, що сьогодні фіскальні органи зосереджені
якраз на виконанні інформативної та роз’яснювальної функції стосовно
неоднозначних положень ПКУ у формі викладення обов’язкової для
врахування платниками позиції відомства, справжньої податкової експертизи,
податкового консультування у тому вигляді, у якому ця діяльність повинна
здійснюватися, платники податків отримують від ДФС.
На сьогоднішній день, податкових консультацій інформативного характеру
стосовно постійних змін та доповнень до податкового законодавства, особливо в
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умовах надання інформації щодо типових випадків та повної відсутності аналітичних даних відносно нестандартних, для платників податків стало більше.
Звісно, що чекати на відповідь 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення, в умовах непередбачуваності при веденні підприємницької діяльності, не є економічно вигідним та раціональним для платника
податків. Проте, це є дієвим для введення підприємницької діяльності.
Отже, податкове консультування не може бути охарактеризовано тільки як
консультації з питань практичного застосування податкового законодавства,
оскільки ця діяльність є значно ширшою за змістом і, в першу чергу, спрямована
на максимальне задоволення інтересів платника податків у рамках діючого законодавства. Тому, може з максимальною віддачею та ефективністю виконуватися
податковими працівниками, які зобов’язані діяти в інтересах держави.[3,c.2]
Література
1.Положення про Державну фіскальну службу України затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/236-2014-п.
2. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Фінансовий контроль»
[Електронний ресурс]- Режим доступу: https://fincontrol.com.ua/index.php.
3.Лист роз'яснення ДФС [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinout vorenn/listi-rozyasnennya/page2.
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Науковий керівник – Грицай О.І.,
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Контроль в бюджетній установі – це сукупність заходів, які проводять
уповноважені органи з метою перевірки законності, доцільності та ефективності використання бюджетних коштів установою.
Внутрішній контроль необоротних активів у суб’єктів державного
сектору полягає у встановленні достовірності бухгалтерських даних і звітності
щодо наявності, стану й руху необоротних активів, а також забезпечені їх
збереження та ефективного використання.
До необоротних активів суб’єктів державного сектору належать: основні
засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи.
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Внутрішній контроль необоротних активів доцільно здійснювати у таких
напрямках:
1) контроль за оформленням первинних документів щодо надходження,
вибуття, амортизації та інвентаризації необоротних активів (наявність
підписів та печаток, проставлених номенклатурних номерів, дати введення в
експлуатацію, тощо);
2) перевірка дотримання термінів експлуатації необоротних активів та
нарахування амортизації;
3) контроль складових первісної вартості необоротних активів: перевірка
витрат, які включаються до первісної вартості та чи відповідають вони
вимогам НП(С)БО в державному секторі 121 «Основні засоби» та НП(С)БО в
державному секторі 122 «Нематеріальні активи» [1, 2].
4) контроль за списанням необоротних активів, який можна умовно
поділити на такі етапи:
4.1. перевірка причин списання необоротних активів;
4.2. перевірка вартості основних засобів та інших необоротних активів:
якщо вартість повністю амортизованих активів становить менш як 20 тис.
грн., таке списання здійснюється за рішенням керівника, якщо вартість
активів становить більше 20 тис. грн. або повністю не замортизовані, то
потрібно отримати згоду суб’єкта управління;
4.3. контроль за поданням суб’єкту управління документи на списання
майна: техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна; відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку; акт
інвентаризації майна, що пропонується до списання; акт технічного стану майна;
4.4. контроль за оприбуткуванням та відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів отриманих в результаті розбирання та демонтажу
обладнання;
4.5. перевірка відповідності складу комісії із списання майна, протоколу
засідання комісії та документів, що додаються: акт інвентаризації майна, що
пропонується до списання; акти технічного стану майна, що пропонується до
списання; акти на списання майна; інші документи (копія акта про аварію,
висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності) [3];
5) контроль повноти та своєчасності проведення інвентаризацій необоротних активів і достовірності відображення їх результатів в обліку: перевірка
дотримання строків проведення, оформлення підсумків, та правильність
відображення результатів в бухгалтерському обліку та звітності;
6) контроль збереження необоротних активів за місцями їх знаходження
та використання: перевірка фактичної наявності шляхом часткової інвентаризації цих активів.
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Отже, контроль при здійснені операцій з необоротними активами
установи полягає в перевірці правильності їх оцінки, їхньої наявності,
відповідності збереження та використання. Також контроль полягає в тому,
щоб виявити чи попередити порушення, які пов’язані з операціями над
необоротними активами.
Література
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Міністерства фінансів України від
12.10.2010 № 1202 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10; 3. Порядок списання об’єктів
державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від
08.11.2017р. №1314 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-п.

Сенів Х.А.,
ст. гр. ОПМ-21,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Скаско О.І.,
д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Збалансована система оподаткування повинна стимулювати господарську
і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою для всіх громадян
держави, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Збалансованість податкової системи держави є одним із вирішальних факторів її
економічного зростання.
Адміністрування податків є однією з найважливіших ознак в державі та
необхідною умовою її існування. Порядок організації та контролю за сплатою
податків встановлюється законом.
Податкове адміністрування являє собою комплекс правових, економічних
і фінансових заходів держави для формування системи оподаткування,
забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів з метою задоволення
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фінансових потреб суспільства в цілому, а також розвитку економіки країни
шляхом перерозподілу фінансових ресурсів.
Адміністрування податків, згідно зі статтею 14 Податкового кодексу
України, є сукупністю [1]:
1) рішень контролюючих органів;
2) процедур контролюючих органів;
3) дій посадових осіб контролюючих органів.
Ці рішення, процедури і дії:
1) визначають інституційну структуру податкових і митних відносин;
2) організовують ідентифікацію і облік об'єктів оподаткування та
платників податків;
3) забезпечують обслуговування платників податків;
4) забезпечують організацію та контроль за сплатою податків.
Українська податкова система є однією із найскладніших та найменш
ефективних не лише серед країн Європейського Союзу, але й у глобальному
порівнянні, про що свідчать міжнародні звіти та рейтинги, дослідження
українських та зарубіжних економістів.
Вагомий внесок у дослідження процесу податкового адміністрування
зробили такі зарубіжні вчені, як А. Афонсо, Р. Варсано, Р. Вебер, Д. Вілсон,
Д. Даймонд, М. Деверо, С. Коліньйон, К. Найкел, В. Оутс, Р. Перротті, В. Танзі,
Г. Таубер, М. Уайт. Питання застосування зарубіжного досвіду під час побудови
вітчизняної системи податкового адміністрування висвітлено в публікаціях
відомих вітчизняних науковців, зокрема, З.С. Варналія, О.Д. Данилова, А.Г.
Загородній, М.І. Карліна, В. Я. Оліховський, Л.В. Попової, А.М. Соколовської,
Н.М. Ткаченко, М.Я. Яструбський та ін.
У науковій літературі виділяють чотири індикатори ефективності адміністрування податків, зокрема:
1) показник добровільної сплати податків;
2) витрати часу на виконання платником податків обов’язку щодо сплати
податків;
3) поширеність випадків ухилення від сплати податків;
4) показник якості функціонування органів податкової служби при
адміністрування податків та наданні послуг їх платникам [3, с. 24].
Звертаюсь до досвіду багатьох країн, наприклад Німеччина, Кейптаун, слід
зазначити, що там оцінка ефективності податкового адміністрування здійснюється на основі системи наступних критеріїв: збирання податків; відношення сум
вимог розглянутих судами на користь податкових органів до загальних сум у
спорах з платниками; частка скарг з податкових спорів розглянутих в досудовому порядку податковими органами до загальної кількістю позовів, розглянутих
судами; частка рішень податкових органів, визнаних судом недійсними, в числі
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рішень, винесених за результатами податкового контролю; зниження заборгованості з податків; збільшення частки платників, що задовільно оцінюють роботу податкових органів за даними соціологічних досліджень; частка платників,
які отримують інформацію з використанням Інтернет-технологій; частка
платників, які мають можливість доступу по каналах зв’язку і через Інтернет до
персоніфікованої інформації про стан розрахунків з бюджетом [3, с. 541].
Таким чином, у порівнянні з іншими країнами світу система податкового
адміністрування в Україні недосконала, а відповідно існують значні резерви її
підвищення.
Вдосконалення податкової системи України повинно відбуватися шляхом
спрощення механізму оподаткування, підвищення ефективності системи
адміністрування податків, а також забезпечення всіх учасників податкових
відносин повною інформацією про сплату податків.
Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм
(правил), методів, засобів і дій, за допомогою яких спеціально уповноважені
органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері,
спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки та збори
(обов'язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю
внесення у відповідні бюджети податків і зборів, за правильністю нарахування,
повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний бюджет інших обов'язкових платежів та притягнення до відповідальності порушників податкового
законодавства.
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та доп.) /А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк , Т.С. Смовженко — К.: Т-во «Знання»,
КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. — 566 с.
3. Андрущенко В.Л. Ефективність адміністрування податків за критеріями
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У наші дні бухгалтерський облік є малоефективним без комп’ютерної
обробки даних. Зараз на ринку існує безліч бухгалтерських програм, що
задовольняють найрізноманітніші вимоги до них. Особливу увагу слід приділити
правильному вибору програми для свого підприємства. Актуальність даної теми
полягає в тому, що завдяки високому рівню комп’ютерної грамотності фахівців
у галузі економіки та бухгалтерського обліку є можливість створення
програмних додатків високої якості з потрібним набором функцій.
Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності відкриває для підприємств України нові можливості для узгодженості та
ефективного функціонування інформаційної системи. Зі вступом України до Світової організації торгівлі та прийняттям рішення щодо вступу до складу країн
Європейського Співтовариства набуває актуальності проблема гармонізації системи бухгалтерського обліку України, відповідно до вимог цих організацій [2].
Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової
економіки. Цей факт робить автоматизацію бухгалтерського обліку вимогою
часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової
звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення
іноземних інвестицій. У разі якщо підприємство виходить на зовнішній ринок,
необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним стандартам.
Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які дозволяють за
одноразового внесення первинних даних розрахувати в короткі терміни безліч
показників і подати їх у різних формах звітності.
Автоматизація окремих комплексів задач бухгалтерського обліку сприяє
зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його
оперативним. Найповніше ці питання вирішуються в умовах автоматизації
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всього комплексу облікових робіт. Особлива увага приділяється розробці пакетів
прикладних програм, що реалізують автоматизоване вирішення всіх типових
завдань бухгалтерського обліку.
Однією з основних проблем використання автоматизованих систем бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів, що
встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї
проблеми слід зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють
більшою гнучкістю і здатні відображати зміни зовнішніх умов. Важливими
проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів, перенесення даних у нову систему з
мінімізацією витрат на введення цієї інформації. Слід також відзначити необхідність наявності на підприємстві працівника, відповідального за підтримку і
подальший розвиток автоматизованої системи бухгалтерського обліку [1].
Одним із напрямків удосконалення комп’ютеризації системи опрацювання
бухгалтерської інформації є уніфікація її ного забезпечення. Ця проблема
властива для всього світового матеріального виробництва і, тим більше, для
кожної окремо взятої країни. Програмні продукти, представлені в даний час на
ринку, різні за обсягом функцій, принципами побудови, технології ведення
обліку, цінами тощо [3].
Таким чином, перспективи впровадження автоматизованих інформаційних
систем бухгалтерського обліку невід’ємно пов’язані з переходом на міжнародні
стандарти, що є на сьогодні економічною необхідністю. Прозорість і якість
фінансової звітності є необхідною умовою розвитку окремих підприємств і
економіки в цілому. Тому можна стверджувати, що перспективи автоматизації
ведення бухгалтерського обліку однозначні — вони є необхідною умовою
розвитку. Впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку
допоможе забезпечити ефективність обліку і подальший розвиток підприємства.
Однак не слід забувати про те, що автоматизація є складним і трудомістким
процесом і для її успішної реалізації необхідно заздалегідь продумати вирішення
хоча б основних проблем, що пов’язані з нею.
Література
1. Смуглякова В. С. Проблеми та перспективи автоматизації
бухгалтерського обліку / В. С. Смуглякова // Управління розвитком. – 2013. – №
5. – С. 121–12. 2. Гладких Т. В., Подольська В.О. Проблеми інформаційного
забезпечення бухгалтерського обліку [відповідальний за випуск: проф. Куцик
П.О.] — Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. — 196 с. 3.
Степова С.В., Матвійчик Н.С, Черниш Ю.М. Сучасні інформаційні технології в
організації облікового процесу [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/ 28_NII_2012/Informatica/3_11- 8036.doc.htm.
168

Женчук Я.Ю.,
студ. гр. ОПАГ-22,
Національний університет “Львівська політехніка”.
Науковий керівник – Борщук І. В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ
ЗА СОБІВАРТІСТЮ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах сучасної економіки проблема автоматизації бухгалтерського
обліку залишається однією з актуальних і достатньо складних. Це зумовлене
необхідністю значних витрат на програмне забезпечення та наявністю кваліфікованого персоналу, який здатен поєднати навики роботи з комп’ютерною
технікою та з процесом ведення бухгалтерського обліку.
У результаті дослідження ринку інформаційних продуктів для обліку
собівартості виготовленої та реалізованої продукції найбільш використовуване програмне забезпечення з автоматизації обліку можна згрупувати
таким чином [1]:
− міні-бухгалтерія: «Інфо Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер», «Парус-Підприємство», «1C:Бухгалтерія» та ін.;
− комплексні системи бухгалтерського обліку: ІС-ПРО, «Компас Гігант» та
ін.;
− інтегровані системи й бухгалтерські комплекси, які формують інформацію для одночасного вирішення задач як бухгалтерського, так і
управлінського обліку: «ABACUS», «Парус,» «1С: Підприємство,»
«Інфософт» та ін.;
− корпоративні інформаційні системи (КІС), які призначені для управління
великими підприємствами зі складною організаційно-виробничою структурою: «R/3», «SAP», «Галактика», «Axapta», «Platinum», «SQL» тощо.
КІС дають можливість вирішувати комплекси задач як фінансового,
управлінського обліку, так і планування, контролю, аналізу, управління
кадрами.
Українські і російські програмні продукти такі як «1С», «Парус», «Галактика» та інші найбільш адаптовані до умов функціонування вітчизняних
підприємств, оскільки враховують чинну специфіку ведення обліку.
Наразі найбільш ефективним для виробничих підприємств є використання продукту «1С: Підприємство 8.2», що забезпечує найбільш повний
спектр можливостей для ведення обліку на підприємстві.
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Механізм обліку виробничої діяльності в системі«1С: Підприємство 8.2»
узагальнено охоплює такі етапи:
− нагромадження усіх витрат виробництва протягом виробничого періоду;
− облік випуску готової продукції (напівфабрикатів, виробничих послуг)
протягом місяця;
− розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції та наданих
послуг.
Здійснення автоматизованого обліку витрат на виробництво в системі «1С:
Підприємство 8.2» вимагає попереднього налаштування облікової політики
організації(команда меню «Підприємство» – «Облікова політика організацій»)
Усі можливі статті витрат виробництва зберігаються в довіднику «Статті
витрат», який відповідає за класифікацію витрат за економічними елементами.
Крім того, за допомогою статей витрат, загальновиробничі витрати можна
ділити на змінні та постійні.
Важливим принципом обліку прямих виробничих витрат є організація
аналітичного обліку в розрізі номенклатурних груп. У номенклатурну групу рекомендується об'єднувати продукцію, що має однакову структуру собівартості.
Для деталізації розподілу витрат за бухгалтерським та податковим обліком
формується довідка-розрахунок у пункті «Калькуляція»(меню «Звіти») [2].
Автоматизація системи бухгалтерського обліку дає можливість поглибити проведення розрахунків економічного і фінансового аналізу роботи
підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.
Найбільш надійним способом покращення стану обліку і управління
витратами на виробництво продукції та контроль за її собівартістю в умовах
ринкової економіки є впровадження сучасних інформаційних систем і
технологій.
Правильно налагоджені та доцільно підібрані програмні комплекси для
автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують високу ефективність
управління підприємством в цілому та організацію облікового процесу зокрема.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ
В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
У світі відбуваються постійні зміни, у зв’язку з цим, перед суспільством
ставиться вимога швидко та якісно адаптуватися до нововведень. Про
криптовалюту сьогодні говорять на кожному кроці. Тим часом, одні вважають
її революційним трендом на фінансовому ринку, а інші – глобальною
фінансовою бульбашкою, яка одного разу лопне, більшість поки взагалі має
дуже віддалене уявлення про те, що це таке. Саме тому розуміння принципів
електронної валюти є важливим завданням для кожної успішної людини.
Криптовалюта – вид цифрової валюти емісія та облік якої здійснюється за
допомогою асиметричного шифрування з використанням криптографічних
засобів захисту.
Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, що на
даний момент у світі кількість видів криптовалют вже наближається до двох
тисяч і ринок продовжує рости. За даними блогу Visual Capitalist, станом на
початок вересня 2018 року обсяг криптовалют у світі оцінювався у $225,3 млрд.
Основна частка (51%) припадала на біткоін, а 12% займав Ethereum [1], які, в
свою чергу, приймаються всіма біржами й обмінними пунктами.
Біткоін – одна з найвідоміших віртуальних електронних валют, який
функціонує без впливу будь-якого контролюючого органу, або центрального
банку. Обробка його транзакцій здійснюються колективно, учасниками
мережі, що дозволяє проводити будь-які операції анонімно. Мережа біткоін
заснована на так званому "блокчейні" (ланцюжку блоків) і являє собою
публічний реєтр, який зберігає дані про всі транзакції системи. Усі транзакції
захищені електронними підписами користувачів — учасників мережі, які
проводять з ними будь-які операції.
Одна з провідних країн світу, а саме Японія, офіційно визнала біткоін
платіжним засобом, який виконує функцію валюти [2]. Хоча національною
грошовою одиницею залишилася лише ієна.
Ще одна країна – Південна Корея – заявила про намір легалізувати крипто
валюти.
Національний банк України (НБУ) досі чітко не визначився, що ж робити
з криптовалютами.
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Днями з’ясувалося, що в Україні криптовалюти не отримали визнання. Про
це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій. За його словами, оскільки нема
центрального емітента, то це точно не валюта. Тобто, Нацбанк не може признати
це платіжним засобом. Головна причина, це те, що люди можуть втратити гроші,
зокрема, внаслідок шахрайства з криптовалютами, зазначив Чурій.
Прямої законодавчої заборони на операції з використання криптовалюти в
Україні не існує, підкреслила Єлизавета Белей з юрфірми Антіка. Саме тому ані
роз'яснення НБУ, ані інші підзаконні нормативно-правові акти не можуть
замінити закон, який би прямо врегулював або заборонив обіг криптовалюти [4].
При використанні біткоіну, звертаєш увагу на ряд переваг[3], а саме: 1) Анонімність, яка не дає можливості контролювати перекази криптовалюти, порівняно з національними валютами 2) Відкритий код алгоритму дає змогу "майнити" (добувати) її кожному бажаючому. 3) Віртуальна валюта не схильна до
ризику інфляції. 4) Біткоін – це децентралізована валюта, що не має визначеного
емісійного центру і не прив’язаний до жодної з наявних валют. 6) Захищеність
коду, який не дає можливості його скопіювати. 7) Дешевий та швидкий спосіб
здійснення платежів між учасниками ринку. 8) Можливість здійснення мікроплатежів дозволяє надсилати адресату 0,00001 грн. 9) Застосування криптовалюти
дає можливість організовувати благодійні фонди з надсиланням пожертвувать.
Проте ці самі переваги криптовалюти вже негативно впливають на
національну валюту, за допомогою якої держава може контролювати багато
сфер суспільства. І при рості популярності криптовалюти зменшується державний вплив. Оскільки перекази біткоінів здійснюються анонімно то вони є
зручним способом відмивання грошей та фінансування тероризму. З метою
запобігання неправомірного використання віртуальних валют, Європейська
Комісія акцентувала увагу на необхідності пошириння вимоги Директиви ЄС
про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму[5].
Не зважаючи на ряд переваг, біткоін не підходить для використання
його в якості основної валюти для економіки країн. Основною причиною
цього – є дефляція, яка приводить до того, що спільнота починає більше
накопичувати і менше витрачати, що негативно впливає на виробництво
товарів та послуг.
В свою чергу, дана криптовалюта може використовуватись як
альернатива традиційним грошам і врятувати бізнес, як у випадку з Uber у
Буенос-Айресі [6], або містити великі ризики і стати джерелом для
злочинців у їхній незаконній діяльності. Хочемо ми того чи ні, а індустрія
криптовалюти все частіше буде заявляти про себе і відповідно, держави
будуть змушені врегулювати їхнє використання. Практика показує, що
після фінансової кризи 2008 року біткоїни можуть стати хорошою
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альтернативою і запасною валютою традиційним грошам, тому розвиток і
популярність біткоїнів все ще попереду.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
Сучасні інформаційні системи і технології вже не повільно впроваджуються, а є частиною життєдіяльності всіх сфер суспільства та всіх
галузей економіки країни. Нині відбувається глобальний перехід до інформаційного суспільства, розвиток якого нерозривно пов`язаний з інтенсифікацією інформаційних процесів, необхідністю збору, обробки і передавання
величезних обсягів інформації.
Інформаційна система підприємства – сукупність інформацій, методів,
моделей, технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а також
спеціалістів, які займаються обробкою інформації і прийняттям управлінських
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рішень у межах підприємства. Розрізняють такі типи інформаційних систем:
системи обробки даних, бази даних, системи підтримки прийняття рішень,
експертні системи, бази знань [1].
Бухгалтерський облік є складовою функції інформування, що спрямована на отримання інформації про роботу підприємства. Інформаційна
система бухгалтерського обліку підтримує дві основні бізнес-функції:
реєстрацію господарських операцій та підтримку прийняття рішень. Це
частина інформаційної системи, що має відношення до оцінки, аналізу і
прогнозування доходу, витрат та інших економічних показників і подій в
діяльності підприємства загалом та в його підрозділах зокрема [2].
Основними завданнями, які вирішує інформаційна система на підприємстві є: підвищення ефективності виробництва; підвищення оперативності
прийняття рішення і поліпшення якості керування виробництвом та підприємствами у цілому; організація раціональних потоків інформації на
підприємстві та його бізнес – процесів; удосконалення функціонально –
організаційної структури управління тощо.
Створення та функціонування інформаційних систем тісно пов`язані з
розвитком інформаційної технології – головної складової частини
автоматизованої інформаційної системи. Сучасна інформаційна технологія
орієнтована на застосування найширшого спектру технологічних засобів
електронно – обчислювальних машин і засобів комунікацій. На її основі
створено та створюється обчислювальні системи мережі різних конфігурацій
не тільки для нагромадження, перероблення інформації, але і для підтримки
прийняття рішення керівника тощо.
Використання комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку та
управлінні діяльністю підприємства дає значний економічний ефект. Віддачу
від інвестицій в інформаційну систему управління отримують за рахунок:
− наскрізного і вчасного оперативно-виробничого планування та обліку
виробництва, що дає змогу на 20–30 % знизити втрати безпосередньо в
цехах;
− зниження рівня запасів на складах та транспортно-заготівельних
витрат на 20–25 % (через 5–6 місяців після запуску системи);
− зниження собівартості продукції за рахунок скорочення цехових та
загальногосподарських витрат на 3–5 %;
− зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного,
персоніфікованого контролю на 10–20 %;
− скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат – до 30 %
[3].
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Проблема використання інформаційних систем і технологій полягає в
тому, що потрібно додатково залучати людей, які вміють працювати з
програмами, великий вклад коштів на придбання та вивчення усіх
інноваційних програм.
Враховуючи усі переваги комп’ютерних технологій і систем у
бухгалтерському обліку необхідно зазначити, що дуже важливим моментом
є визначення ступеня необхідності їх впровадження. Тобто вибір способу
обробки облікової інформації, машинного або ручного, має відповідати
особливостям конкретного підприємства, його цілям і інтересам, а також
сприяти планомірному і раціональному веденню господарства.
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ДОКУМЕНТООБІГ – ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Важливим аспектом в управлінні діяльністю сучасного підприємства є
формування релевантної інформаційної бази, на основі якої й приймаються
ефективні і раціональні управлінські рішення, тобто від створення на
підприємстві надійної системи документообігу багато в чому залежить
ефективність його роботи в цілому. У цьому контексті відзначається й той
факт, що від правильності загальної організації документообігу на підприємстві залежить й повнота, швидкість та якість відображення інформації в
бухгалтерському обліку [1].
Загалом документообіг розглядається як рух документів від моменту їх
складання (або одержання від інших підприємств, організацій), опрацювання і
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використання за призначенням у визначений період часу і до передачі в архів.
Головне завдання документообігу – прискорення руху документів, і чим
коротше та швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, а
користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень. З
точки зору бухгалтерської складової в системі загальних інформаційних потоків,
документообіг на кожному підприємстві встановлюється головним бухгалтером
і є обов'язковим для всіх працівників підприємства.
Документообіг на підприємствах проходить такі стадії:
1) надходження документів зі сторони та оформлення їх на підприємстві;
2) опрацювання і певна обробка первинних документів на підприємстві
до надходження їх до бухгалтерії;
3) надходження первинних документів до бухгалтерії;
4) опрацювання документів у бухгалтерії:
− перевірка документів за формою, змістом та арифметична перевірка;
− оцінка в грошовій формі кожної операції, відображеної в документах;
− запис на документах бухгалтерських проведень;
− відображення операцій, наведених у документах, в облікових регістрах;
5) передача документів в архів бухгалтерії і забезпечення поточного
зберігання документів [2];
Для впорядкування руху та забезпечення своєчасного відображення
показників первинних документів у бухгалтерському обліку, відповідно до
законодавства, керівником підприємства має затверджуватися графік документообігу обігу, який повинен регламентувати:
1) строки складання, надання та обробки первинних документів;
2) перелік документів; терміни їх просування та обробки; посадових осіб,
відповідальних за складання документів;
3) порядок передачі документів для обробки; строки надходження
документів до бухгалтерської служби від працівників інших підрозділів підприємства.
Єдиної схеми організації документообігу для всіх суб'єктів господарювання не існує. Кожне підприємство змушене розробляти її самостійно, тому
розробка графіка документообігу потребує знання особливостей діяльності
підприємства. Графік повинен враховувати організаційну структуру підприємства, вид діяльності, чисельність облікових працівників, систему внутрішньо – господарського контролю [1].
Графік документообігу сприяє покращенню роботи бухгалтерської служби, зниженню випадків несвоєчасної обробки документів, їх втрати, скороченню термінів складання звітності, підвищенню відповідальності працівників
усіх рівнів за своєчасність їх складання, використання та опрацювання.
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Документуванням господарських операцій займаються не тільки працівники
бухгалтерії, а насамперед ті, хто здійснює господарські операції і дає доручення
або дозвіл на їх здійснення (посадові особи виробничих, технологічних,
інженерно-технічних та інших служб підприємства). Для цього кожному виконавцю варто надати витяг з графіка документообігу, де наводять перелік первинних документів, які відносять до функціональних обов’язків певного співробітника, терміни їх подання та підрозділи підприємства, в які їх передають [3].
У сучасній практиці виникає потреба адаптації «традиційних» підходів до
організації бухгалтерського документообігу в контексті сучасних умов, у
зв’язку із процесами глобалізації економіки значно зростають обсяги
необхідної для ефективного управління інформації, що, у свою чергу,
призводить до збільшення кількості документації. Традиційні методи роботи з
документами в таких умовах стають малоефективними: архіви з паперовими
документами займають корисну площу приміщень і характеризуються
низьким рівнем ефективності та оперативності пошуку необхідної інформації.
Набагато зручніше користуватися електронною базою даних, яка дозволяє
здійснювати швидкий пошук необхідних інформаційних даних. Крім того, в
умовах жорстокої конкуренції ефективно можуть вести справи, передусім, ті
підприємства, які мають можливість оперативно одержувати інформацію.
Вирішенню цієї проблеми, а також забезпеченню вдосконалення інформаційного забезпечення управління сприяє впровадження електронного документообігу. Процес електронного документообігу ґрунтується на інтегрованій електронній обробці обліково-аналітичної інформації, яка включає
формування первинних електронних документів, порядок обробки інформації,
автоматизований банк даних та ін.
Головними особливостями організації електронного документообігу є:
використання лише електронних документів, необхідність потужного
технічного забезпечення, належну увагу слід приділяти захисту документів
від несанкціонованого внесення змін та знищення, визначенню рівнів доступу
з використанням індивідуальних паролів, рух електронних документів
пов’язаний з передачею прав на користування ними, існування проблеми
визначення оригіналу та копії електронних документів, дані в документи
можуть вводитися декількома способами: введення інформації з клавіатури, з
використанням штрих-кодів чи ручне складання документів з наступним
використанням сканерів та інших пристроїв [4];
Таким чином, упровадження системи автоматизації документообігу
забезпечує реєстрацію, облік і зберігання документів, оперативний доступ до
документів та звітної інформації, ефективне управління процесами руху та
обробки документів, скорочення часу процедур узгодження документів та
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прийняття рішень, підвищення виконавської дисципліни, скорочення
невиробничих витрат робочого часу співробітників, мінімізацію фінансових
витрат на документообіг і діловодство, а документ як факт здійснення
господарських операцій стає основою комунікаційних зв’язків учасників
ринкового середовища.
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ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На сучасному етапі розвитку економіки користь від комп’ютерних
технологій є безсумнівною. Обираючи певну бухгалтерську програму споживач оцінює не лише її функціональні можливості, а й змогу доповнити кожну
самостійну конфігурацію іншою комплементарною конфігурацією. З цієї
позиції актуальною постає проблема вибору найоптимальнішого програмного
продукту для автоматизації обліку, який найбільше задовольняв би вимоги
того чи іншого суб’єкта господарювання і, разом з тим, був досить економним
та зрозумілим для бухгалтера.
Український ринок бухгалтерського програмного забезпечення представлений широким асортиментом програм, зокрема: «1С: Бухгалтерія», «Парус»,
«Акцент», «MASTER: Бухгалтерія», «SAP», «ІС-ПРО» та інші. Найбільш
популярними серед них є програми російського походження «1С: Бухгалтерія
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для України» та «Парус», які впродовж тривалого часу використовуються на
підприємствах і в організаціях, а також передбачають конфігурації для
широкого спектру видів діяльності.
Незважаючи на введення санкцій та заборону використання російських
програмних продуктів, чимало підприємств продовжують користуватися цими
програмами, проте частина з них почала шукати альтернативу [1]. У вересні
2017 року на ринку України з’явився новий програмний продукт «MASTER:
Бухгалтерія», в основу якого покладено три основні запити користувачів –
підтримка змін законодавства, збереження бази даних упродовж багатьох
років та кібербезпека [2]. Загалом, «MASTER: Бухгалтерія», як і «Акцент»,
забезпечує можливість ведення основних ділянок бухгалтерського обліку, а
також формувати фінансову звітність та автоматично завантажувати її в
систему електронного подання звітності. Головним недоліком програм є
відсутність галузевих конфігурацій, які користуються великою популярністю
в «1С» та «Парус», оскільки враховують специфіку і спрямованість певних
видів діяльності. Також, на відміну від «SAP» та «ІС-ПРО», відсутня
можливість ведення обліку за міжнародними стандартами, на які сьогодні,
перейшли чимало підприємств.
Проаналізувавши і порівнявши зазначені вище бухгалтерські програми,
можна визначити їх спільні та відмінні риси (табл.).
Таблиця

Програма/ критерії

«1С:
Бухгалтерія»

«Парус»

«Акцент»

«MASTER:
Бухгалтерія»

«SAP»

«ІС-ПРО»

Порівняльна характеристика
найпопулярніших бухгалтерських програм*

1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

Варіант постачання:
Локальна версія програми
Мережева версія програми
Резервне копіювання та відновлення даних
Розмежування прав доступу користувачів
Використання паролів
Відповідність Національним положенням
(стандартам) бухгалтерського обліку
Відповідність Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку
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Продовження табл.
1
Можливість ведення кількох підприємств в одній базі
Можливість ведення управлінського обліку
Облік основних засобів та запасів
Облік банківських та касових операцій
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
Облік кадрів та заробітної плати
Формування фінансової звітності
Вивантаження звітів в програми подачі звітності
Можливість інтеграції з іншими обліковими
системами
Наявність галузевих конфігурацій
Можливість модифікації функціоналу під
індивідуальні вимоги підприємства

2
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

* Примітка: складено за даними джерел [3-8]

Наведений перелік бухгалтерських програм не є вичерпний, як і перелік
їх функціональних можливостей. На ринку представлено низку інших
програмних продуктів українських і чужоземних розробників. З урахуванням
переваг і недоліків програмних продуктів, факту підпадання їх у санкційний
список, а також потреб і технологічних можливостей підприємства, його
бухгалтери і топ менеджери обирають найоптимальнішу програму для
автоматизації бухгалтерського обліку, що може бути відображено в наказі про
облікову політику.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням
інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає
актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності та
систем бухгалтерського обліку на основі сучасних інформаційних технологій
та засобів телекомунікацій. Автоматизація управлінської діяльності –
об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати
інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні
технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації. [1]
Використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність
праці бухгалтерів. Створення та використання комп’ютерної системи
бухгалтерського обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки
інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації.
Такі можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації
вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді
алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків
працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи
дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень
менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для
будь-якого підприємства. Отже, до переваг, які отримує підприємство від
впровадження облікових систем можна віднести: економію оборотних засобів;
зниження виробничого браку; скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат; зростання ефективності виробничих потужностей; зниження
транспортних витрат; зниження страхових запасів на складах; зменшення
витрат часу на здійснення господарських операцій.
До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем
бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести: використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації; домінування не комп’ютеризованих
функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну
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неефективність комп’ютеризації функцій управління, що не забезпечують
прямого доступу працівників до інформації; надмірно централізована обробка
інформації; відокремлене функціонування систем інформаційного забезпечення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової,
кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства.[2]
Отже, до основних перспектив розвитку програм по автоматизації
аудиторської діяльності слід віднести: продовження інтеграції із системами
бухгалтерського обліку; створення майстра по настроюванню користувачами
алгоритмів формування бухгалтерської й податкової звітності на основі
імпортованих даних бухгалтерського обліку; вбудовування й регулярне
відновлення методології аудита в частині робочих документів аудитора, бази
потенційних (типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнеспроцесів клієнта.[3]
Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про
наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування,
редагування і друку вихідних документів: квартальних, піврічних і річних
звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям,
ланкам управління щодо ефективності роботи.
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ІННОВАЦІЙНІ ГАДЖЕТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА РРО:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Державний фінансовий контроль готівкового обігу – один із найважливіших
напрямів фінансового права. Саме цей контроль тісно пов’язаний з таким
поняттям як реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) [1]. Основною
метою використання РРО була і є детінізація українського ринку, легалізація
доходів підприємств та надходження податків до бюджету держави.
Проте, доволі значним недоліком на сьогодні є затяжний та громіздкий
процес реєстрації касового апарату. За словами українського держслужбовця
Продана М., «…для реєстрації РРО потрібно відвідати органи ДФС та Центри
сервісного обслуговування, оформити значну кількість паперових документів» [2]. Більше того, висока вартість сервісного обслуговування та складність
у їх застосуванні за відсутності електроенергії підсилюють актуальність
даного проекту. Щодо фінансових санкцій за порушення норм готівкового
обігу, то за даними ДФС, у минулому році представники в сфері аудиту
провели близько 13,4 тисяч перевірок, за результатами яких було застосовано
387 млн. грн. санкцій, що на 25% більше, ніж у 2016 році [2].
Ухвалення урядом пілотного проекту реєстрації та експлуатації новітніх
моделей РРО поставило під сумнів доцільність використання традиційних
касових апаратів. В. о. міністра фінансів Маркарова О. запропонувала полегшити процес реєстрації РРО, враховуючи міжнародний досвід використання
інноваційних гаджетів та електронних чеків [3].
Експериментальний проект триватиме до грудня 2019 року, протягом
якого компанії пропонуватимуть новітні РРО визначеній комісії у складі
представників НБУ, СБУ та ДФС, після чого за рішенням комісій відбудеться
їх перевірка та внесення в реєстр. Розробники проекту запевняють, що це
відкриття нового шляху для широкого застосування сучасних РРО.
Дискусійним залишається питання про те, наскільки легким та «безболісним» буде перехід вітчизняного бізнесу на нову систему розрахункових
операцій.
Варто відзначити, що актуальність внесення змін полягає у лібералізації
розрахункових операцій, зручності та дистанційності використання, відсут183

ності витрат на сервісні послуги та можливості взаємодії з іншими системами.
Більше того, введення новітніх технологій призведе до необов’язкового
використання Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) [4].
Процес переходу на нові засади ведення розрахункових операцій,
ймовірно, може супроводжуватись деякими труднощами – складність та
тривалість освоєння інновацій, необхідність проведення навчань з експлуатації, відсутність різноманіття новітніх девайсів. Хоча, щодо останнього, то на
засіданні прем’єр-міністр Гройсман В. заявив: «Сьогодні є достатньо гаджетів,
які можна використовувати для обліку продажів. Не треба змушувати людей
платити непомірні кошти» [4]. Вітчизняні підприємства прагнуть здешевлення
та спрощення входу на ринок, в свою чергу держава – притік надходжень
податків до бюджету. Так, під час круглого столу «Цифрові РРО – смартфони
та планшети для фіскалізації розрахункових операцій» партнер «Фінансового
клубу» Чорний Р. зауважив: «Навіть якщо 1-2% підприємців вийдуть з тіні і
почнуть платити податки, то це вже буде досягненням» [5].
Підсумовуючи, варто зауважити, що незважаючи на тривалість та
складність трансформації системи ведення розрахункових операцій, внаслідок
внесення змін очікується поліпшення інноваційного середовища,
вседоступність та прозорість бізнесу, неможливість ухиляння від сплати
податків, вихід вітчизняних підприємств з тіньового бізнесу та, безумовно,
інтеграція українського ринку у світову систему.
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ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Модернізація обліку та звітності шляхом впровадження в державному
секторі національних стандартів на основі міжнародних протягом останніх
років є основним напрямом змін, що зачепили усіх суб’єктів державного
сектору економіки.
Процес розпочався із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007-2015 роки” та набуттям чинності НП(С)БОДС. З 1
січня 2017 року було прийнято ряд нормативних документів, які регулюють
облікові процеси в державному секторі. Наступним етапом стала розробка
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки та плану заходів з її виконання та Стратегії модернізації системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025р.
[1, с.45].
Відповідно до Плану заходів з реалізації наведених стратегій передбачено: розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо
застосування НП(С)БОДС (IV квартал 2018р.); розроблення програми навчання фахівців суб’єктів державного сектору з питань застосування НП(С)БОДС
(І квартал 2018р.); забезпечення переходу розпорядників бюджетних коштів
та державних цільових фондів до складення фінансової звітності із застосуванням повного пакета НП(С)БОДС; створення інтегрованої інформаційноаналітичної системи для обміну інформацією та консолідації фінансової
звітності з використанням баз даних та інформаційних систем (IV квартал
2018р.);
створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи
ведення бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору (2018р. – II
квартал 2019р.) [2].
Модернізація порядку казначейського обслуговування виконання бюджетів здійснюється шляхом запровадження інформаційно-аналітичної системи
«Є-Казна», що дає змогу в режимі реального часу відстежувати стан рахунків
державного і місцевого бюджетів, оцінювати обсяги бюджетних зобов’язань,
здійснювати превентивний контроль витрат та їх цільове призначення, а
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також приймати в оперативному порядку фінансову звітність розпорядників
бюджетних коштів [2]. Так як і до сьогодні, контроль залишається пріоритетною функцією бухгалтерського обліку у державному секторі, основні вдосконалення здійснюються насамперед в цьому напрямі.
Проте ряд проблем, незважаючи на такі масштабні зміни, все ще
залишається. Зокрема, не здійснено подальших кроків щодо переходу на ведення бухгалтерського обліку за методом нарахувань для операцій з виконання бюджетів. Використання цього методу надало б можливість об’єктивно
оцінювати фінансовий результат діяльності суб’єктів державного сектору,
оптимізувати облік витрат на послуги, що надаються. Касовий метод, що
застосовується для підготовки даних про результати виконання місцевих і
державного бюджетів, дозволяє лише фіксувати обсяг фактично отриманих і
витрачених коштів, а це, в свою чергу, не є достатнім інформаційним
підґрунтям для подальшого прогнозування бюджетних показників.
Розвиток комп’ютерних наук, програмної інженерії, теорії джерел
інформації створює великі перспективи для вирішення організаційних питань
при веденні обліку [4, c. 69]. Проте, в сучасних умовах впровадженню нововведень стає на заваді відсутність уніфікованого програмного продукту для
ведення обліку розпорядниками бюджетних коштів сумісного з обліковою
системою Казначейства і системою подачі фінансової звітності в електронному форматі.
Таким чином, наступним етапом вдосконалення бухгалтерського обліку
суб’єктів державного сектору є створення уніфікованої організаційної та
інформаційної облікової системи із застосуванням сучасних інформаційних
технологій та їх інтеграції в обліковий процес.
Література
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ
Для ефективного функціонування підприємства існує необхідність
організації правильного облікового відображення та аналізу дебіторської
заборгованості, що є запорукою отримання правдивої та об’єктивної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Сучасні науковці
пропонують різні методики вирішення значної кількості організаційних та
методичних проблем обліку на основі механізмів автоматизації економічних
процесів. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю
вирішити проблему точності та оперативності інформації. Разом з тим,
автоматизована інформаційна система є ефективною лише у тому випадку,
коли вона орієнтована на користувача, а ефективність та якість управлінських
рішень зростає після її запровадження.
На ринку нараховується багато програмних продуктів, що покликані
автоматизувати бухгалтерський облік, найбільш популярним з яких є «1С:
Підприємство». Найбільший інтерес для відображення в обліку дебіторської
заборгованості представляє підсистема «Бухгалтерський облік», яка оперує
такими поняттями як «Розрахунки з контрагентами» («Постачальниками»,
«Покупцями», «Комітентами»).
Дана підсистема дозволяє вести зведений облік безпосередньо на підставі
первинних документів без попереднього їх накопичення та узагальнення та
вирішувати всі задачі, які стоять перед бухгалтером підприємства, як
наприклад:
1. Виникнення заборгованості – оформляється актом про надання послуг,
видатковою накладною, авансовим звітом тощо.
2. Виникнення податкового зобов’язання – формування податкової
накладної та її реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється
за допомогою інтеграції з іншими програмними продуктами.
3. Погашення зобов’язання – на основі виписки банку бухгалтер за
допомогою платіжних доручень чи касових документів в програмі формує
операції, які відображають факт погашення заборгованості дебіторами
підприємства.
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4. Інвентаризація розрахунків з дебіторами оформляється актом звірки
взаєморозрахунків.
5. Коригування боргу – за допомогою цього документу бухгалтер може
здійснити проведення взаємозаліку, списання безнадійної заборгованості,
зміну та перенесення заборгованості.
6. Формування облікових регістрів – обліковими регістрами виступають
облікові відомості за синтетичними рахунками та аналітичними рахунками
щодо дебіторської заборгованості; за товарно-матеріальними цінностями; за
коштами; за взаєморозрахунками з дебіторами тощо.
Сьогодні непогашення дебіторами заборгованості є поширеною
проблемою. Оскільки така заборгованість становить значну частку оборотних
активів підприємства, задля уникнення кризової ситуації керівництвом може
бути прийняте рішення щодо створення резерву сумнівних боргів. Недоліком
програми «1С: Підприємство» є те, що вона не містить окремого комплексу
для обліку резерву сумнівних боргів. Тому нами запропоновано удосконалення існуючих конфігурацій шляхом:
1. Визначення методу нарахування резерву сумнівних боргів відповідно
до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», який необхідно вказати у
параметрах облікової політики, яку бухгалтер налаштовує при початковому
внесенні інформації про підприємство.
2. В параметрі договорів з контрагентами вказувати термін погашення
заборгованості.
3. При формуванні первинного документа з виникнення дебіторської
заборгованості користувачу повинна відображатись достовірна інформація
щодо заборгованості покупця по обраному договорі.
4. При виконанні операції «Закриття місяця» автоматичне віднесення
суми сумнівної заборгованості за допомогою раніше обраного методу на
рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів».
На підставі проведеного аналізу щодо відображення дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів, можна зробити наступні висновки: у
програмному продукті «1С: Підприємство» реалізовані функції електронного
документування, відображення у регістрах обліку та регламентованих і
довільних звітних формах операцій з ідентифікації, оцінки, розрахунків з
дебіторами. Проте недостатньо забезпечується контроль за термінами виникнення та погашення дебіторської заборгованості, формуванням договірних
зобов’язань та платіжною дисципліною, а також не передбачено розрахунку
резерву сумнівних боргів, що викликає труднощі в проведенні автоматизації
обліку на підприємстві.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Люди безперервно, щодня стикаються з економікою, чим нижче рівень їх
фінансово-економічної грамотності, тим простіше вводити їх в оману і
обманювати. Численні дослідження доводять, що люди, які мають економічну
освіту більш адаптовані в сучасному світі, мають високий рівень свідомості,
самомотивації і креативу. Економічна освіта в Україні знаходиться в процесі
створення нового знання.
Економіка – це особлива сфера суспільного життя зі своїми законами,
проблемами і суперечностями. У цій сфері формується економічний потенціал
суспільства, виробляються різні блага для задоволення фізіологічних і духовних
потреб людей. Економічні знання підростаючого покоління зроблять нашу
країну сильнішою, багатшою, конкурентоздатною і розвинуть потенціал нації.
Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і
технологій в освіті зі спеціальностей, пов’язаних з обліком, аналізом та
аудитом заслуговують особливої уваги в умовах розвитку економіки країни,
орієнтованими на демократію, толерантність і ринкові відносини.
Інтерактивні технології, поява MOOCs і тенденції у напрямі більшої
відкритості у сфері вищої освіти надають нові можливості освітянам. На
даний час існує велика кількість безкоштовних курсів економічного напрямку,
пропонуємих незалежно від, або у співпраці з університетами, що потенційно
рушить існуючу модель вищої освіти країн [1]. Це спонукає елітні
університети до розміщення своїх курсів в Інтернеті, до створення відкритих
навчальних платформ, таких як наприклад, edX. Нові комерційні починання,
такі як Coursera і Udacity також були запущені у співпраці з престижними
університетами, пропонуючи он-лайн курси безкоштовно або за невелику
плату за сертифікати, які не можна використати у якості кредитів при
отриманні вищої освіти. Великі корпорації, такі як Pearson і Google також
планують захопити частину сектору у якості глобальних гравців і, швидше за
все, прийняти підхід базований на MOOC. Нова компанія, Futurelearn, була
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запущена відкритим університетом у Великобританії, щоб зібрати разом ряд
безкоштовних, відкритих, он-лайн курсів від провідних університетів
Великобританії для слухачів по всьому світу [2; 3]. Таким чином MOOCs
стали взірцем для багатьох останніх інтерактивних ініціатив з впровадження
курсів в режимі он-лайн освітніми установами, приватними особами та
комерційними організаціями. Розвиток MOOCs корениться в ідеалах
відкритості у сфері освіти, в ідеї, що знаннями треба ділитися безкоштовно, і
бажання вчитися повинне бути задоволено без демографічних, економічних і
географічних обмежень [4].
Пропонуємо розглядати MOOCs, як інтерактивну технологію в економічній освіті, яка створює [1]:
1. Соціальну ініціативу та соціально відповідальну поведінку всіх суб’єктів суспільства та ринкової економіки. Збільшення рівня життя населення
через безоплатну освіту провокує зміцнення економічного потенціалу країни.
Також це велика благодійна ініціатива – формує рівні можливості для всіх
верств населення (соціально виключених, невалідних, дезадаптованих) та
країн світу.
2. Бізнес-активність – можливість додаткового доходу та розвитку для
комерційних організацій, фрілансерів в сфері IT-технологій та нових
маркетингових концепцій в сфері економічної освіти і не тільки.
3. Новий засіб управління та контролю рівня конкуренції в сфері освіти –
для освітніх закладів, які приймають участь в цьому процесі це можливість
контролювати своє монопольне положення та додатково заробляти гроші, яка
формується за допомоги підвищення власної конкурентоздатності шляхом
дослідження особливостей мотивації в процесі навчання. А для користувачів
освітніх послуг – це можливість отримати більш якісні освітні продукти.
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PERSPEKTYWY I PROBLEMY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW
I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KSIó GOWOŚCI
W ostatnich latach doszło do istotnych zmian w otoczeniu biznesowym
podmiotów gospodarczych co spowodowało znaczny wzrost zapotrzebowania na
bieżące oraz aktualne informacje o sytuacji jednostki tak w ujęciu prospektywnym,
jak i retrospekcyjnym. Osoby zarządzające firmą potrzebują szybkiego i łatwego
dostępu do odpowiednich informacji i danych, które znacznie pomagają w
skutecznym i sprawnym zarządzaniu firmy. Niezbędne zatem było stworzenie
systemu, który w pełni zaspokoi potrzeby menadżerów zarządzających
przedsiębiorstwem oraz dostarczy informacji i danych o sytuacji wewnętrznej
firmy, a także jej otoczeniu.
Korzyści i wady wykorzystania programów finansowo – księgowych
Używanie nowych metod w ewidencji księgowej przynosi wiele korzyści
w skali przedsiębiorstw i całej gospodarki. Dzięki stosowaniu w jednostce
gospodarczej nowych rozwiązań informatycznych znacząco usprawnia się
prowadzenie rachunkowości poprzez szybsze prowadzenie ewidencji rachunkowej
niż w tradycyjnych metodach. Do programu księgowego pracownik działu
księgowego lub księgowa w biurze rachunkowym wprowadza dokumenty do księgi
głównej i do właściwych rejestrów. Program umożliwia łatwiejsze i szybsze
przeszukiwanie całej wprowadzonej dokumentacji księgowej według różnych
kryteriów. Ponadto system finansowo – księgowy sporządza różne zestawienia na
potrzeby raportów księgowych, a także umożliwia łączenie informacji i
sporządzanie sprawozdań finansowych, których tworzenie w sposób tradycyjny jest
bardzo czasochłonne. Następną zaletą jest bezpieczne i łatwe przechowywanie
informacji finansowych przedsiębiorstwa w formie elektronicznej. Jest to także o
wiele tańsze rozwiązanie niż zbieranie i gromadzenie dokumentacji firmy w formie
tradycyjnej, dzięki oszczędności na papierze czy powierzchni biurowej
przeznaczonej do przechowywania całej dokumentacji. Spada również koszt
wynagrodzeń, ponieważ zmniejsza się liczba osób potrzebna do prowadzenia ksiąg
rachunkowych [1,s. 22].
Do nielicznych wad prowadzenia księgowości przy użyciu nowoczesnych
systemów informatycznych można zliczyć wysoki koszt zakupu sprzętu
komputerowego oraz licencji. Ponadto trzeba odpowiednio przeszkolić personel i
nauczyć ich pracy z nowym systemem. Dodatkowo jednostka może ponosić nowe
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koszty w przypadku zmiany przepisów, ponieważ program musi być aktualizowany.
Trzeba również liczyć się z kosztami na zabezpieczenie nośników danych z kopiami
przed dostępem osób niepowołanych i próbą ich przyłaszenia.
Resumując, można stwierdzić, że rachunkowość prowadzona przy użyciu
programów finansowo – księgowych pozwala na dużo szybszy obieg informacji w
jednostce gospodarczej, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne podejmowanie
decyzji przez menadżerów związanych z utartą płynności jak i rentowności
przedsiębiorstwa [2, s.78]. Dobrze skonstruowany system powinien umożliwić
kompletne oraz sprawne dostarczenie informacji o sytuacji finansowej osobom
zatrudnionym w jednostce gospodarczej jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
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WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
W RACHUNKOWOŚCI – PERSPEKTYWY ROZWOJU
W obecnych czasach szybkiego rozwoju technologicznego w każdej dziedzinie
wdrażane są ulepszenia pomagające w usprawnieniu pracy w przedsiębiorstwach.
Wykorzystanie systemu informatycznego w rachunkowości pomaga w podejmowaniu
znaczących decyzji dla przedsiębiorstwa pod względem finansowym oraz skutecznie
kontroluje kierownictwa pod względem zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.
Systemem informacyjnym (SI) nazywany jest czasowo uporządkowany zbiór
informacji, ich nadawców oraz odbiorców, kanałów informacyjnych oraz technicznych
środków przesyłania i przetwarzania informacji, które służą do zarządzania obiektem
gospodarczym [3, s.16] Spośród jego funkcji, można wyróżnić: pozyskiwanie,
gromadzenie, przetwarzanie, magazynowanie oraz archiwizację danych, możliwość
wyszukiwania, prezentacji oraz przesyłania ich [2, s.32].
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Zastosowanie systemu informatycznego w rachunkowości
Dzięki wykorzystaniu takiego systemu w rachunkowości, można dostrzec szereg
usprawnień, które pomagają zoptymalizować czas pracy. Pomagają podejmować
decyzje bazując na zgromadzonych danych, które z łatwością można przetworzyć
korzystając właśnie z systemu. Może to znacząco przyczynić się uzyskania przewagi
konkurencyjnej na rynku, który w obecnych czasach jest bardzo zmienny. Biorąc to
pod uwagę można stwierdzić, że obecna pozycja przedsiębiorstwa na rynku
uzależniona od posiadanego systemu informacyjnego [3, str. 17]. Jest to duże
wyzwanie dla producentów takich systemów, próbują oni jak najbardziej skutecznie
spersonalizować je odpowiednio do przedsiębiorstw. Zachodzące zmiany powodują, że
przedsiębiorstwa muszą stale je aktualizować, próbując rozpoznać nowe zdarzenia
zachodzące w otoczeniu jednostek gospodarczych.
Posługiwanie się takim systemem w przedsiębiorstwie pomaga w usprawnieniu
prowadzenia rachunkowości, taki system pozwala na łatwiejszy i szybszy zapis w
księdze głównej oraz we wszystkich rejestrach, usprawnia przede wszystkim
wyszukiwanie według różnych kryteriów potrzebnych pozycji w bardzo krótkim
czasie, w porównaniu do prowadzenia rachunkowości tradycyjnymi technikami.
System pozwala na
agregację oraz dezagregację informacji, sporządzanie
standardowych sprawozdań finansowych, a także wykonywanie zestawień na potrzeby
raportów księgowych. Przechowywanie informacji jest bezpieczniejsze poprzez
możliwość wprowadzenia hasła. Dzięki możliwości prowadzenia rachunkowości w
taki sposób można łatwo kopiować dane, a tworzenie takich kopii zapasowych
pozwala na jeszcze większe zabezpieczenie danych przed ich utratą. Przedsiębiorstwa,
które posiadają takie systemy mogą również zaoszczędzić na wynagrodzeniach w
księgowości, ponieważ wykorzystując system można zatrudnić mniej osób, w
porównaniu do prowadzenia księgowości tradycyjnej [1, s. 16].
Podsumowując należy stwierdzić, że zastosowanie systemu w rachunkowości
znacznie pomaga usprawnić pracę. Odpowiednio funkcjonujące systemy wpływają
na sprawność i skuteczność działania przedsiębiorstw. Usprawnienia zachodzące w
systemie mogą znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku.
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ZAGROŻENIA I TRUDNOŚCI WPROWADZENIA SAP BUSINESS
ONE W ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Obecnie kluczowym czynnikiem przynoszącym przedsiębiorstwu sukces jest
prostota. Dlatego też jednym z rozwiązań zaproponowanych przez firmę SAP został
SAP Business One, który obiecuje prosty, a zarazem skuteczny zestaw funkcji dla
szybko rozwijających się organizacji [4, s. 26]. Na wstępie wyjaśnić należy
podstawowe pojęcia:
1. Zintegrowany System Informatyczny Zarzadzania (ZSIZ) – jest to system
informacyjny, który służy wspomaganiu procesu zarządzania przedsiębiorstwem i
korzysta ze środków komputerowych [3, s. 7]. W dzisiejszych czasach większość
takich systemów to tzw. systemy uniwersalne. Oznacza to, że nie są one pisane na
zamówienie konkretnej organizacji, ale zawierają zestaw standardowych funkcji i
parametrów, które organizacje mogą modyfikować w zależności od potrzeb. [3, s.
8-9].
2. Systemy klasy ERP – Enterprise Resource Planning to nowoczesne systemy
zintegrowane, które oprócz spełniania podstawowych standardów dodatkowo
umożliwiają planowanie i zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa. Systemy te
obsługują wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa dodatkowo
optymalizując procesy wewnętrzne oraz zachodzące w najbliższym otoczeniu
przedsiębiorstwa [1, s. 162].
Oprogramowanie na polskim rynku
Warto zauważyć, że w analizie obecnego stanu systemów klasy ERP jest wiele
firm obecnych na polskim rynku. Jak wynika z raportu IDG Poland 5
przedsiębiorstw z największym udziałem w rynku osiągających przychody ze
sprzedaży licencji to:
• SAP Polska Sp z o.o. 40, 9%
• Oracle Polska Sp. z o.o. 18, 8%
• Comarch SA G.K. 7, 6%
• IFS Polska Sp. z o.o. 5, 3%
• BPSC SA 4, 6% [6, s. 58],[ 2].
Systemy klasy ERP są przykładem niezwykle skomplikowanego
oprogramowania. Jest to spowodowane m.in. ich drogą ewolucji, która polegała na
rozszerzaniu funkcjonalności wcześniejszych systemów. Efektem tych działań jest
bardzo złożony system, którego wprowadzenie stanowi olbrzymie wyzwanie, a
194

następnie niejako uzależnia organizację od niego. Bez sprawnie działającego i
niezawodnego systemu firma nie może funkcjonować poprawnie.
Organizacje, które decydują się na zakup systemu tej klasy powinny zwrócić
uwagę na dopasowanie możliwości systemu i opcji jego modyfikacji, na
niezawodność systemu oraz na przyjazny sposób obsługi. Przy tak dużym
przedsięwzięciu jakim jest implikacja systemu można popełnić liczne błędy,
których efektem może być zwiększenie pracochłonności i komplikacji działania
przy jednoczesnym zmniejszeniu elastyczności [5, s. 206-207].
Potencjalne trudności napotykane przy implementacji
Literatura wskazuje liczne zagadnienia i etapy w których istnieją zagrożenia i
trudności w wprowadzeniu SAP Business One. W tymże opracowaniu zostaną
omówione jedynie trzy najistotniejsze zdaniem autora. Są to etap przygotowawczy,
etap wdrażania, etap przygotowania końcowego.
Na etapie przygotowawczym organizacja może nie ustanowić zespołu ds.
realizacji projektu lub osób odpowiedzialnych za projekt w ramach działań
następczych. Intencja organizacyjna może nie być jasna, a warunki wprowadzenia
odbiegać od realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kolejnym problemem może
być organizacyjna konfiguracja sprzętowa lub platforma systemowa, która nie
spełnia wymagań systemu. Ostatnim na tym etapie, jednak nie najmniej istotnym
zagadnieniem jest brak współpracy ze strony pracowników etatowych.
Na etapie wdrażania mogą pojawić się problemy z danymi dotyczącymi
organizacji, które nie są standardowe, zebranie ich jest zbyt trudne lub zostało
rozpoczęte zbyt późno. Problemy mogą pojawić się również na płaszczyźnie
kadrowej, samo wsparcie kierownictwa jest niewystarczające, pracownicy
wyższych szczebli nie rozumieją wdrażanego systemu, występują braki kadrowe,
niska stabilność personelu i ich niechęć do wprowadzanych zmian. Ponadto mogą
wystąpić problemy z testowaniem systemu; oprogramowanie samo w sobie jest
złożone, a działania testowe zarządzania organizacją powodują zamieszanie.
Dodatkowo koszty wdrożenia rosną nieplanowanie.
Etap przygotowania końcowego może zostać utrudniony poprzez niewłaściwe
wdrażanie personelu, brak odpowiednich szkoleń dla pracowników lub zbyt małą
ich liczbą. Innym problemem jaki może się pojawić na tym etapie jest niepoprawna
metoda importu danych, niejednolity ich format lub niska dokładność
wspomnianych danych. [7, s. 148-152].
Podsumowując powyższe można zauważyć, że system SAP jest ciekawym
rozwiązaniem dla organizacji, którym zależy na rozwoju, jednak to narzędzie niesie
ze sobą również wiele trudności dla firmy. Wprowadzenie tego rozwiązania
wymaga wiele przemyśleń i analiz, a także szczegółowo realizowanego procesu
implikacji, gdyż popełnienie błędów może utrudnić w znaczący sposób dalsze
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Średnie firmy mają wystarczające fundusze aby
zakupić licencję systemu, ale ważne jest by zrobiły to w sposób rozważny i
odpowiedzialny, co poskutkuje zwiększeniem ich konkurencyjności i poprawą
komunikacji wewnętrznej organizacji.
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SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI
Postępująca globalizacja i idący za tym rozwój gospodarczy Polski, sprawiły że
zmieniło się zapotrzebowanie na informację. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga
szybkiego dostępu do danych, celem oceniania trafności podejmowanych decyzji,
oraz zaplanowania kolejnych działań. Dlatego też rachunkowość, z którą mamy do
czynienia współcześnie kierunkowana jest tak by w jak największym stopniu
zaspokoić potrzeby informacyjne zarządzających. [1, s. 8] Głównym narzędziem,
używanym w celu wspomagania rachunkowości jest system informatyczny. Jednakże
by działał on poprawnie wszystkie rozwiązania w nim zastosowane powinny być
zgodne z zasadami rachunkowości.
Korzyści i zagrożenia powstające przy użytkowaniu systemów
informatycznych w rachunkowości
Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych przy ewidencji
księgowej niesie za sobą wiele szans, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla
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gospodarki państwowej. Przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują w swojej
działalności głównie mało skomplikowane systemy, ograniczając się do
automatyzacji ewidencji transakcji, czy zdarzeń gospodarczych. Wtedy to ewidencja
realizowana jest od momentu powstania zdarzenia gospodarczego w księdze
pomocniczej aż do momentu jego zaksięgowania w zachowaniem zasad prawa
podatkowego, jak i rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Wykorzystanie do
tego programów księgowych wpływa na oszczędność czasu, oraz oddziałuje na
koszty. Dzięki wprowadzeniu danych do systemu można w szybszy i łatwiejszy
sposób wyszukiwać dane według różnych kryteriów. System informatyczny, pozwala
na szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych, zastępując pracę kilku
księgowych. Raporty powstają w dowolnych konfiguracjach z mniejszą możliwością
błędów. Wpływa to też na spadek kosztów wynagrodzeń, gdyż liczba pracowników
potrzebnych do obsługi systemów informatycznych jest niższa niż liczba
pracowników potrzebnych do prowadzenia tradycyjnej księgowości. Wykorzystanie
systemów informatycznych jest tańsze nie tylko ze względu na oszczędność czasu,
zmniejszenie liczby kadry pracowniczej, ale także oszczędność papieru, czy
powierzchni potrzebnej do przechowywania dokumentacji. Informacje finansowe
przechowywane w formie elektronicznej są bezpieczniejsze i mniej narażone na
uszkodzenia [2, s. 22].
Ponadto
dzięki
zastosowaniu
systemów
informatycznych
przez
przedsiębiorstwa, kredytodawcy i inwestorzy stosunkowo szybko mogą otrzymać
informację o wynikach jego działalności, co pozwala na ocenę ryzyka inwestycji
oraz w pozytywny sposób wpływa na funkcjonowanie rynków finansowych i
przyczynia się do efektywnego wykorzystywania zasobów [2, s. 23].
Jednakże używanie systemów informatycznych w rachunkowości to nie tylko
szanse dla przedsiębiorstw i gospodarki, ale także zagrożenia. Jednym z
największych jest cyberprzestępczość. W wyniku wycieku danych, może dochodzić
do wyłudzeń oraz nadużyć, zwłaszcza w sektorze finansowym.
Celem zabezpieczenia danych – banki, firmy leasingowe, instytucje finansowe,
przedsiębiorstwa, instytucje oferujące pożyczki stosują szereg technik analitycznych.
Najczęściej wykorzystywany jest silnik reguł (system informatyczny bazujący na
znanych zdarzeniach, obrazujący logikę działania, jeśli x to y) oraz workflow (sposób
przepływu informacji lub dokumentów pomiędzy obiektami) [3, dostęp
dn.14.09.2018]. Ponadto wyzwaniem dla wykorzystania systemów informatycznych
są braki w przepisach dotyczące wirtualnych walut. Państwowe organy ścigania są
niewystarczająco przeszkolone w zakresie przestępstw i wyłudzeń wirtualnych, co
utrudnia im zrozumienie specyfiki tych nadużyć. Oprócz tego w gospodarce panuje
obecnie presja na uproszczanie procedur, co może też nieść za sobą negatywne
konsekwencje [4, s.16-31]. Mimo tego że wykorzystanie systemów komputerowych
197

to oszczędność, dla małych firm koszty związane z zakupem sprzętu
komputerowego, licencji i szkoleniami pracowników mogą być zagrożeniem dla
funkcjonowania.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić
że wykorzystanie
systemów informatycznych w rachunkowości, może być zarówno szansą dla całej
gospodarki, jak i zagrożeniem. Umożliwia ono szybsze i kompletne dostarczanie
informacji finansowych. Jednakże zabezpieczenie ich przesyłu i przechowywania jest
wyzwaniem dla współczesnych instytucji.
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PROTECTIONISM AS A KEY ELEMENT
IN SAVING DOMESTIC BUSINESSES
Protectionism is a basic way to protect domestic industries by restricting
foreign imports by raising tariffs, quotas, and, sometimes, imposing laws and
regulations on other parts of economy like customers. A good example of this can
be a case study of “the "buy American" provision included in the economic stimulus
bill, which requires any iron or steel used in the construction projects funded by that
legislation to be purchased in the U.S.” (Travis, “The Evolution of Protectionism”).
In simple words, United States eliminated competition on the international level,
while keeping and stimulating it on the domestic level. Domestic laws were playing
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a role of political backers, which meant only growing support from government to
business owners, and vice versa.[1]
Protectionism is also a barrier for potential foreign dumping. Dumping is a
type of predatory pricing behavior, which means selling products by a price lower
than their normal price and production cost (no profit). Price dumping may be
considered as an aggressive way to eliminate competition on the domestic level of
foreign country. If one country has comparative advantage in producing certain
products, than it is natural for that country to set the lowest price on the market.
Comparative advantage is the ability to produce certain products by sufficiently
lower prices. If the resources allow, the production surplus is formed.
A surplus is an excess amount of product. Surplus is often used in price
dumping. It createscompetition on an international and domestic levels, both. Shortterm result is good forcustomers, they have access to the same kind of products, but
for much cheaper price. This might leave domestic producers out of business, and
allow foreigners to create monopoly.[2]
Monopolies are bad. Once the monopoly is reached, the seller can start
exploiting consumers by increasing prices on their products. And this is completely
logical, as there are no other products on the market.[3]
Protection via tariffs on 'dumped' goods can be justified to prevent long-term
exploitation ofthe consume (“Arguments in Favour of Protectionism Business”).
Monopoly is not the only problem. And monopoly does not always turn out as a
problem, because usually they can supply the needed amount of products. On the
other side there exists a term “market failure”, which is used to describe a situation
in which markets fail to produce either economically optimal or socially desirable
outcomes, and they dene four principal types of market failure:
1) Externalities or “spillovers” of economic activities so that one actor’s
economic activities harm those of another ex: Environmental pollution. 2)
Increasing returns and declining marginal costs that lead to a monopoly constitute
another type of market failure. 3) A lack of public good. Ex. Water sanitation,
police Distributional inequalities. 4) Gap between the rich and the poor continues to
grow. Each and every one of these failures can be regulated and prevented by
government regulation. But one the most popular government approaches is an
“invisible hand”. A laissez-faire attitude in free market, the invisible hand, being
that they will be able to fulfil the needs of society do not need the involvement of
government. If society wants computers and people are willing to pay high prices
then... Businesses have the incentive to start making computers to earn profit. This
leads to more competition.... Which means lower prices, better quality, and more
product variety. To maintain profits, firms find most efficient way to produce goods
and services. The government doesn’t need to get involved since the needs of
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society are automatically met. In the case of negative externalities and lack of
public good, the government will step in and help to protect the people. For
monopolies, antitrust laws are put into place to prevent monopolies and promote
competition. Distribution of wealth is somewhat controlled by welfare, which
comes from people paying taxes to the government.[1]
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MODEL POZNAŃSKI JAKO NARZĘDZIE PRZEWIDYWANIA
UPADLOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce wolnorynkowej musi stale
dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. Jego działalność jest
nierozerwalnie związana z podejmowaniem ryzyka i niepewnością. Obecnie
bankructwo przedsiębiorstw jest zjawiskiem równie naturalnym jak ich
powstawanie. Uważa się, że upadłość słabych jednostek gospodarczych jest
potrzebna, aby nie hamować rozwoju silniejszych podmiotów. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie systemu wczesnego ostrzegania przed bankructwem na
przykładzie „modelu poznańskiego”.
Definicja i czynniki prowadzące do upadłości przedsiębiorstwa
Upadłość z prawnego punktu widzenia, definiuje się jako zaprzestanie przez
przedsiębiorstwo prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku postawienia go
w stan upadłości przez uprawniony do tego organ [4, s. 47]. W tym przypadku to
sąd jest organem, który może uznać złożony wniosek o postawienie jednostki w
stan upadłości za zasadny. Pod względem ekonomicznym upadłość oznacza
niezdolność przedsiębiorcy do zaspokojenia roszczeń wszystkich swoich
wierzycieli z powodu złej sytuacji finansowej [5, s.13].
Wyróżniamy wiele czynników, które prowadzą do bankructwa przedsiębiorstwa.
Najogólniej można je podzielić na czynniki mikro- i makroekonomiczne. Do
przyczyn mikroekonomicznych zaliczamy [2, s.123]:
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oparcie zarządzania przedsiębiorstwem na doświadczeniu tylko jednej osoby;
niewłaściwą strukturę profesjonalnej kadry zarządzającej; brak odpowiedniego
systemu informacji finansowo-księgowej; nadmierne, niestabilne tempo wzrostu;
prowadzenie działalności na zbyt dużą skalę w stosunku do technicznych i
finansowych możliwość przedsiębiorstwa. Do makroekonomicznych wskaźników
wpływających na skalę upadłości zaliczamy: sytuację ekonomiczną państwa;
politykę fiskalną i monetarną; procesy inflacyjne; przepisy prawne regulujące
działalność gospodarczą.
Model „poznański” jako przykład modelu dyskryminacyjnego
Aby ustrzec się przed bankructwem konieczne jest wykorzystanie w procesie
zarządzania metod pozwalających na wczesne wykrycie zagrożenia upadłością.
Zdecydowana większość modeli służących do prognozowania upadłości
przedsiębiorstwa została zbudowana za pomocą liniowej analizy dyskryminacyjnej.
Model dyskryminacyjny zwany również funkcją Z-score, łączy różne wskaźniki
finansowe z uwzględnieniem systemu ważonego [1, s. 27- 28].
Model „poznański” został opracowany przez M. Hamrola, B. Czajkę i
M. Piechockiego, którzy poddali badaniu 100 polskich spółek z wyłączeniem
sektora ubezpieczeń oraz bankowego, a także organizacji non – profit. Przedmiotem
badania były sprawozdania finansowe z lat 1999-2002. Połowę grupy badawczej
stanowiły firmy o dobrej kondycji finansowej, a drugie 50% przedsiębiorstwa, dla
których przeprowadzono postepowanie upadłościowe. Model został zbudowany w
oparciu o wielkość stałą oraz cztery wskaźniki finansowe. Funkcja
dyskryminacyjna wygląda następująco:
Gdzie:
– zysk netto/majątek całkowity;
– (majątek obrotowy – zapasy) /
zobowiązania krótkoterminowe;
– kapitał stały / majątek całkowity;
– wynik
finansowy ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży.
Wielkość graniczna modelu wynosi 0. W perspektywie jednego roku
przedsiębiorstwa zagrożone upadłością uzyskują ujemną wartość wskaźnika.
Natomiast dla jednostek o dobrej kondycji finansowej wskaźnik przyjmuje wartości
dodatnie. Skuteczność ogólna modelu oscyluje powyżej 90%. Dla sektora
produkcyjnego wynosi 93,26%, dla sektora handlowego 92,45%, a dla sektora usług
95,74% [1, s.59].
Jak każda metoda badawcza, tak i modele dyskryminacyjne posiadają wady.
Jedną z nich jest dezaktualizacja. Z tego powodu modele, które powstały
kilkanaście lat temu w obecnych czasach mogą zawodzić. Kolejnym defektem jest
nieuwzględnienie w modelu elementów jakościowych związanych z czynnikiem
ludzkim, który ma duży wpływ na obecną i przyszłą sytuację w przedsiębiorstwie
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[3, s. 344]. Pomimo wyżej wymienionych wad modele dyskryminacyjne, a wśród
nich „model poznański” są bardzo użyteczne i skuteczne, zwłaszcza gdy celem
badania jest wskazanie jednostek o dobrej kondycji finansowej, a także tych
zagrożonych upadłością.
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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
NA PRZYKŁADZIE RYNKU USŁUG KSIĘGOWOŚCI ONLINE
We współczesnym świecie rola technologii informatycznych nieustannie się
zwiększa i ma wpływ na niemal każdą dziedzinę gospodarki. Zmiany
technologiczne
zmieniają
sposoby
funkcjonowania
i
zarządzania
przedsiębiorstwami. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stopnia
innowacyjności mikro, małych i średnich firm w Polsce w dziedzinie technologii
informatycznych oraz przedstawienie zmian w technologii na przykładzie rynku
usług księgowości on-line.
Cyfryzacja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
W XXI wieku mamy do czynienia z gospodarką opartą na wiedzy
i przepływie informacji. Dlatego tak ważne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest
wdrażanie i korzystanie z nowoczesnych technologii [4, s. 88]. Na polskim rynku
dominującą rolę odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Do sektora
MŚP zalicza się firmy zatrudniające do 250 pracowników których łączny roczny
obrót nie przekracza 50 mln euro. Firmy z tego sektora pełnią bardzo ważną rolę w
gospodarce gdyż generują 49,9% PKB, a same mikroprzedsiębiorstwa stanowią
96,2% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce [6, s. 8]]. Ponadto 69% miejsc pracy
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tworzą przedsiębiorstwa właśnie z tego sektora [1, s. 9]. Raport Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości opracowanym na podstawie danych GUS podaje, że w
94,7% małych przedsiębiorstw wykorzystuje się komputery, 93,8% korzysta z
Internetu, a 7,6% korzysta z chmury obliczeniowej. Jednocześnie 62,6% małych
firm ma własna stronę internetową. W przypadku średnich przedsiębiorstw
wskaźniki te wyglądają następująco: wyposażenie w komputery – 99,2%, dostęp do
Internetu – 99,1%, chmura obliczeniowa – 17,2%, własna strona internetowa –
85,3% [6, s.8]. Jednocześnie wszystkie te kategorie systematycznie zwiększają się z
biegiem lat.
Rynek usług księgowości online
Nową formą świadczenia usług która rozwinęła się wraz z rozwojem Internetu
są usługi on-line. Podstawowymi cechami które rozróżniają usługi online od
tradycyjnej formy jest świadczenie ich na odległość, rozdzielenie procesu
świadczenia i konsumowania usługi oraz jednorodność wynikająca z większej
możliwości ich standaryzacji [3, s. 99]. Księgowością on-line można nazywać
komputerową ewidencję operacji gospodarczych o dostępie zdalnym
z
wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej [5, 566]. Usługi tego typu ułatwiają
przedsiębiorcom prowadzenie księgowości, m.in. za pomocą programów
fakturująco-sprzedażowych dostępnych przez Internet. Niewątpliwymi zaletami
tego rozwiązania są niższe koszty w porównaniu do korzystania z tradycyjnych biur
rachunkowych, integracja z bankowością, Urzędami Skarbowymi i ZUS,
możliwość korzystania z analiz generowanych przez program, oraz możliwość
konsultacji ze specjalistami z dziedziny księgowości [7, (dostęp 12.09.2018)].
Usługi księgowości online przeznaczone są głównie dla małych firm (które
dominują w Polsce), korzystających z uproszczonej księgowości głównie w formie
podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub metody ryczałtowej. Takie
rozwiązanie zapewnia wygodę sprawność i bezpieczeństwo danych dla
przedsiębiorców, co prawdopodobnie sprawia że usługi księgowości on-line stają
się coraz bardziej popularne. W badaniach prowadzonych przez Fundusz Rozwoju
Biznesu STARTER dotyczących rynku usług księgowych on-line możemy
przeczytać że co piąta polska firma korzysta z tej metody prowadzenia
rachunkowości. Jednocześnie prognozowany jest zdecydowany wzrost wartości
rynku tych usług [2, s.2].
Współczesny poziom rozwoju technologii informatycznych istotnie
wpływa na rzeczywistość gospodarczą. Zmieniają się sposoby i narzędzia
zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. W Polsce gdzie dominują małe
i średnie przedsiębiorstwa odnotowuje się wzrost wykorzystywania tych
technologii przez firmy. Widoczne jest to na przykładzie rynku usług
księgowości on-line która coraz częściej wykorzystywana jest przy
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prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki niższym kosztom
automatyzacji niektórych procesów ma on duży potencjał rozwoju.
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Smygur R.,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
SPRAWNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ JAKO
WARUNEK SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA
W procesie zarządzania dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa
gospodarka rynkowa wymaga odpowiedniego systemu zabezpieczenia informacji.
Dobre wsparcie informacyjne jest nie tylko sukcesem firmy, ale także służy jako
środek przetrwania w środowisku konkurencyjnym. Zabezpieczenie informacją w
firmie ma związek z systemem zarządzania w przedsiębiorstwie, a także z
procesem zarządzania jako całości. Można to rozpatrywać nie tylko ogólnie,
obejmując wszystkie funkcje zarządzania, ale także jako indywidualną
funkcjonalną pracę zarządczą, na przykład: prognozowanie i planowanie,
księgowanie i analizę.
Skutki i metody przesyłania informacji w przedsiębiorstwie
Najważniejszym czynnikiem zwiększenia wydajności produkcji w każdej
branży jest modernizacja zarządzania. Doskonalenie form i metod zarządzania
opiera się na osiągnięciach postępu naukowego i technologicznego, dalszym
rozwoju informatyki, zajmującym się badaniem metod gromadzenia, przetwarzania
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i przekazywania informacji za pomocą różnych środków technicznych. [4, s. 422]
Poprawnie dostarczona informacja warunkuje następujące pozytywne skutki:
1. Ekonomia kosztów poprzez zmniejszenie: funduszu płac, kosztów
oprogramowania, wydatków związanych z realizacją kontraktów, wydatków na
redystrybucję surowców.
2. Eliminowanie ewentualnych kosztów w przyszłości: unikania przyszłego
wzrostu nadmiernej liczby pracowników, zmniejszenia wymagań do przetwarzania
danych, zmniejszenia kosztów usług.
3. Możliwe korzyści niematerialne: poprawa jakości informacji, zwiększona
wydajność, przyspieszenie obsługiwania, nowa moc produkcyjna, lepsza kontrola,
ograniczenie zaległych płatności, pełne wykorzystanie oprogramowania.
Proces przesyłania i odbierania informacji przedstawiono w schemacie poniżej.
Jest to prosty przepływ informacji w jednym kierunku [1, s. 261].
Ry
s.
Pr
oc
es
przesyłania i odbierania informacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w
zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Politechnika Śląska 2013.

Proces przekazywania informacji, nawet w jednym kierunku, przechodzi przez
wielu pośredników, co oznacza, że podczas przesyłania informacji jest opóźniony i
zniekształcony. Ponadto informacje mogą być przekształcane w zależności od
tego, do kogo są adresowane [2, s. 44]. Tak więc, na przykład, kiedy informacja
jest przekazywana od podwładnych do przełożonego, jest uogólniona, a kiedy jest
wysyłana od przełożonego do podwładnych odwrotnie – jest określona. W procesie
zarządzania informacja jest wymieniana w sposób ciągły. Ponadto kierunek ruchu
informacji może być pionowy (od przełożonego do podwładnych lub od
podwładnych do przełożonego), a także poziomy (między kierownikami jednostek,
podwładnymi jednego poziomu). Najważniejszą rzeczą w tym procesie jest
maksymalna
szybkość
przekazywania
informacji
przy
minimalnych
zniekształceniach.[3, s. 41] Taki przebieg informacji przyczynia się do podjęcia
poprawnych decyzji, a to skutkuje zyskiem przedsiębiorstwa.
Rachunkowość i sprawozdawczość wykonują główną rolę w pozyskiwaniu i
analizie informacji, sprzyjają jej zabezpieczeniu, dzięki im w pełni można zobaczyć
wszystkie procesy i rezultaty. Także ważną rolę w korzystaniu z informacji
205

odgrywa sposób jej rejestracji, przetwarzania, gromadzenia i przekazywania;
systematyczne przechowywanie i dostarczanie w wymaganej formie [1, s. 259].
Resumując, zarządzanie informacją pełni ważną rolę w drodze do sukcesu
przedsiębiorstwa, daje mnóstwo korzyści materialnych i niematerialnych, które
powodują rozwój firmy jako całości.
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