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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО,
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Василишин О.І.,
студ. гр. ОП-42,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Науковий керівник – Литвиненко Н.О.,
к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасних умовах активними є процеси реформування національної
економіки та її інтеграції у світову. Провадження зовнішньоекономічної
діяльності як окремим підприємством, так і на рівні держави стає необхідною та
невід’ємною умовою для потенційного економічного зростання суб’єкта, який
таку діяльність здійснює. Відтак, актуальним є дослідження документування
процедури здійснення зовнішньоекономічних торгівельних операцій.
Метою публікації є структуроване формулювання документування процедури здійснення торгівельних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Завдання дослідження полягає у розкритті порядку документування
зовнішньоекономічних торгівельних операцій від початкового етапу проведення
переговорів та укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) до
завершення виконання умов такої угоди.
Документування процедури здійснення торгівельних операцій у зовнішньоекономічній діяльності (у розрізі етапів) має такий вигляд:
I. Проведення попередніх переговорів, під час яких сторони формулюють
мету угоди та формують проект майбутнього договору. На цьому етапі сторони
контракту повинні чітко сформулювати і прописати вимоги щодо угоди [1],
наголосити на бажаному результаті, впевнитися у платоспроможності свого партнера. Цей етап вважається пройденим після того, як оформлена його відповідна
документація, яка, своєю чергою, є своєрідним підтвердженням дій суб’єктів.
Основними документами тут є запити, ініціативні листи, відповіді на запити,
оферти (тверда чи вільна), банківські чи комерційні відправлення та ін. [2, с. 92].
II. Оформлення замовлення. На цьому етапі покупець надсилає своєму
партнеру письмове повідомлення, у якому вказуються обсяг замовлення, термін
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його доставки, мінімальна ціна. Необхідними документами тут є замовлення,
акцепт пропозиції покупця, проект контракту, акцепт (підтвердження, згода)
твердої оферти продавця, зустрічна оферта, графік доставки, індент (закупівельний ордер) [2, с. 93]. Замовлення не є контрактом, аж доки покупець не отримує
письмову згоду щодо підписання договору.
III. Забезпечення доставки і розрахунків, зокрема визначення контрактної
ціни, умов та способів розрахунку між партнерами.
Щоб документально оформити цей етап, необхідні наступні документи [2, с. 94]:
– фірмові каталоги, прейскуранти;
– консульський рахунок або доручення, в якому підтверджується походження товару (виписує консул після сплати консульського збору, надається
разом з експортованим товаром, якщо це вимагається в країні-імпортері);
– рахунок-фактура (містить основні відомості про товар та його ціну) є
підставою для оплати;
– конкурентний лист. Містить інформацію про техніко-економічні показники, якість, ціни і комерційні умови під час реалізації товару;
– «Інкотермс 2000» – документ, розроблений Міжнародною торговою
палатою, у якому зібрані правила та тлумачення міжнародних комерційних термінів [3].
IV. Виконання замовлення: перевезення і доставка товару до покупця та кінцевий розрахунок. На цьому етапі продавцю слід пам’ятати про належне упакування товару, його страхування, митне оформлення на пункті пропуску між
країнами. Відповідно, слід оформити такі документи [2, с. 95]:
– пакувальний листок, у якому вказується кількість та усі види упакованого товару;
– сертифікати продукції, зокрема якості та походження товару;
– інвойс, що є основою для розрахункових операцій включно з перерахуванням всіх витрат, знижок, форми платежу;
– транспортну накладну,
– повідомлення про відвантаження,
– страховий поліс для вантажу;
– митну декларацію – документ, що заповнюється під час перетину
митного кордону та містить відомості про товар і митні платежі [4];
– коносамент, якщо товар транспортуватиметься морським транспортом. Видається фірмою, що перевозитиме товар, відправникові та
свідчить про одержання вантажу для перевезення.
– податкову накладну, якщо продавець є платником ПДВ.
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За результатами дослідження сформульовано та наведено процедуру укладання зовнішньоекономічного договору та сформульовано порядок її
документування. Акцентовано на документальному оформленні процесу реалізації
умов зовнішньоекономічної торгівельної угоди (контракту).
Література
1. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) :
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
06.09.2001 р. № 201. 2. Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. та ін.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / За ред. О. В. Шкурупій. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 3. Міжнародні правила по
тлумаченню термінів «Інкотермс» (редакція 2010 p.). 4. Положення про митні
декларації : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450.

Возна М. М.,
студ. гр. ОПАГ-21з,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Лемішовська О.С.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
В умовах масштабного розвитку світової економіки та розширення інтеграції України у світовий економічний простір, особливої актуальності набуває
питання щодо організації відповідного облікового забезпечення операцій пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). Управління такою діяльністю
потребує правильності ведення бухгалтерського обліку операцій з врахуванням
змін в законодавстві України, яке постійно удосконалюється до принципів і
директив Європейського Союзу, а у сфері тарифно-митного законодавства – до
стандартів Світової організації торгівлі, що приносить істотні вигоди
міжнародним обмінам і забезпечить високий ступінь спрощення та гармонізації
митних режимів, а це є однією з основних цілей європейської інтеграції.
Основними об’єктами бухгалтерського обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності є: валютні кошти і валютні операції, товари та їх рух на
підставі експортно – імпортних операцій, розрахункові та кредитні операції
між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами й обслуговуючими їх банками,
капітал та зміни у його структурі, фінансові результати господарської діяль11

ності. Для відображення операцій суб’єкти ЗЕД використовують план рахунків та інструкцію щодо його застосування, а також відповідні зміни і доповнення, які відображають специфіку зовнішньоекономічної діяльності.
Кожне підприємство, проводячи зовнішньоекономічну діяльність, повинно відображати всі господарські операції в бухгалтерському обліку. Таке
відображення можливе за наявності необхідної документації, яка підтверджує
факт здійснення такої операції. Підставою для відображення в обліку імпортно-експортних операцій є договірні, супроводжувальні, дозвільні, митні,
страхові та розрахунково-платіжні документи [1].
Документування операцій експорту та імпорту товарів і послуг має ряд
особливостей у порівнянні із звичайними господарськими операціями. Такі
документи за зовнішньоекономічними операціями складаються іноземною
мовою та мають певну форму, будову та зміст, які є характерними для
українського законодавства [2]. Документи щодо сфери зовнішньоекономічної
діяльності також регулюються міжнародним законодавством. У ЗЕД
виділяють особливий вид первинних документів – договір, який підтверджує
факт виникнення прав та зобов’язань у сторін, проте не дозволяє здійснювати
записи в бухгалтерському обліку. Облікове відображення підтверджують
документи, які безпосередньо оформляються під час здійснення операції
(накладні, рахунки та акти). Первинні документи визнаються формою
договору, тільки у тому випадку коли сторони операції досягли згоди з усіх
істотних умов договору в належній формі. Основним документом в якому
відображається здійснення експортно-імпортних операцій є вантажно-митна
декларація. Решту документів можна поділити на комерційні та розрахункові,
до яких належать інвойси, рахунки-фактури, розрахункова специфікація,
переказні векселі. У деяких країнах виділяють особливий вид документації
щодо зовнішньоекономічних операцій – операційно-комерційну, до складу
якої належить договір та паспорт угоди (відображається на кожен укладений
контракт і підписується уповноваженим банком, в якому відкрито валютний
транзитний рахунок) [1].
Відображення в обліку товарів (робіт, послуг) здійснюється на дату
ввезення на економічну територію країни чи вивезення з неї. Терміном
експорту чи імпорту товарів, які не підлягають митному декларуванню є дата
оформлення приймально-здавального акту або платіжного документу.
Відповідно до П(С)БО 21 проводиться розмежування усіх валютних
об’єктів обліку на монетарні та немонетарні, що варто враховувати при
організації обліку ЗЕД, оскільки це впливає на порядок визначення курсових
різниць. Також на кожну дату балансу монетарні статті в валюті відображаються з використанням валютного курсу, немонетарні статті, зарахування
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яких до балансу пов’язано з операцією в іноземній валюті, обліковуються за
валютним курсом на дату здійснення операції, а немонетарні статті за
справедливою вартістю в валюті відображаються за валютним курсом на дату
визначення справедливої вартості.
Одним із напрямів розвитку та вдосконалення національної системи
бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій є вивчення провідного світового досвіду обліку даних операцій та розробка методологічного та
методичного забезпечення обліку таких операцій професійними організаціями
завдяки їх широкому залученню до роботи у відповідних органах, що
здійснюють регулювання бухгалтерського обліку.
Література
1. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове
регулювання та гарантії здійснення / С.П. Коломацька. – К.: Професіонал,
2004. – 288 с. 2. Гарний Д. Первинні документи як форма договору: долаємо
стереотипи / Д. Гарний // Школа бухгалтера. – № 5. – 2007.

Вороніна І. О.,
студ. гр. ОПАГ-21,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Литвиненко Н. О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
РЕЖИМ ПЕРЕРОБКИ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ: ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
Успішне функціонування і розвиток промислових підприємств у сучасних умовах ведення бізнесу вимагає пошуку альтернативних способів управління та здійснення господарської діяльності. Одним із шляхів вирішення цієї
проблеми є співробітництво з нерезидентами щодо виготовлення продукції у
режимі переробки на митній території України.
Для раціональної побудови обліку операцій з переробки та забезпечення
методично коректного його ведення й формування достовірних показників
фінансової звітності має бути чіткість й однозначність в окресленні господарських процесів, наявних під час режиму переробки на території України, та
визнанні й ідентифікації базових об’єктів обліку.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми публікації та визначає її
мету.
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Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад щодо операцій, що
здійснюються у режимі переробки на митній території для ідентифікації
(визнання) господарських процесів та базових об’єктів їх обліку.
«Переробка на митній території – це митний режим, відповідно до якого
іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки» [1].
Виходячи з наведеного визначення переробці піддаються іноземні
товари, які включають переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж,
демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки; ремонт товарів, у тому числі
модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.
Для цілей оподаткування операцій з переробки синонімом до словосполучення «іноземні товари» можна вважати термін «давальницька сировина», під
яким слід розуміти сировину «матеріали, напівфабрикати, комплектуючі
вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання, тобто
замовника і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для
виробництва готової продукції з подальшим переданням або поверненням
такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій
особі» [2].
Власником давальницької сировини (іноземного товару) та виготовленої
з неї готової продукції (продуктів переробки) є замовник.
Виконавець є власником засобів праці, а також у його розпорядженні
перебуває висококваліфікований персонал, здатний виготовляти якісну продукцію. Ці складові виробничого процесу дають можливість виконавцю отримувати дохід від використання власних засобів.
Фінансово-розрахункові відносини під час режиму переробки можна
розглядати у розрізі наявних форм розрахунків між замовником та виконавцем: розрахунок грошовими коштами; давальницькою сировиною; готовою
продукцією та змішана форма, яка передбачає оплату вартості переробки
частково грошима і сировиною або грошима і готовою продукцією [3].
За результатами дослідження з’ясовано, що митний режим переробки передбачає, використання виконавцем давальницької сирокини та матеріалів у процесі
виробництва для отримання продукту переробки. Результат переробки (продукт
переробки) підлягає вивезенню з країни, в якій така переробка була здійснена.
Відтак, під час режиму переробки на митній території мають місце процеси:
– постачання (ввезення давальницької сировини, яка обліковується в
замовника поза балансом);
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– виробництва (виготовлення із давальницької сировини готової продукції, під час якого об’єктом обліку є витрати на виробництво готової
продукції шляхом переробки сировини);
– збуту (вивезення продуктів переробки), з одночасним підписанням
акту наданих послуг із переробки й відображенням в системі обліку
виконавця зобов’язань і доходу за результатами наданих послуг.
Література
1. Митний кодекс України: Закон України від 07.06.2012 № 4915-VI. 2.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. 3. Мельник О. Г.
Сутність та мотиви здійснення толінгових операцій на підприємствах /
О. Г. Мельник, І. І. Коць, О. М. Урікова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська
політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 819. – С. 148-155.

Гайналій А.О.,
студ. гр. Б17 1/9,
Кропивницький інженерний коледж
Центральноукраїнського національного технічного університету.
Науковий керівник – Куц В.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО
ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У сучасних умовах розвитку економіки України, ефективній фінансовогосподарській діяльності, контролю за виробничим процесом та розподілом
матеріальних благ, рухові та збереженню майна підприємства сприяють
бухгалтерський, управлінський та податковий види обліку. З огляду на безперервний рух прогресу, вагомішою стає необхідність з'ясування актуальних
проблем процесу обліку й шляхів їх вирішення.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації
про діяльність суб’єкта господарювання зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1, c.1]. Його основні проблеми:
1. Специфіка обліку та звітності відповідно до сфери (галузі) застосування – ведення обліку вимагає специфічних норм та порядків організації,
відповідно до виробничої діяльності в різних галузях. Отож є доцільним
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створення нових та вдосконалення існуючих нормативних актів, що дозволить
стандартизувати процес обліку для кожної зі сфер виробництва.
2. Неактуальна або недостатня кваліфікація кадрів бухгалтерської системи Для вирішення питання необхідно: заохочувати керівників підприємств до
збільшення кількості професійно-освітніх програм для працівників; розробити
загальнодоступне джерело економічної інформації; службові відрядження –
спосіб набуття професійного досвіду.
Згідно з визначенням СІМА (Інституту професійних бухгалтерів у сфері
управлінського обліку, Велика Британія) управлінський облік – це невід'ємна
частина менеджменту, що використовуються для ідентифікації, узагальнення,
подання, інтерпретації та використання інформації [2, c. 212] в ефективній
підприємницькій діяльності. Нині для нього є актуальним:
1. Ідейна підтримка розвитку управлінського обліку – важливу частку в
процесі формування ідеї цієї галузі займають університети та фірми, така їх
діяльність є досить популяризованою за кордоном. Залучення населення до
ідейної діяльності та його обізнаність в справах управління за рахунок
освітньої програми держави, позитивно вплинуть на розвиток управлінського
обліку України.
2. Рівень підготовки бухгалтерів-аналітиків – відповідно до вимог менеджменту, постійні нововведення та зміни економічної політики України
вимагають високого рівня компетенції працівників облікової системи, що
можливо здійснити за рахунок пропозицій, наведених раніше для підвищення
кваліфікації в сфері бухгалтерського обліку.
Система оподаткування є важливим елементом формування фінансових
відносин між державою і суб'єктами господарювання та суттєвим фактором
що впливає на господарську діяльність підприємств [3, с. 185], де нині є
актуальним:
1. Надання більшої цінності податковому обліку та правильності його
введення, порівняно з організаційно-виробничими завданнями підприємства,
що можливо виправити за рахунок введення послуг податкової консультації та
спрощення системи сплати податків з використанням удосконалених
програмних забезпечень.
2. Вибір облікової політики для цілей оподаткування підприємств.
Одним зі шляхів рішення може стати створення відділу податкового контролю
на великих підприємствах та призначення послуг податкової консультації для
кожного з підприємств малого та середнього бізнесу.
Бухгалтерський, управлінський та податковий обліки в своїй організації
потребують удосконалення в методико-організаційних питаннях та законо-
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давчо-нормативних системах, що можливо здійснити в процесі деталізованого
розгляду специфіки їх актуальних питань та методів рішень.
Література
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від
16.07.1999 р. № 996-XIV. 2. Куцик П.О. Розвиток управлінського обліку:
міжнародний контекст і перспективи / П.О. Куцик // Міжнародний збірник
наукових праць. – 2011. – № 3 (21). – С. 211–216. 3. Пальчук О. В. Податковий
облік: проблеми та перспективи / О. В. Пальчук // Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки:
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студ. гр. 32-Е,
Лозівська філія Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу.
Науковий керівник – Яковенко С.Л.,
голова циклової комісії «Бухгалтерський облік»,
викладач вищої категорії
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
У самому загальному вигляді сукупний економічний процес являє собою
ідентифіковані в просторі специфічні групи процесів:
– власне господарські процеси принципово відрізняються один від
одного призначенням, складом, внутрішнім змістом;
– використані у зв’язку з цими процесами ресурси – засоби праці,
предмети праці, жива праця;
– процеси формування доходів і фінансових результатів.
Витрати діяльності складають центральний об’єкт бухгалтерського
обліку, оскільки в економічному сенсі їх елементи є загальними для всіх груп
специфічних господарських процесів, в яких використовуються засоби праці,
предмети праці, жива праця, і в той же самий час утворюються пов’язані зі
специфікою процесів певні групи витрат.
Облік витрат займає визначальне місце в економіці підприємства,
оскільки на ньому базуються економічні показники виробництва продукції.
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Основним нормативним документом, що регламентує на сьогоднішній
день відображення витрат підприємств України в бухгалтерському обліку є
П(С)БО 16 «Витрати». Згідно з П(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати,
які неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, відображаються
у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо
актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його
вартості між відповідними звітними періодами.
На даному етапі реформування економіки України у зв’язку з прийняттям
Верховною Радою України Податкового кодексу України, облік витрат
представляє особливий інтерес. З дати вступу в силу нової редакції розділу III
«Податок на прибуток» Податкового кодексу почалися кардинальні зміни в
обліку витрат підприємства. У податковому обліку замість роздільного обліку
доходів і витрат з 01.01.2015 року запроваджується принципово новий порядок, заснований на визначенні фінансового результату за даними бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на суму податкових різниць. Такі
різниці визначаються згідно зі статтями 138-140 розділу III Податкового
кодексу України поділяються на різниці, які зменшують фінансовий результат
до оподаткування (до складу витрат податкового обліку включається) і різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування (до складу витрат
податкового обліку не включається). Отже, механізм податкового обліку
витрат приведений у відповідність з їх бухгалтерським обліком. Однак зміни в
Податковому кодексі України лише частково торкнулися порядку оподаткування операцій, за яким перша подія відбулася до 01.01.2015 року, а завершальна подія з обліку оподатковуваного прибутку відбувається після цієї
дати. Так, надано право зменшувати фінансовий результат до оподаткування
(включати до складу витрат) на суму грошових коштів, перераховану
постачальникам, яка за правилами податкового обліку, включалася до складу
витрат до 01.01.2015 року.
Податковий кодекс України не містить спеціальних правил податкового
обліку операцій, в яких другою подією є відвантаження продукції, товарів,
робіт, послуг. Тому, не можна виключити таку ситуацію, коли сума витрат,
яка вже була включена до складу витрат звітного періоду буде повторно
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включатися до складу витрат при придбанні товарів або при їх реалізації, що
призведе до викривлення оподатковуваного прибутку підприємства.
Література
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Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – Вип. 167. – С. 219-225.
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ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ
У діяльності суб’єктів господарювання постійно відбуваються зміни
стосовно нововведень у законодавстві, економічної ситуації в країні. Усі ці
події впливають і на облікову політику підприємства, а в окремих випадках
спричиняють потребу в її зміні.
Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для: 1) ведення бухгалтерського обліку і
2) складання та подання фінансової звітності [1].
Зміна облікової політики може бути проведена лише у двох випадках:якщо така зміна вимагається МСФЗ або якщо така зміна приводить
до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію
про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові
результати діяльності або грошові потоки суб’єкта господарювання.
Вимоги МСФЗ щодо дотримання однієї облікової політики протягом
періоду роботи підприємства обумовлені тим, що користувачам фінансової
звітності необхідно мати змогу порівнювати фінансову звітність суб’єкта
господарювання протягом звітних періодів для визначення тенденцій у його
фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках.
Не вважаються змінами застосування облікової політики до операцій,
інших подій або умов, що відрізняються за сутністю від тих, що відбувалися
раніше або умов, які не відбувалися раніше або були несуттєвими.
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Зміни, внесені в облікову політику, мають бути задокументовані. При
внесенні до облікової політики змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту Наказу про облікову політику підприємства або істотно впливають
на його зміст, розпорядчий документ про облікову політику доцільно
повністю викласти в новій редакції і перезатвердити.
Згідно з пунктом 12 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» вплив зміни облікової політики на події та операції минулих
періодів відображається у фінансовій звітності підприємства двома способами: 1) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок
звітного року; 2) шляхом повторного надання порівняльної інформації щодо
попередніх звітних періодів [2].
Обидва ці способи застосовуються у тому випадку, коли зміна облікової
політики відбулася після оприлюднення фінансової звітності і стосується
попереднього звітного періоду.
При цьому коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок
звітного року пов'язано з тим, що так чи інакше майже кожен елемент облікової політики здійснює прямий або опосередкований вплив на фінансові
результати підприємства, а вони списуються на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)». Таке виправлення облікових записів відбувається за допомогою способу «червоного сторно» або способу додаткового
бухгалтерського проведення залежно від того, завищеною чи заниженою була
сума нерозподіленого прибутку до зміни облікової політики. У разі, якщо
зміна облікової політики викликала суттєві зміни показників фінансової
звітності підприємство повинно повторно оприлюднити фінансову звітність
або обґрунтувати економічну недоцільність цього. Це можливо за умови,
якщо витрати на повторне оприлюднення фінансової звітності перевищують
вартість зміни облікової політики.
Відповідно до п. 22 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» при зміні облікової політики підприємство зобов’язане розкрити
таку інформацію у примітках до фінансової звітності:причини та суть зміни;
суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду або
обґрунтування неможливості її достовірного визначення;факт повторного
подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її
перерахунку [2].
Доповнювати ж облікову політику підприємства можуть у будь-який час,
а не тільки з початку нового календарного року. Наприклад, якщо підприємство починає діяльність, якою не займалося раніше, то внести поправки
до облікової політики у вигляді опису методів відображення фактів господарського життя, відмінних за суттю від тих, що мали місце раніше, або таких,
що виникли вперше, воно має право з такого моменту. Будь-яких коригувань
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фінансової звітності за минулі періоди це не потребує, оскільки такі події не
вважаються зміною облікової політики.
Література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999 р. №996-ХІV. 2. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від
31.03.1999 р. № 87.
Грицеляк О. І.,
студ. гр. ОПАГ-22,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Воськало В. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ ПЕРІОДУ»
ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
У сучасних умовах процес управління підприємством вимагає вирішення
численних проблем. Всі основні процеси господарської діяльності пов'язані з
витрачанням ресурсів, тому співвідношення витрат і результатів діяльності
свідчить про ефективність управління.
Аналіз наукових досліджень показав, що проблемі обліку витрат приділялась значна увага вчених. Однак, така категорія, як «витрати періоду»
залишається не достатньо розкритою.
Дослідження категорії «витрати періоду» невідривно пов'язане із
класифікацією витрат підприємства. Для потреб управлінського обліку
витрати класифікують на категорії, які можуть покращити діяльність підприємства. Виробники, як правило, орієнтуються на функціональні класифікації.
Дві основні групи функцій – це періодичні витрати та витрати на продукцію.
Періодичні витрати не стосуються кроків у виробничому процесі, тому їх
простіше віднести до часу та періодів обліку, ніж на фактичні виробничі
процеси чи готові вироби.
Розглядаючи нормативно правові акти та погляди науковців, щодо
трактування витрат періоду наведені на рис. 1, можна зробити висновок, що
немає єдиної думки.
Тому вважаємо, що витрати періоду – це витрати, які виникають на
підприємстві та безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції, не
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можуть бути капіталізовані у складі товарно-матеріальних цінностей, або
основних засобів, та відображаються у обліку у період їхнього виникнення.

Рис. 1. Визначення поняття «витрати періоду»

Рис. 2. Склад витрат періоду

Ключова відмінність витрат на продукцію від витрат періоду полягає в
тому, що витрати на продукцію виникають лише в тому випадку, якщо
22

продукція придбана або виготовлена, а періодичні витрати пов'язані з плином
часу. Таким чином, підприємство, яке не має виробничої діяльності, не понесе
витрат на продукцію, але все ж понесе періодичні витрати. Розмежування
витрат на продукцію та витрат періоду має важливе значення для того, щоб
правильно визначити чистий прибуток підприємства протягом періоду,
зазначеного у звіті про фінансові результати, та відповідну вартість запасів на
готової продукції на балансі.
На сьогодні не має чітко визначеного переліку витрат які відносять до
витрат періоду. Відповідно до ПСБО 16 «Витрати» до витрат періоду
належать адміністративні витрати, витрат на збут та інші операційні витрати
[1]. Однак, на нашу думку, до такого виду витрат також відноситься частина
фінансових та інвестиційних витрат. Саме тому наведемо склад витрат
періоду з врахуванням видів діяльності підприємства на рис. 2.
Отже, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що
витрати періоду на відміну від витрат на продукцію безпосередньо не пов’язані, та не проходять жодну стадію виробництва продукції. Саме тому, дані
витрати відображаються одразу в періоді їхнього виникнення. Розмежування
витрат на витрати на продукцію та витрати періоду, має важливе значення для
правильності визначення фінансового результату. Особливо важливою така
класифікація є для виробничих компаній, оскільки від правильності
віднесення витрат залежить собівартість продукції, яка відображається на
балансі.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»:
Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. 2. Максименко,
І. Я. Облікове відображення витрат періоду як передумова ефективного
управління підприємством / І. Я. Максименко, А. О. Юношева // Економіка та
держава. – 2018. – № 8. – С. 57-59. 3. Кузьмін О.Є. Проблеми та теоретичнометодичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах :
монографія / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, У.І. Когут, О.Г. Мельник / за заг. ред.
д-р екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна. – Львів : Вид-во «Траіда-плюс», 2009. –
325 с.

23

Гулько К.Ю.,
студ. гр. ОА-215Б,
Національний авіаційний університет.
Науковий керівник – Попович О.В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сучасний бухгалтерський облік відіграє значну роль у багатьох способах
вирішення фінансових дилем. Проте, у безперервному функціонуванні
облікових процесів може виникнути багато перешкод. Серед них, на мою
думку, можна виділити наступні:
1. Роль корпоративного управління. Корпоративне управління відіграє
вирішальну роль у наданні можливостей для підвищення ефективності
системи в організації. Це обов'язок корпоративного управління розслідувати
питання щодо своєчасної фінансової звітності для ведення достовірної
документації. Має існувати обмежений час для перегляду всіх звітів, щоб
забезпечити точну документацію. Ці фінансові звіти можуть бути корисними
для організації, а органи корпоративного управління можуть скористатися
допомогою цих бухгалтерських звітів для вироблення політики щодо
управління бізнесом. Нестача фінансової інформації може підштовхнути організацію до неоднозначності та збільшує ризик втрат і може стати небезпечною при розробці організаційної політики.
2. Запобігання шахрайству. Іншим питанням бухгалтерського обліку є
погані облікові системи організації та внутрішні процедури. Зазвичай організації
поділяються на різні відділи та команди, де кожен відділ має свої видатки. Усі
підрозділи та відділи виробляють власні баланси, що складає загальну суму всіх
витрат. Об’єднавши всі суми, легше виявити шахрайство та обман, продовжуючи при цьому остаточні облікові процедури. Хоча кожна організація має етичні
норми, правила та професійні знання щодо виявлення шахрайства, проте,
бухгалтерський облік значною мірою знижує ризик шахрайства. Саме тому
організації акцентують увагу на системах контролю бухгалтерського обліку та
здійснюють свою діяльність, щоб відслідковувати всі його активи та капітали.
Бухгалтерський облік організував спосіб подання своїх записів, щоб усі
шахрайські дії можна було уникнути, точно вказавши кожен фактор.
3. Ефективність обліку вимірювань. Іншим критичним питанням є якість
бухгалтерського звіту та оцінки. Якість фінансових звітів та резюме важливо
для підвищення функціональності бухгалтерського обліку. Немає сумніву, що
без чіткого представлення всіх сфер фінансів очікувані показники бухгал24

терського обліку не зможуть досягти. Небагато бухгалтерських інститутів
сильно наголошують на підвищенні якості фінансової звітності.
4. Зміна практики. Загальносвітова зміна стандартів бухгалтерського
обліку може вплинути на процеси місцевого обліку. Мета роботи відповідно
до світової практики – полегшити розуміння та інтерпретацію міжнародних
користувачів. Послідовність фінансових звітів може забезпечити прозорість та
досвід бухгалтера та зробити організацію авторитетною у всьому світі, що є
основною метою кожного сектора. Неможливість співпрацювати з останніми
загальновідомими стандартами може стати причиною перешкод у процедурах
бухгалтерського обліку.
Враховуючи перелічені проблеми, можна виділити наступні ідеї їх
вирішення: сортувати проблеми належним чином, проводити розслідування
для просування ефективних навичок бухгалтерського обліку, зацікавлені
органи влади повинні взяти на себе відповідальність заборонити корпоративному управлінню брати особисті переваги, роблячи неправильну фінансову
звітність, обов'язком уряду має бути підготовка вмілого бухгалтера, який зможе ефективно досліджувати та вирішувати питання бухгалтерського обліку.
Література
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Особливості підприємницької діяльності вітчизняних підприємств, їх
багатогалузевий характер та ускладнення комунікаційних зв’язків між різними рівнями управління зумовлюють пошук шляхів удосконалення системи
управління загалом. На кожному окремому підприємстві система управління є
унікальною, і для практичного застосування шляхів її удосконалення необхідно врахувати багато різноманітних факторів, які прямо або опосередковано
25

впливають на неї. Вітчизняні і зарубіжні науковці стверджують, що одним із
напрямків удосконалення системи управління є створення окремого підрозділу – центру відповідальності, який дасть змогу розподілити повноваження щодо прийняття управлінських рішень між різними рівнями, і зумовить
працівників нести відповідальність за прийняті ними рішення.
Єдиного підходу до трактування поняття «центр відповідальності» у науковців на сьогоднішній день не визначено. Окремі питання теорії та методології
даного поняття досліджуються у працях вітчизняних науковців, таких як:
Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.О. Партин, А.Г. Загородній тощо.
Проведений аналіз праць науковців щодо даного поняття надає змогу стверджувати, що центр відповідальності – це відокремлений підрозділ на підприємстві, що
встановлює персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які
він контролює. Залежно від сфери впливу менеджера структурного підрозділу
розрізняють такі види центрів відповідальності: доходів, витрат, прибутку та
інвестицій. Основною метою створення центрів відповідальності, а також ведення
обліку за кожним окремим центром є можливість організувати планування,
нормування та облік витрат для управління і контролю за ними. З метою визначення доцільності та ефективності діяльності центрів відповідальності попередньо
складають бюджет для кожного окремого центру. Можна стверджувати, що
створення центрів відповідальності висуває більш високі вимоги щодо організації
працівників підприємства в частині дотримання фінансової дисципліни,
виконання регламентів бюджетування, а також служить основою для мотивації та
винагороди за їх досягнення. Тому функціонування системи управління за
центрами відповідальності беззаперечно є доцільним.
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СКЛАДОВІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ
ЗА ВИДАМИ ОБЛІКУ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИМСТВА
Організація обліку на підприємстві є системою умов і елементів побудови облікового процесу з метою одержання достовірної і своєчасної інформації
про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням його ресурсів [1, с. 16].
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Обліковий процес на підприємстві реалізується через впровадження облікової політики – принципів, методів та процедур, які визначені діючим
законодавством, а також певною сукупністю елементів облікової політики, які
обираються підприємством в межах чинного законодавства самостійно та
закріплюються у відповідному наказі про організацію облікової політики на
початку кожного облікового року [2, с. 71].
Крім організації обліку, обліковий процес включає контроль і аналіз
діяльності підприємства. Тому необхідно в обліковому процесі розподілити
роботу приблизно однаково між усіма трьома складовими [1, с. 20].
Нормативна база формування облікової політики здійснюється на двох
рівнях – макрорівні та макрорівні. Макрорівень облікової політики представлений низкою обов’язкових рішень державних органів законодавчої і виконавчої влади, зокрема Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» та П(С)БО. Мікрорівень облікової політики представлений
внутрішніми регламентами та робочими документами господарюючого суб’єкта,
які враховують особливості ведення діяльності та її галузеву направленість і при
цьому не суперечать діючому законодавству, зокрема наказ про організацію
бухгалтерського обліку підприємства, що розробляється на підставі запропонованих у П(С)БО елементів облікової політики [2, с. 69].
Якщо сам обліковий процес забезпечується шляхом впровадження на
підприємстві облікової політики, то оцінка і контроль фінансових потоків
підприємства забезпечується через налагодження на підприємстві процесу
бюджетування.
Система бюджетування дає керівникові можливість оцінити, як ідуть
справи в різних підрозділах та складається ситуація в цілому, а також
ефективно управляти не просто окремими бізнесами, а поєднанням різних
видів діяльності [3, с. 26].
Бюджети дозволяють спрогнозувати, як розвиватимуться події на тому чи
іншому етапі. На відміну від бізнес-планування, яке дає відповідь на запитання про перспективність нового проекту, бюджетування допомагає визначити, як, де та коли слід використовувати наявні ресурси, щоб підвищити
загальну ефективність компанії [3, с. 26].
Враховуючи важливість бюджетування як складової частини управлінського
обліку, також виникає необхідність врахування особливостей діяльності
підприємства та потреб внутрішніх користувачів вже на етапі розробки та створення загальної облікової політики, яка з точки зору всеосяжності складається з
трьох основних складових обліку – фінансовий, управлінський та податковий.
Інструментальним прикладом поєднання цих складових обліку, які
мають різні цілі та завдання, та, як наслідок, мають свою сукупність вико27

ристовуваних методів та процедур, є створення та розробка робочого
плану рахунків [4, с. 52].
При формування робочого плану рахунків доцільно включити до нього
не тільки рахунки для ведення фінансового обліку, але й ув’язати їх із
рахунками, які дозволяють накопичувати інформацію для складання податкової а управлінської звітності. На багатьох підприємствах податковий та
управлінський облік ведуть у системі кореспонденції рахунків, використовуючи при цьому подвійний запис. Також всі види обліку потребують встановити
перелік та форми первинних документів, облікових регістрів, що використовуються підприємством для узагальнення інформації, перелік осіб, які
мають право підпису на документах та ін. [1, с.70].
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для підвищення прибутковості підприємницької діяльності машинобудівних підприємств необхідно постійно нарощувати обсяги виробництва та
реалізації якісної готової продукції, при цьому забезпечувати її конкурентоспроможність в сучасних економічних умовах та розширення ринків збуту.
При цьому управлінські рішення керівництва даних підприємств повинні бути
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економічно обґрунтованими на основі своєчасної, повної та достовірної інформації про наявність та рух готової продукції, притік грошових коштів від її
реалізації, оборотність. Саме раціональна організація обліку готової продукції (її
класифікація, оцінка, облік випуску та наявності на складах, система рахунків
обліку) забезпечить сучасні інформаційні потреби різних груп користувачів.
Процес обліку готової продукції є трудомісткою ділянкою, що зумовлено
особливостями машинобудівних підприємств.
Машинобудування є багатогалузевим комплексом, що постійно розвивається під впливом НТП. У структурі машинобудівної галузі Хмельниччини
в даний час налічується понад 135 підприємств, на яких працює біля 10 тисяч
чоловік [1]. Обсяг реалізованої продукції машинобудування за січень-травень
2019 р. у Хмельницькій області становить 1121461,8 тис. грн. [2]. Серед
лідерів галузі такі підприємства області, як ТОВ «Завод «Красилівагромаш» –
сучасне підприємство сільськогосподарського машинобудування, та ТОВ
«Завод «АТОНМАШ» – виробник побутового та промислового теплотехнічного обладнання, що входять до ТОВ «ATON Group» [3]. Їх багатономенклатурна готова продукція є матеріаломісткою, при цьому можливий брак у
виробництві; трудомісткою та наукомісткою (висока питома вага витрат на
заробітну плату, науково-технічні розробки інженерно-технічного центру).
Тому питання удосконалення організації обліку готової продукції є досить
актуальним для машинобудівних підприємств, головне завдання яких
реалізації продукції високої якості з найменшими витратами.
Першочергово потрібно забезпечити якнайшвидше надходження інформації про кількість, якість та вартість готової продукції, обсяги та ціни
продажу. Для цього на ТОВ «Завод «Красилівагромаш» та ТОВ «Завод
«АТОНМАШ» велике значення приділяється первинним документам, які
супроводжують оприбуткування на склад та продаж готової продукції.
З виробничих підрозділів після відділу технічного контролю, на склад
готова продукція надходить з відповідними номенклатурними номерами
(штрих-кодами) за прибутковими накладними, розробленими на підприємстві
самостійно з урахуванням вимог до оформлення первинних документів.
Комірник складу за допомогою сканера зчитує інформацію з штрих-кодів та
звіряє її із записами накладних на здачу готової продукції на склад підприємства. Один примірник накладної – повертається у цех, який здав продукцію,
а другий – залишають на складі. Дані з первинного документа комірник
заносить у картки складського обліку, приєднавши сканер до комп’ютера. Потім інформація надходить до бухгалтерії, де ведуть накопичувальну відомість
випуску готової продукції та накопичувальну відомість відвантаженої продукції. При відвантаженні готової продукції бухгалтерія формує в електрон29

ному вигляді видаткову накладну і рахунок, комірник зчитує інформацію із
штрих-кодів потрібної готової продукції у режимі «Відвантаження». Далі
документи друкуються у двох примірниках та оформляються.
Отже, облік готової продукції повинен забезпечити контроль на всіх
стадіях руху продукції – від складання планових калькуляцій та укладання
договорів до виконання виробничої програми. Для цього необхідно здійснювати порівняння фактичних даних з обліковими (плановими) та виявляти
відхилення шляхом впровадження у первинні документи граф «Відхилення
+/–» та «Причини відхилення». Автоматизація обліку на досліджуваних підприємствах, з метою забезпечення ефективності та інформаційної прозорості
продажів, дозволяє відкрити аналітичні рахунки 70101 «Дохід від продажу
готової продукції на внутрішньому ринку» та 70102 «Дохід від експортних
операцій» з подальшою регіональною сегментацією.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В БАНКУ
Згідно офіційної статистики НБУ станом на 01.01.2019 року рівень
непрацюючих кредитів у портфелях банків становив понад 50%. В абсолютних величинах цей показник перевищує половину трильйона гривень [1]. Для
того, щоб скоротити цей показник НБУ видав постанову №97 від 18.07.2019,
згідно з якою банки повинні вжити заходи спрямовані на скорочення обсягу
проблемних та непрацюючих активів, шляхом застосування інструментів
врегулювання таких як реструктуризація.
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Згідно з Постановою НБУ №351 від 30.06.2016 року реструктуризація –
це зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення вимог
до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами боржника та необхідністю
створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом
шляхом укладання додаткової угоди з боржником.
Реструктуризація заборгованості може виражатися в: зміні терміну
погашення заборгованості; зниженні відсоткової ставки по кредиту; наданні
кредитних канікул; списанні боргу або його частини за рахунок резерву;
конвертації валюти кредиту; відміні пені та штрафних санкцій [2].
Банк за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів,
дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю та наданими
фінансовими зобов'язаннями розробляє й затверджує рішенням уповноваженого органу внутрішньобанківське положення щодо оцінки активу та
розрахунку розміру кредитного ризику за таким активом.
Наприклад, для реструктуризації при зміні валюти фінансових активів
можна виокремити два основні варіанти обліку:
1. Подальший облік фінансового активу до зміни умов та коригування
його вартості для врахування зміни умов (або як знецінення, або як проста
зміна оцінок, не пов’язана зі знеціненням).
2. Припинення визнання існуючого до зміни умов фінансового активу та
первісне визнання нового фінансового активу, який визнається за поточною
справедливою вартістю.
Якщо ж мова йдеться про списання боргу за рахунок резерву, то в такому
випадку банк обліковує списану за рахунок оціночних резервів заборгованість
за активами за позабалансовими рахунками до визначеного обліковою політикою банку часу відповідно до вимог законодавства України щодо відшкодування збитків проведенням:
Дт – Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості.
Кт – Контррахунок.
У випадку якщо відбулось часткове або повне погашення раніше списаної за рахунок резерву суми заборгованості, тоді банк відображає цю подію
проведенням:
Дт – Рахунки для обліку грошових коштів.
Кт – Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості,
рахунки для обліку відрахувань у резерви.
Одночасно з цим банк за позабалансовими рахунками здійснює таке
проведення:
Дт – Контррахунок.
Кт – Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості [3].
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Разом з тим, списання безнадійної заборгованості не є підставою для
припинення вимог банку до позичальника. Банк має вживати заходів щодо
відшкодування списаної за рахунок резерву безнадійної заборгованості, у
тому числі шляхом проведення претензійно-позовної роботи.
У разі погашення безнадійної заборгованості, списаної за рахунок резерву, банк повинен збільшити свої доходи на суму коштів, одержаних від
позичальника або від відчуження об’єкту застави, та, відповідно, сплатити
податок на прибуток.
Cписання банками безнадійної заборгованості за рахунок резерву не
призведе до збільшення їх витрат та, відповідно, не впливатиме на розмір
надходжень до Державного бюджету України, оскільки витрати на формування резервів, за рахунок яких списуватиметься безнадійна заборгованість,
вже понесені.
Отже, кожен вид реструктуризації кредиту має свої особливості відображення в бухгалтерському обліку банків, методи їх обліку конкретизуються в
обліковій політиці. Реструктуризація – механізм захисту інтересів як кредиторів так і боржників.
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН СТОСОВНО ЗАСТОСУВАННЯ РРО
В ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Основна мета застосування в Україні реєстраторів розрахункових операцій (РРО: касових апаратів або фіскальних реєстраторів тощо) з боку держави
– контроль обороту підприємств та ФОП, які приймають оплати від населення
готівкою і платіжними картами.Правові засади застосування РРО визначено
Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон про РРО).
Його дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг [1].
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (надалі – Проект Закону) щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг,відповідно до пояснювальних записок Верховної Ради
України, розроблений з метою «…запровадження дієвого механізму контролю
обігу товарів та обсягу доходів суб’єктів спрощеної системи оподаткування»
[2]. Проте є деякі спірні моменти, які потребують уточнення та законодавчого
роз’яснення.Зокрема, Державна регуляторна служба України поінформувала:
«Прогнозні витрати бізнесу, насамперед, платників податків другої та третьої
груп єдиного податку, у разі прийняття проектів Законів, становитимуть
орієнтовно 22,35 млрд. грн. на адміністрування процесів застосування реєстраторів розрахункових операцій» [3].
Разом з тим, у нещодавньому дослідженні Громадської організації
«Інститут соціально-економічної трансформації» йдеться про те, що заниження оборотів ФОП – це втрати бюджету на рік – 2-2,5млрд.грн. [4]. Окрім
цього, за даними ДФС України, завдяки посиленому контролю за обігом
готівки розрахунки через РРО у 2018 році порівняно з 2017
роком збільшились на 166,5 млрд.грн., або на 19%, а фінансові санкції за
наслідком перевірок зросли у 2,4 рази із 388 млн. грн. до 938млн.грн.Загалом
передбачається збільшення та здорожчання процедур адміністрування малого
бізнесу, щоможе призвести до бізнес-еміграції підприємців, які не мають
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значних капіталовкладень, у країни з більш сприятливою податковою
системою, може змусити підприємців, які мають певні капіталовкладення –
призупиняти або скорочувати свою діяльність, або взагалі шукати нові місця
заробітку, у тому числі в інших країнах. Зміни стосуватимуться ФОП 2-4 груп.
Таким чином,запроваджуючи новий Закон, уряд хоче аби податкові
резиденти України не мали можливість ухилятися або платити податків
менше до своєї країни, тобто, переводячи свій прибуток в низькоподаткові
юрисдикції (наприклад, створюючи велику кількість ФОП, які працюють до 1
млн.грн.) та припинити їх псевдо існування. Але водночас мікробізнес для
себе в нових законопроектах переваги не бачать. Тому є загроза, що мікробізнес «заховається в тінь», оскільки використання РРО збільшує вартість ведення бізнесу для малих підприємців.Також, негативний вплив на підприємців
мають штрафи, які застосовують за помилки при використанні РРО, інколи
навіть з незалежних від бізнесу обставин. Загалом при використанні РРО
характерні значні обтяження адміністративного характеру та негнучкість
правил. Разом такі чинники посилюють навантаження на підприємців, що
створює бар’єри для розвитку.Задля уникнення цього, у першу чергу треба
оновити податкову систему.
До позитивних сторін слід віднести виконання програми МВФ, оскільки
розширення застосування РРО є зобов’язанням перед фондом. За умови
збереження існуючої активності бізнесу можливе зростання надходжень до
бюджету, підвищення дисципліни для окремих категорій платників податків і
вирівнювання умов ведення бізнесу для платників загальної та спрощеної
систем оподаткування.
Отже, найбільший ефект від фіскалізації розрахункових операцій через
програмні РРО можна досягти лише на умовах добровільності в межах
суспільного договору влади і бізнесу, відповідних заходів влада має вживати
лише в тісній конструктивній співпраці з бізнесом та із широким залученням
громадськості.
Література
1. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України № 265/95-ВР від
06.07.1995 р. 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" 1053 від 29.08.2019р. 3.[Електронний
режим доступу] http://www.drs.gov.ua/press-room/prognozni-vytraty-biznesu-vrazi-pryjnyattya-zakonoproektiv-1053-1-ta-1073-stanovytymut-oriyentovno-22-35mlrd-grn/
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ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
СИСТЕМИ
Праця як економічна категорія є предметом наукової дисципліни «Економіка праці», хоча окремі її аспекти вивчаються іншими науками (як спосіб
існування та розвитку людства – філософією; як фактор виробництва – політичною економією, макроекономікою; як діяльність, що потребує організації –
менеджментом, економікою підприємств тощо). Тому проблеми пов’язані із
працею вважаємо предметом дослідження різних дисциплін і організації бухгалтерського обліку, зокрема. Оскільки ця проблематика знаходиться на перетині багатьох наук, то необхідно організацію праці сприймати як багатоаспектну проблему і зосередитись на розгляді окремих її питань у відповідності з
предметом конкретного дослідження. В рамках дослідження організації бухгалтерського обліку найбільш актуальним є питання організації праці облікового персоналу у контексті забезпечення функціонування облікової системи.
Організація праці облікового персоналу потребує створення сприятливих
умов для функціонування бухгалтерської служби підприємства, а саме: визначитись з найбільш ефективним варіантом роботи (централізований або децентралізований) та оптимальною структурою бухгалтерії; розробити функціональні
обов’язки облікових працівників; встановити належні інформаційні зв’язки між
окремими частинами бухгалтерії та між бухгалтерією й іншими підрозділами
підприємства; організувати робочі місця бухгалтерів, зокрема їх технічне забезпечення; забезпечити підвищення кваліфікації облікових працівників тощо.
Законом про бухгалтерський облік передбачено декілька варіантів
організаційної форми ведення бухгалтерського обліку на підприємствах [1]:
- введення до штату підприємства посади бухгалтера, або створення
бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи;
- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
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- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
безпосередньо власником або керівником підприємства.
Для більшості великих та середній підприємств України перший варіант є
найбільш прийнятним, оскільки, створення структурного підрозділу (бухгалтерії) на чолі з головним бухгалтером дозволяє ґрунтовніше забезпечити
виконання обліково-аналітичної та контрольної функції системи управління
господарською діяльністю підприємства.
Зупинимо свою увагу на виборі централізованої або ж децентралізованої
форм роботи облікового персоналу, який залежить від рівня централізації
системи управління підприємством.
Зокрема, централізована форма організації облікового персоналу передбачає такий порядок обробки облікової інформації: первинні документи оформлюються в структурних підрозділах підприємства і у встановлені строки надходять
до бухгалтерії, де обробляються, реєструються, систематизуються в розрізі
синтетичних та аналітичних рахунків і узагальнюються у формах бухгалтерської
звітності. За централізованою формою весь обліковий персонал методично та
адміністративно підпорядкований головному бухгалтеру підприємства.
А от за децентралізованої форми – виконується відносно повний цикл
обробки облікової інформації, а саме від фіксації господарських операцій в
первинних документах до складання звітності обліковим персоналом структурних підрозділів підприємства, а центральна бухгалтерія вже веде облік
адміністративних витрат та на підставі отриманих від структурних підрозділів
даних здійснює зведений облік господарської діяльності і формує звітність
підприємства в цілому. За децентралізованою формою весь обліковий персонал методично підпорядкований головному бухгалтеру підприємства, та
водночас, частина облікового апарату адміністративно підпорядкована керівникам структурних підрозділів підприємства.
Очевидно, що підприємствам, які прагнуть бути успішними, конкурентоспроможними на ринку необхідно постійно удосконалювати систему управління і, зокрема, підсистему бухгалтерського обліку.
Отже, організація обліку означає раціональну організацію бухгалтерської
служби, яка, в свою чергу, формує якісну фінансову інформацію для підприємства. З вище викладеного можна зробити висновок, що найефективнішим
рішенням для подальшої діяльності підприємства є введення до штату
підприємства посади бухгалтера, або ж створення бухгалтерської служби на
чолі з головним бухгалтером. Доцільніше буде дотримання децентралізованої
форми роботи облікового персоналу, а також постійне підвищення їх
професійного рівня знань до відповідності сучасним тенденціям НТП, розвитку методології науки, а найголовніше змінам у законодавстві, що регулюють
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діяльність суб’єктів господарювання і бухгалтерську діяльність, зокрема. Для
цього на підприємствах пропонуємо формувати нормативно-правові та інформаційно-довідкові бази даних, міні-бібліотеки з професійної науково-методичної літератури та спеціалізованих періодичних видань.
Література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. 2. Дяків О. П. Управління персоналом :
навчально-методичний посібник / О.П. Дяків, В.М. Островерхов. – 2-гу вид.,
переробл. і доповнено. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с.
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ВИТРАТИ НА ЕКОЛОГІЧНУ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ
Досягнення економічної загалом і фінансової, зокрема, ефективності діяльності є основними цілями для підприємств та організацій різних секторів економіки й форм власності. Водночас для оцінювання діяльності суб’єктів господарювання слід враховувати, крім економічних показників, екологічні аспекти їх
функціонування. Орієнтованість суспільства на концепцію сталого розвитку та
сучасні світові еко-тенденції підтверджують необхідність дослідження впливу
діяльності підприємств на навколишнє природне середовище.
За умов змін у діловому середовищі організації, у яких немає багатостороннього підходу до розуміння й управління внутрішніми екологічними й
соціальними процесами, розглядатимуть як ризиковані для інвестицій [1, с. 113].
Зважаючи на брак релевантної інформації щодо екологічної діяльності в
інформаційному забезпеченні системи управління підприємств, стає проблемним визначити вплив суб’єкта господарювання на довкілля. Виникає необхідність створення підсистеми економіко-екологічного обліку для врахування
впливу економічних факторів на екосистему і навпаки.
Одним із основних показників оцінки такого впливу є екологічні витрати,
які О.В. Бичкова трактує як “зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів, або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу, спричинене використанням природного середовища, вилученням і
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використанням природних ресурсів, внаслідок чого відбувається погіршання
їхнього стану та виникає необхідність у його відшкодуванні” [2, с. 10].
Враховуючи актуальність тематики, у науковій літературі пропонуються
конкретні механізми удосконалення облікового відображення таких витрат.
Зокрема, І.В. Замула та М.М. Шигун [3, с. 338] пропонують розширити існуючу номенклатуру об’єктів бухгалтерського обліку за рахунок включення до неї
екологічних витрат, а також природно-ресурсного потенціалу, генетично
модифікованих організмів відходів виробництва, необоротних активів природоохоронного призначення, екологічних зобов’язань, екологічних доходів,
екологічних господарських операцій та, екологічного ефекту.
Подальші дослідження продемонстрували наявність широкого спектру
різновидів екологічних витрат, зокрема, у зв’язку із стрімким перетворенням
органічного виробництва на один з найперспективніших видів аграрного
бізнесу в Україні, Н.П. Сироїд [4] звертає увагу на пріоритетність дослідження
витрат на екологічну якість продукції. Економіст зазначає на відсутності чіткого трактування поняття “екологічна якість продукції”, та пропонує ідентифікувати її як “сукупність властивостей продукції, виробництво якої передбачає дотримання стандартів та/або технічних умов, що не суперечить нормативно-правовим документам, які здатні задовольнити потреби споживачів і не
мають негативного впливу на здоров’я споживачів та стан навколишнього
середовища” [4, с. 6-7].
Основними завданнями бухгалтерського обліку екологічної якості продукції
називаються: формування та надання повної, своєчасної та достовірної інформації
про об’єкти обліку екологічної якості (генетично модифіковані організми, відходи
виробництва, екологічні витрати) для ефективного управління екологічною
діяльністю підприємства; забезпечення збереження природних ресурсів; забезпечення контролю за екологічними витратами підприємства; оцінка впливу екологічних чинників на фінансові результати підприємства [5, с. 113].
Чинна методика ведення обліку не в змозі задовільнити інформаційні
потреби користувачів щодо екологічних витрат, зокрема витрат на екологічну
якість продукції. Таким чином серед невирішених питань екологічного обліку
на підприємстві гостро постає проблема виокремлення та відображення витрат на екологічну якість продукції у системі бухгалтерського обліку. Варто
відмітити, що більшість науковців у своїх дослідженнях пропонують розробити методологічний інструментарій для практичного ведення обліку
екологічної якості продукції на підприємствах. При цьому важливими
питаннями є формування облікової політики суб’єкта господарювання із
врахуванням екологічного аспекту діяльності, класифікація та групування витрат
на екологічну якість продукції, формування складу статті “Витрати на
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екологічну якість” у собівартості продукції, розробка методичних рекомендацій
щодо обліку таких витрат, формування системи управління витратами на
екологічну якість продукції шляхом розкриття інформації про них у фінансовій
звітності, застосування показника ефективності екологічних витрат [5, с. 112].
У зв’язку з цим, синтетичний облік витрат на екологічну якість продукції
повинен враховувати галузеві особливості та специфіку діяльності суб’єкта
господарювання. В свою чергу, аналітичний облік витрат на екологічну якість
продукції слід організувати з врахуванням їх класифікації з деталізацією
кожного виду витрат, а також за кожним етапом здійснення підприємством
господарської діяльності.
Коректно налагоджений бухгалтерський облік екологічної якості продукції
забезпечить управління корисною інформацією, що дозволить сформувати
повноцінне інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, процесу
управління екологічним потенціалом, надати достовірну інформацію зацікавленим користувачам щодо екологічної діяльності суб’єкта господарювання, а також підвищить екологічну конкурентоспроможність продукції та її виробників.
Вважаємо, що подальші дослідження повинні стосуватись питань ведення
обліку витрат на екологічну якість продукції (їх відображення на рахунках
бухгалтерського обліку відповідно до розробленої класифікації та попереднього групування; калькулювання собівартості екологічно якісної продукції з
узгодженням показників у системі бухгалтерського обліку; відображення
зазначених витрат у фінансовій і управлінській звітності).
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВИКОНАННЯ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ
В умовах розвинених ринкових відносин значна увага приділяється
поняттям дебіторської та кредиторської заборгованостей. Основною проблемою в даних умовах є несвоєчасне та неповне виконання суб’єктами своїх
зобов’язань, тобто порушення домовленостей між сторонами, в першу чергу,
щодо строків оплати та поставки товарів, робіт, послуг.
Об’єктом дослідження цих економічних категорій обрано систему бухгалтерського обліку на підприємствах, що виконують електромонтажні
роботи. Цей вид діяльності включає в себе комплекс заходів щодо розробки
проекту, організації, а також проведенню монтажу (встановлення) різноманітного електрообладнання у приміщеннях і на відкритому повітрі, в тому числі і
електропроводки.
Організація обліку у даному випадку має деякі особливості, які обумовлені специфікою електромонтажних робіт, технологією їх діяльності і
організаційною структурою виробничих ділянок.
Електромонтажні роботи – це вид діяльності, який підлягає обов’язковому
ліцензуванню (розробка кошторисної документації до цього не відноситься).
Ліцензія на проведення будівельних робіт видається підприємству на 5 років. У
бухгалтерському обліку придбання цієї ліцензії буде відображатися як придбання
нематеріальних активів (субрахунок 127 «Інші нематеріальні активи») [1].
Основним документом, що регулює взаємовідносин між замовником і
підрядником на виконання підрядних робіт та здійснення між ними розрахунків є контракт підряду.
Облік розрахунків у підрядника за виконані електромонтажні роботи та
здані будівельні об’єкти здійснюється на синтетичному рахунку 36 «Роз40

рахунки з покупцями та замовниками». По дебету цього рахунку відображають контрактну вартість підрядних робіт згідно умов контракту,
включаючи ПДВ, та кредиту рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і
послуг». Одержання авансів від замовників або оплата окремих етапів робіт,
конструктивних елементів або комплексів згідно умов контракту відображається
записом по дебету рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» і
кредит рахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». Зарахування раніше
одержаного авансу відображається записом дебет рахунку 681 і кредит рахунку
36. Нарахування ПДВ відображається записом: дебет рахунку 703 та кредит
рахунку 643 «Податкові зобов’язання».
Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт здійснюються за періоди,
передбачені контрактом (щомісячно, за певний етап робіт). Для визначення
вартості виконаних обсягів підрядних робіт і розрахунків за них застосовують
спеціальні форми первинних документів, такі, як: «Акт приймання виконаних
підрядних робіт» та «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт» [2].
Для перевірки та узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
(оборотів і залишків по бухгалтерських рахунках дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період), зокрема, використовують оборотні
відомості по рахунках 361, 371, 372, 631, 641, 651, 661,681.
Облік кредиторської заборгованості на підприємствах сфери виконання
електромонтажних робіт подібний до решти промислових підприємств,
зокрема, за загальним принципом класифікації активів і пасивів балансу на
довгострокові й короткострокові, а також заборгованості – на монетарну і
немонетарну і використанням рахунків 6 класу.
Погашення зобов’язань здійснюється після отримання товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт або наданих послуг або одночасно з ними за
згодою організації, або за передоплатою. Щоб зменшити заборгованість, є
певна послідовність її погашення. В першу чергу виступають розрахунки за
податками та зборами перед бюджетом, а потім підприємство покриває
витрати пов'язані з розрахунками з оплати праці та проводить розрахунки з
постачальниками та підрядниками.
Задля усунення факту виникнення простроченої кредиторської заборгованості на підприємствах прийнято впроваджувати в облікову систему певний
аналітичний документ, за допомогою якого відображають всі операції, які
здійснювалися з кожним постачальником (підрядником) протягом року.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
У світлі останніх тенденцій розвитку ринкових відносин стає очевидним,
що крім активів матеріального плану, які не являються єдиним фактором, що
забезпечує прибутковість підприємства, існують і інші види активів – нематеріальні. Оскільки даний актив не має фізичної матеріальної субстанції у
бухгалтерів постає чимало питань щодо коректності їх відображення в
бухгалтерському обліку. Хоч у П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» і присутнє
роз’яснення основних принципів обліку нематеріальних активів, проте вони
носять загальний характер, що часто потребує більш детальних роз’яснень і
ознайомлення із нюансами законодавства у цій сфері [1].
Зустрічаються випадки, коли за нематеріальний актив приймається об'єкт,
який не є таким. Ці ситуації зумовлені багатьма проблемними моментами. Поперше, це проблема ідентифікації нематеріальних активів. Наприклад, операційна система необхідна для роботи комп’ютера, якщо вона невіддільна від
останнього, розглядається, як компонент основного засобу. Якщо програмне
забезпечення не є невіддільною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення, то його розглядають як нематеріальний актив. Тоді, наприклад, якщо в
діяльності підприємств ІТ-галузі відсутність певних специфічних продуктів на
персональний комп’ютер унеможливлює принесення економічних вигод від
останнього, виникає питання чи можна розглядати ці продукти як частину
основного засобу.
По-друге, хоча нематеріальні активи не мають фізичної форми, вони все
ж можуть міститися на певній матеріальній субстанції, такій як компакт-диск,
накопичувач і т. д. В такому разі підприємству самому необхідно застосувати
судження, щоб оцінити який компонент такого поєднання є суттєвішим [2].
По-третє, оскільки у більшості випадків при створенні програмних рішень не існує обмеження періоду, протягом якого актив генеруватиме над42

ходження чистих грошових потоків для суб’єкта господарювання, все одно не
можна точно встановити строк корисного використання такого активу. В
такому разі визнаються нематеріальні активи з невизначеним строком
корисного використання, що не дозволяє нам амортизувати такі активи. Тобто, в такому разі повинна застосовуватися модель переоцінки. Згідно з МСБО
36 «Зменшення корисності активів» суб’єкт господарювання повинен тестувати нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання
щодо знецінення щороку та щоразу, коли існують ознаки можливого зменшення корисності нематеріального активу [3].
Строк корисного використання нематеріального активу, який не амортизується, переоцінюється в кожному звітному періоді, щоб визначити, чи
підтверджується і надалі оцінка невизначеного строку корисного використання активу. Якщо така оцінка не підтверджується, зміна оцінки строку
використання активу з невизначеного на визначений обліковується як зміна в
облікових оцінках, що дозволяє нам амортизувати нематеріальний актив.
Суттєвим недоліком законодавчо-нормативної бази є існування бланків
первинної документації лише для об'єктів інтелектуальної власності, які
принципово нічим не відрізняються від подібної документації з оформлення
основних засобів підприємства. Це обумовлює об'єктивну необхідність в
розробці документації для адекватного відображення в бухгалтерському
обліку нематеріальних активів з урахуванням всіх їх особливостей.
Крім того, бухгалтер з даної ділянки обліку повинен володіти не лише
обліковою базою щодо нематеріальних активів, але й правовим забезпеченням
їх використання. Так виникає потреба суцільного вивчення змісту договорів
про передачу прав на нематеріальні активи, свідоцтва, державних актів щодо
таких активів та вартість і обсяг прав для відображення в системі
бухгалтерського обліку.
Таким чином, нематеріальні активи хоч і є одними з вирішальних видів
необоротних активів підприємства та складають основу бізнесу, проте їх
визначення та ідентифікація в системі бухгалтерського обліку й надалі має
суперечності, що викликані їх специфічною природою.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сьогоднішній день в науці існує безліч трактувань категорії «фінансові результати».Фінансовим результатом господарської діяльності може бути
прибуток або збиток. Фінансовий результат визначається за кожним видом
діяльності підприємства, а саме: операційна, фінансова, інша. Для узагальнення інформації про фінансові результати планом рахунків бухгалтерського
обліку передбачений рахунок 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку
79 відображаються суми в порядку закриття обліку доходів, за дебетом – суми
в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також сума нарахованого
податку на прибуток [1, с.213-214].
Даний рахунок має три субрахунки:
791 «Результат операційної діяльності». За кредитом субрахунка відображають в порядку закриття рахунків доходи від реалізації готової продукції,
товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності (рахунки 70»Доходи від
реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом – у порядку закриття
рахунків обліку собівартость реалізованої готової продукції, товарів, робіт і
послуг, адміністративні, збутові, інші операційні витрати (90 «Собівартість
реалізації», 92 «Адміністративні», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності»)[2, с.97];
792 «Результат фінансових операцій». За кредитом субрахунка відображається списання в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в
капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання фінансових
витрат із рахунків 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі»;
793 «Результат іншої діяльності». За кредитом субрахунка відображається списання в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та
іншої діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат із рахунка 97
«Інші витрати» [3, с.340].
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Визначення фінансового результату полягає у встановленні чистого
прибутку(збитку) та включає такі етапи:
1) визначення валового доходу;
2) визначення чистого доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг);
3) визначення валового прибутку (збитку);
4) визначення фінансового результату – прибутку(збитку) – від операційної діяльності до оподаткування;
5) визначення нерозподіленого чистого прибутку;
6) розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;
7) визначення чистого прибутку(збитку) від звичайної діяльності;
8) визначення чистого прибутку(збитку) звітного періоду [4, с. 327].
Таким чином, сам процес формування фінансових результатів здійснюється шляхом зіставлення доходів від операційної діяльності, фінансової та
іншої звичайної діяльності з витратами за певний період. Тому що, користувачам отриманих показників важливо знати не тільки величину отриманого
прибутку чи збитку, але й те, від якої діяльності отримано результати.
Отже, завданням бухгалтерського обліку фінансових результатів є:
– визначення кількісних і якісних параметрів фінансових результату:
прибуток чи збиток;
– інформаційне забезпечення порядку розподілу прибутку та здійснення
операцій щодо розрахунків за сумами належних до бюджету податків
та обов’язкових платежів;
– формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання
фінансової звітності й податкових декларацій.
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ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Вже кілька років поспіль в нашому суспільстві активно обговорюється
ідея впровадження податку на виведений капітал (ПнВК). Думки науковців
щодо цього податку є дискусійними, адже аргументів достатньо як на користь
введення, так і проти. Розібравшись в сильних і слабких сторонах планованої
заміни податку на прибуток, матимемо можливість зробити висновок щодо
доцільності його введення.
За своєю суттю податок на виведений капітал відтерміновує дату
оподаткування прибутку з моменту його виникнення на момент його
«споживання» – виплати коштів власникам у вигляді дивідендів і прирівняних
до них платежів. Фактично – це нульовий податок на реінвестування прибутку
[1], що дав би змогу бізнесу розвиватися, створювати додану вартість,
утримувати робочі місця, генерувати нові прибутки, а не тільки виводити їх
для задоволення потреб власників.
Основними перевагами ПнВК можна назвати такі:
1. Створення стимулів для ділової та інвестиційної активності. «Податок
на виведений капітал збільшить інвестиційний потенціал підприємств, які
сумлінно сплачують податки, не накопичили значних податкових збитків і
мають інвестиції, що фінансуються завдяки капіталу» [2].
2. Непотрібність використання схем з планування податкового
навантаження покращить фінансові показники звітності, що в свою чергу
зробить можливим інвестування, кредитування підприємств, заключення
контрактів з контрагентами на вигідніших умовах.
3. Введення податку зробить прозорим його адміністрування та зменшить
фіскальний тиск.
4. Загальний вплив на економічну ситуацію. Запровадження ПнВК створить
передумови для серйозного пожвавлення вітчизняної економіки, оскільки підприємці зможуть вкладати більше коштів у розвиток своєї справи [3].
Незважаючи на позитивний досвід деяких країн та значну перевагу запровадження ПнВК існують і значні недоліки впровадження даного податку.
Найбільш значним застереженням для переходу на таку модель оподаткування є різке падіння надходжень до бюджету в перші роки. Таким чином,
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МВФ і Світовий банк висловилися проти введення ПнВК, оскільки за різними
підрахунками держбюджет недоотримає в перший рік введення податку від 25
до 47 млрд грн. Фахівці зазначають, що зростання надходження до бюджету
значно зростуть лише на четвертий рік після зміни системи оподаткування [4].
Також за умовами договору щодо кредитування з МВФ Україна не має права
кардинально змінювати податкову систему.
Окрім вищеназваного, податок на виведений капітал по суті нівелює всі
міжнародні конвенції, що стосуються подвійного оподаткування. Тобто ми
дійдемо до того, що будь-які виплати нерезидентом будуть оподатковуватись
двічі: як в Україні, так і в країні нерезидента. Наприклад, наслідком цього
стане здорожчання іноземних кредитних ресурсів [5].
Отже, податок на виведений капітал може мати багато як позитивних, так
і негативних наслідків, тому впровадження його в життя буде доцільним лише
після реформування всієї податкової системи в Україні та знаходження нової
консенсусної точки податкового навантаження між населенням, бізнесом і
державою, щоб були враховані інтереси і бюджету, і розвитку економіки.
Література
1. Хто вирає від введення податку на виведений капітал: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://uk.etcetera.media/vsi-govoryat-pro-podatokna-vivedeniy-kapital-shho-tse-take-i-komu-tse-vigidno.html. 2. Якщо завтра
запрацює податок на виведений капітал: про наслідки. [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/01/18/633107/.
3. Що таке податок на виведений капітал і чому не всі хочуть його в Україні.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.buh24.com.ua/shho-takepodatok-na-vivedeniy-kapital-i-chomu-ne-vsi-hochut-yogo-v-ukrayini/. 4. Дискусійний податок з виведеного капіталу. Високий замок. [Електронний ресурс]. –
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НА СКЛАДАХ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності з придбання, при
потребі доведення товарів до стану готової продукції та її перепродажу підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності.
Порядок обліку торгових операцій в оптової торгівлі надзвичайно схожий
до обліку роздрібної торгівлі, але існують деякі особливості. Так, на відміну
від підприємств роздрібної торгівлі, оптові підприємства товари обліковують
за первісною (купівельною) вартістю на субрахунку 281 «Товари на складах».
Визначають первісну вартість придбаних товарів відповідно до вимог П(С)БО
9 «Запаси» [1]. Для визначення собівартості реалізованих товарів підприємства оптової торгівлі є можливість використовувати різні методи, рекомендовані П(С)БО 9 (крім методу нормативних витрат, який використовують у
виробничій сфері, та методу продажних цін, який застосовують у роздрібній
торгівлі). З точкм зору практики у більшості випадків підприємства оптової
торгівлі вираховують собівартість реалізованих товарів такими методами, як:
середньозваженої собівартості, за ціною перших надходжень (ФІФО) або
ідентифікованої вартості (для деяких груп товарів).
Придбані товари оприбутковують у підзвіт матеріально відповідальні
особи (зав. складів). Оптові підприємства користуються двома способами зберігання й обліку товарів: партіонний і сортовий. При партіонному способі зберігають кожну партію товару, що надійшла на склад окремо одину від іншої.
На кожну таку партію товарів оформляють товарний ярлик, картку складського обліку, надають порядковий номер або код. Номер партії (код) відображають у прибуткових і видаткових ордерах про рух товарів, а відпуск товару
відображають у товарному ярлику і картці складського обліку. Оцінюють
реалізований товар (при партіонному способі зберігання) за ідентифікованою
вартістю [2].
При сортовому способі обліку товари зберігають за їх видами і сортами, а
складський облік ведуть у картках, які відкривають на кожен вид (сорт) товару. При такому способі зберігання реалізовані товари оцінюють за середньозваженою собівартістю або за методом ФІФО.
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Реалізацію товарів підприємства оптової торгівлі можуть виконувати або
безпосередньо зі складу, або з доставкою від постачальника (виробника) прямо покупцеві – підприємству роздрібної торгівлі (транзитний товарооборот).
При реалізації товарів зі складів їх відпуск здійснюють на основі рахунківфактур, товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, у
яких вказують кількість товарів, їх відпускну ціну та вартість за кожним
найменуванням. Аналітичний облік реалізації та розрахунків з покупцями
ведуть окремо за кожним платіжним документом у відомості обліку реалізації.
При реалізації товарів транзитним шляхом їх відвантажують покупцям
постачальники, оминаючи склади оптового торгового підприємства. Така
форма торгівлі є більш економічно вигідна: сприяє зменшенню витрат на
розвантажувально-навантажувальні роботи та зберігання товарів на складах
підприємства оптової торгівлі, прискорює надходження товарів до покупця.
Особливістю організації обліку транзитної оптової торгівлі є одночасне
відображення двох явищ: придбання товару і його реалізації. Для обліку
придбаного товару з метою транзитної реалізації доцільно використовувати
окремий субрахунок, наприклад 286 «Товари в дорозі».
Звірка даних виконується за допомогою складання сальдових відомостей.
У цьому випадку на складі оптового підприємства ведуть складський облік в
товарних книгах або картках на підставі первинних документів про рух
товарів і тари [3]. На перше число кожного місяця або дату проведення
інвентаризації складають сальдову відомість. Загальний підсумок залишків
товарів по сальдовій відомості в сумовому вираженні звіряється із залишками
товарів і тари, які відображені в реєстрах сумового аналітичного обліку за
матеріально-відповідальними особами.
Отже, з вище написаного можна зробити висновок, що справді у
складському обліку є свої особливості ведення, проте обов’язково повинна
бути закріплена матеріально-відповідальна особа, яка буде проводити облік в
хронологічному порядку, дотримуючись всіх правил та норм бухгалтерії.
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМІВ ІНВЕСТУВАННЯ
Житлове будівництво у кожній країні є однією з основних та невід’ємних
складових економіки. В зв’язку з швидким розвитком ринкових відносин в
Україні щораз зменшується роль держави у фінансуванні житлового будівництва, проте постійна потреба населення у житлі нікуди не зникла. Україна
суттєво відстає від зарубіжних країн за показниками забезпеченості житлом,
кількістю та якістю мешкань. Адже загалом рівень доходів більшості громадян не дозволяє купувати бажане житло. У цій ситуації виникає необхідність
створення умов для залучення інвестицій самими будівельними підприємствами із зовні і збільшення обсягів житлового будівництва. Перспективи
розвитку житлового будівництва, вирішення житлової проблеми, стабільне і
своєчасне інвестування проектів у значній мірі залежать від різних механізмів
фінансування будівництва житла.
Актуальність і мета дослідження полягає у описі механізмів фінансування будівництва житла, оптимізації джерел формування інвестиційних ресурсів, визначенні переваг та недоліків вже існуючих механізмів інвестицій,
виборі оптимального та найменш ризикованого варіанту фінансування житлового будівництва для інвесторів.
Відповідно до частини 3 статті 4 Закону «Про інвестиційну діяльність»
інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з
використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних
осіб, в тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди
фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва
таких об'єктів визначаються виключно законами [1].
Проте серед усіх перелічених механізмів фінансування особливу увагу
варто звернути саме на фонди фінансування будівництва та емісію цільових
облігацій підприємств, адже такі типи інвестицій користуються найбільшою
популярністю серед інвесторів та є найбільш поширеними.
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Аналіз джерел та законодавчо-нормативних актів дав можливість виокремити основні переваги та недоліки інвестицій (для інвестора) за використання
фондів фінансування будівництва та випуску цінних облігацій [2], що наведено у табл.1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки інвестування за допомогою фонду фінансування
будівництва та випуску цінних облігацій
-

ФФБ

-

Цільо ві
облігац
ії
-

Переваги
мінімізація ризиків подвійних продажів;
нагляд за діями управителя здійснює регулятор (Держфінпослуг);
контроль над цільовим використанням коштів
забудовником здійснює управитель, можлива
заміна забудовника в разі невиконання
останнім своїх зобов'язань;
чітка законодавча регламентація;
активи ФФБ обліковуються окремо від активів фінансової установи і окремо по кожному
об'єкту будівництва. У разі банкрутства ФУ,
активи ФФБ не входять до загальної
ліквідаційної маси;
можливість для довірителя відмовитися від
своєї участі у ФФБ і забрати вкладені кошти;
можливість
страхування
ризиків,
що
передбачає залучення до процесу організації і
контролю житлового будівництва фахівців
страхових компаній.
первинне розміщення облігацій здійснюється
тільки через фондову біржу;
наявність повністю сформованого статутного
капіталу як обов'язкової умови емісії облігацій;
наявність повністю сформованого статутного
капіталу як обов'язкової умови емісії облігацій;
облігації можуть використовуватись на вторинному ринку у якості самостійного активу;
емітентом облігацій може бути лише власник
або користувач земельної ділянки;
проспектом емісії облігацій чітко визначені
строки та всі інші умови будівництва.
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-

-

-

-

-

-

-

Недоліки
відсутність у інвесторів права
виступати в якості кредитора в
процесі про банкрутство у разі
неплатоспроможності
забудовника;
в разі, якщо забудовник не буде
виконувати свої обов'язки щодо своєчасного будівництва будинку і компанія-управитель
прийме рішення змінити забудовника, пошук нового забудовника може виявитися проблематичним;
неврегульованість питань відповідальності управителя перед інвестором;
пов’язаність управителя і забудовника, можливість укриття
порушень.
визнання емісії недійсною,
інвестор може розраховувати
лише на виплату номінальної
вартості цінних паперів;
у випадку якщо емісію облігацій буде визнано недійсною,
інвестор отримує право на
повернення суми коштів, що
дорівнює номінальній вартості
облігацій;
договір іпотеки не укладається,
а облігації не забезпечені споруджуваним об'єктом нерухомості.

Отже, проаналізувавши усі переваги та недоліки механізмів інвестування,
які подані у табл.1 бачимо, що загалом існує чимало способів фінансування
будівництва, які мають багато плюсів і мінусів для майбутнього інвестора.
При фінансуванні житлового будівництва необхідно враховувати чимало
чинників: мета інвестування, забезпечення інвестування іпотекою, можливість
зміни умов фінансування, потенційні ризики та шляхи їх вирішення. З огляду
на це, інвестори повинні чітко розуміти особливості кожного механізму
вкладення коштів у будівництво житла, проаналізувавши усі переваги та
недоліки обрати оптимальний та найменш ризикований варіант.
Література
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ЦІЛЬОВЕ КАЛЬКУЛЮВАННЯ – НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ МЕТОД
СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
В сучасному конкурентному середовищі керівники підприємств все більшу увагу приділяють не тільки управлінню витратами поточної діяльності, але
й дослідженням стратегічних методів управління та їх практичне застосування
на підприємстві. Традиційні системи управління витратами, широко
використовувані в даний час, основну увагу приділяють порівнянні фактичних
витрат із заздалегідь встановленими нормативами, виявлення й аналізу
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відхилень, здійснення коригувальних дій, які забезпечуватимуть відповідність
майбутніх витрат прийнятим нормативам. Основний акцент – не допустити
зростання витрат. Але поряд з цим, в умовах жорсткої конкуренції на ринку,
задля підвищення попиту на продукцію, і в кінцевому результаті отримати
прибуток, керівництву необхідно приділяти більшу увагу стратегічному
управлінню. Саме для цього призначений стратегічний управлінський облік.
Одним з ефективних інструментів стратегічного управління витратами, який
успішно впроваджений на багатьох зарубіжних компаніях є цільове калькулювання.
Цільове калькулювання – це процес встановлення та досягнення повної
собівартості, при якій задуманий товар із конкретними вимогами повинен
бути вироблений з метою реалізації бажаного прибутку за очікуваною ціною
продажу протягом визначеного періоду. Це не просто метод калькулювання, а
скоріше техніка управління, в якій ціни визначаються ринковими умовами,
спричиненими кількома факторами, такими як однорідна продукція, рівень
конкуренції, відсутні або низькі витрати на доставку для кінцевого споживача
тощо [1]. Крім того, цільова калькуляція слугує ефективним інструментом
управління витратами, який використовується для зменшення загальної
вартості товару за весь його життєвий цикл, шляхом виробництва, інженерії,
досліджень та дизайну. Це в свою чергу дає змогу підприємству в управлінні
бізнесом в отриманні прибутку на надзвичайно конкурентному ринку.
Процес визначення цільових витрат включає в себе: визначення
відпускної ціни на новий товар та орієнтовну продукцію за допомогою аналізу
ринку та розрахунок цільового прибутку; визначення цільової вартості
шляхом вирахування прибутку від ціни продажу; функціональний аналіз
витрат для конкретних компонентів та процесів; визначення орієнтовної
вартості товарів; порівняння між орієнтовною вартістю та цільовою вартістю;
прийняття рішення щодо впровадження продукту, як тільки очікувана
вартість буде досягнутою; управління витратами під час виробництва.
Основними принципи цільового калькулювання можна виділити
наступні: цінова калькуляція; перехресні функціональні команди; орієнтованість на клієнта; зосередження на розробці та процесі створення виробу;
зниження вартості життєвого циклу продукту тощо [2].
Цільове калькулювання найбільше застосовують компанії, які конкурують, і постійно випускають на ринок потік нових або модернізованих товарів
(наприклад, споживчі товари). Для них цільова калькуляція – ключовий
інструмент виживання. І навпаки, цільові витрати менш необхідні тим
компаніям, у яких є невелика кількість застарілих продуктів, які потребують
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мінімальних оновлень, і для яких довгострокова прибутковість тісніше пов'язана з проникненням на ринок.
Цільова собівартість – це різниця між ціною продажу, необхідною для
заволодіння визначеною часткою ринку, та бажаним прибутком на одиницю
продукту. Отже, цільове калькулювання є особливо необхідним і ефективним
інструментом задля встановлення цілей щодо скорочення витрат. Якщо
цільова собівартість менша за реально досяжну в поточному періоді, то
менеджери намагаються запланувати таке скорочення витрат, яке наблизило б
фактичну собівартість до цільової. Виявлення такого скорочення є головною
проблемою цільового калькулювання. Як тільки собівартість продукції визначена, підприємство повинне визначити цільові витрати за кожним компонентом. Ця концепція має багаторічний досвід застосування в сотнях відомих
компаній і авторитетну думку провідних фахівців у сфері маркетингу, виробничого менеджменту та управлінського обліку. Використання системи
цільової калькуляції собівартості дозволяє координувати і контролювати всю
виробничу діяльність підприємства відповідно до важливого стратегічного
орієнтиру заданих витрат. Тобто, тут мова йде про необхідність стратегічного
планування і визначення ціни товарної продукції, обрахунку прибутку, а, в
кінцевому результаті, досягнення запланованої собівартості.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Забруднення довкілля, погіршення якості природних ресурсів та порушення екологічної рівноваги суттєво погіршують виробничо-господарську
діяльність будь якого підприємства, і як наслідок, зростає потреба в забезпеченні інформацією про навколишній стан середовища, про його природоохоронну діяльність та пов’язані із цим витрати. В системі бухгалтерського
обліку витрати на охорону навколишнього середовища не знаходять свого
відображення на окремих рахунках, а входять до складу інших поточних
витрат. Тобто, деякі витрати можна віднести як до основної, так і до природоохоронної діяльностей, а інші безпосередньо не належать до екологічних
витрат, але прямо пов’язані із забрудненням середовища.
Враховуючи систему управління підприємством і відповідно до нових
підходів щодо її формування бухгалтерський облік повинен об’єднати у собі
процес ідентифікації, виміру і комунікації екологічної інформації. Це
дозволить внутрішнім користувачам ухвалювати управлінські рішення, які б
гарантували запобігання екологічним ризикам; а зовнішнім користувачам –
отримати інформацію про діяльність підприємства у природоохоронній сфері.
Раціональна організація обліку екологічних витрат є системою елементів і
засобів оптимальної побудови облікового процесу з метою отримання та надання достовірної, оперативної, аналітичної і якісної інформації для управління екологічними витратами й контролю за використаними ресурсами у
сфері охорони навколишнього середовища. Перехід до ринкових відносин
потребує впровадження змін щодо природоохоронної діяльності не лише в
бухгалтерського обліку, але й в управлінському. Система управлінського
обліку екологічних витрат на даний час не забезпечує надійної інформації про
їх вплив на діяльність підприємства. Для оцінювання ефективності впровадження природоохоронних заходів необхідно вести облік витрат і результатів їх реалізації. Для ведення такого обліку, на нашу думку, потрібно
розробити коди витрат, за допомогою яких є можливість формування окремої
статті екологічних витрат та її відображення провадження на синтетичних та
аналітичних рахунках.
Отже, можна підсумувати, що впровадження системи управлінського
обліку щодо природоохоронної діяльності дасть змогу підприємству удоско55

налити процес для нормування, планування, контролю, аналізу екологічних
витрат підприємства та визначення впливу природоохоронної діяльності на
основну діяльність підприємства.
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ТА ФОРМУВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Виробництво сільськогосподарської продукції останнім часом є одним з
найбільш прибуткових напрямків діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, а фінансові результати від її реалізації заслуговують на
поглиблену увагу. У вирішенні завдань подальшого нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції важливе значення має раціонально
організований облік витрат та виходу продукції, який повинен забезпечити
систематичний контроль за виконанням виробничої програми і економним
витрачанням господарських засобів; визначення фактичної собівартості отриманої продукції і досягнення ефективних результатів роботи підприємства.
Основними проблемами, які потребують вирішення в обліку витрат в
сільськогосподарському виробництві, є точне визначення поняття та складу
витрат, порядок відображення в обліку використаних ресурсів і достовірний
розрахунок собівартості продукції. Сільське господарство має суттєві
особливості, що впливають на організацію обліку витрат: витрати здійснюють
нерівномірно впродовж значного проміжку часу (року), продукцію одержують
за рівнем дозрівання культур, як правило, один раз на рік, виникає потреба
розмежування витрат поточного року під урожай поточного й майбутніх
років, в окремих виробництвах витрати здійснюють одночасно для вирощування багатьох культур. На формування собівартості сільськогосподарської
продукції мають вплив об’єктивні природні фактори, тому що при однакових
витратах вихід продукції може бути різним [1, с. 5].
Облік витрат на сільськогосподарському підприємстві повинен бути
організований за такими принципами: показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції мають бути погоджені з плановими показниками;
документування витрат проводиться в момент їх здійснення, відокремлене
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відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і
оплати праці; всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного
періоду, повинні бути включені до її собівартості; всі витрати через систему
рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за об’єктами обліку
витрат і статтям витрат; собівартість продукції калькулюється на основі даних
бухгалтерського обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів обліку
витрат за об’єктами калькулювання.
Основною метою обліку витрат на виробництво продукції рослинництва
сільськогосподарського підприємства є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням всіх
видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках.
Витрати на виробництво продукції рослинництва та інших виробництв у
сільському господарстві формують за об’єктами обліку, планування і
визначення собівартості продукції (калькулювання), а також за центрами
відповідальності (підрозділами підприємства тощо). За цими об’єктами витрат
відкривають рахунки аналітичного обліку сільськогосподарського виробництва. Для об’єктивного обчислення собівартості продукції потрібно правильно
врахувати усі витрати, що відносяться до цього або іншого звітного періоду, а
також точно відобразити весь оприбуткований урожай сільськогосподарських
культур. Всі господарські операції, що пов’язані з обліком витрат виробництва, відображаються на рахунках 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93
«Витрати на збут» на основі первинних документів, затверджених Мінстатом
України.
Об’єктом обчислення собівартості є види продукції одержуваної від
кожної сільськогосподарської культури, а також сільськогосподарські роботи,
виконувані в даному звітному періоді або даному звітному році під врожай
майбутнього року.
Визначення собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюють у такій
послідовності: розподіляють за призначенням витрати на утримання основних
засобів на об'єкти планування та обліку витрат, обчислюють собівартість
продукції (робіт, послуг) допоміжних та підсобних промислових виробництв,
які надають послуги основному виробництву; розподіляють витрати на
зрошення, осушення земель, списують послуги бджільництва із запилювання
сільськогосподарських культур; розподіляють загальновиробничі витрати;
визначають загальну суму виробничих витрат за об'єктами планування та обліку; обчислюють собівартість продукції рослинництва; розподіляють витрати
на утримання кормоцехів; визначають собівартість продукції тваринництва;
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визначають собівартість живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі;
визначають собівартість продукції підсобних промислових виробництв з
переробки сільськогосподарської продукції [2].
Аналіз собівартості продукції має такі завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо собівартості; об’єктивна оцінка
виконання прийнятих рішень, під час якої виявляються відхилення фактичних
витрат від планових; визначення чинників, що викликають ці відхилення;
підрахунок резервів подальшого зниження собівартості продукції; розроблення заходів із мобілізації внутрішньовиробничих резервів та використання
їх у виробництві.
Контроль витрат і собівартості продукції передбачає складання висновку
про те, чи відповідає інформація, відображена у фінансовій звітності щодо
витрат і собівартості реалізованої продукції, нормативним документам, які
регламентують порядок обліку, підготовки і подання фінансових звітів.
Отже, підприємство повинно постійно удосконалювати облік витрат
сільськогосподарської продукції у відповідності з новими тенденціями. Щоб
підприємство залишалося конкурентоспроможним, його управлінці повинні
проводити періодичний аналіз господарської діяльності. Особливо у частині
обліку витрат, адже саме цей елемент облікового процесу формує собівартість
виготовленої сільськогосподарської продукції. А вона, як відомо, тісно
пов’язана з прибутком.
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ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ
Під час провадження господарської діяльності на підприємствах здійснюється безперервний пошук і використання найбільш раціональних та ефективних форм і методів управління процесами постачання, виробництва, збуту та
витратами, що супроводжують ці процеси. Управління витратами є важливим
аспектом економічної стійкості підприємства, його конкурентоспроможності та
ефективності виробництва. Система управління витратами відіграє ключову
роль як в обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього економічного середовища, так і в налагодженні ефективного внутрішньогосподарського управління та механізму планування, контролю і аналізу витрат.
Лише деякі підприємства розглядають маркетингову діяльність, як фактор
підвищення ефективності управління витратами та збільшенням обсягів продаж,
оскільки маркетингова діяльність формує значну (у сумовому вираженні)
частину витрат, які мають суттєвий вплив на кінцевий фінансовий результат
господарської діяльності. Водночас, ідентифікація таких витрат з метою
відокремлення їх за економічною сутністю від витрат на збут та економічно
обґрунтований їх розподіл за звітними періодами є ускладненими, аналогічно як
і розрахунок ефекту від проведення маркетингових заходів.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його мету.
Метою публікації є узагальнення базових теоретичних положень щодо
маркетингових витрат для формулювання визначення поняття «витрати на
маркетинг» та окреслення їх структури.
Маркетингова діяльність – це спосіб оптимізувати виробництво, з
врахуванням потреб споживачів та можливістю доцільного використання
потенціалу для збільшення прибутків.
Витрати на маркетинг – витрати, які мають місце під час провадження
маркетингової діяльності та необхідні для стимулювання збуту товарів (робіт,
послуг).
До маркетингових належать витрати на: рекламу, виставкові заходи, оплату
послуг сторонньої дослідницької організації, оплату праці та підвищення кваліфікації працівників, що здійснюють маркетингову діяльність, їх відрядження.
59

Маркетингові витрати можуть враховуватись, як поточні або інвестиційні, тобто витрати, понесені з метою отримання прибутку. В Україні найчастіше їх визначають як поточні, що дає змогу структурувати їх склад і уникнути
в майбутньому невизначеностей в обліку [2].
За способом впливу на оподатковуваний прибуток витрати на маркетинг
можуть бути розподілені на ті, які включаються до складу витрат та ті, які не
підлягають відображенню у складі витрат звітного періоду з метою зменшення оподатковуваного прибутку.
Маркетингові витрати можуть бути структуровані таким чином: за
обсягом виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг; за способом
віднесення на собівартість; за часом виникнення і включення в собівартість; за
часовим фактором; за місцем виникнення; за ступенем змінності рівня витрат,
в залежності від величини продажу.
При розподілі фінансових засобів, призначених на маркетинг, з точки
зору управлінського обліку, витрати на маркетинг розглядають, як спосіб
збільшення ринкової вартості підприємства.
Для розрахунку маркетингових витрат потрібно використовувати інформацію про параметри процесів за видами продукції, покупців для аналізу прибутковості від співпраці з клієнтами.
Проблеми оцінювання витрат на маркетинг характеризуються: непостійною величиною в різних періодах; великою частиною у загальних витратах;
виникненням витрат у різних процесах; складністю реєстрації витрат і практичним управлінням ними; відокремленням від загальних витрат; слабкою
структурованістю витрат, через їх поділ на реальні і очікувані [3].
За результатами дослідження теоретичних положень щодо маркетингових витрат сформульовано їх узагальнене визначення та наведено класифікацію. Окреслено окремі дискусійні питання щодо оцінювання витрат на
маркетинг.
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ЦІН
НА ПРОДУКЦІЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Формування цін на продукцію власного виробництва – один із найважливіших факторів, що впливає на ефективність функціонування закладів ресторанного господарства. Це зумовлено, насамперед, тим, що від рівня цін на продукцію залежить фінансовий результат підприємства, його конкурентоспроможність, відносини зі споживачами та іншими суб'єктами ринку.
Заклади ресторанного господарства споживчої кооперації реалізують
продукцію власного виробництва за цінами продажу. При визначенні ціни на
кожну страву складаються калькуляційні картки [1, с. 13].
Операції з надходження товарів і продуктів у комору, буфет, на кухню та
їх відпуск з кухні у буфет, а також їх реалізація споживачам відображаються в
обліку на субрахунку 2823 “Товари і продукти в закладах ресторанного господарства” на відповідних аналітичних рахунках “комора”, “кухня”, “буфет
(бар)” за кінцевими продажними (роздрібними) цінами, що визначаються у
момент надходження [2, с. 171].
Для забезпечення єдиних підходів щодо встановлення цін на продукцію
власного виробництва було прийнято Положення про порядок формування і
застосування цін в об'єктах громадського харчування споживчої кооперації
України [3].
Для визначення собівартості реалізованих товарів і продуктів використовується аналітичний рахунок 9023 “Собівартість реалізованих товарів і продуктів у ресторанному господарстві”. Протягом місяця за дебетом рахунку
відображається вартість товарів і продуктів за цінами продажу, а в кінці
місяця ця сума коригується до фактичної собівартості.
Для обліку торгової націнки застосовується субрахунок другого порядку
2853 “Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства”. За кредитом субрахунку відображається сформована націнка на
товари і продукти, що реалізовані та вибули.
Відображення в бухгалтерському обліку суми торгової націнки на реалізовані товари і продукти здійснюється методом червоного сторно у зв'язку з
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тим, що за дебетом субрахунку 9023 “Собівартість реалізованих товарів і продуктів у ресторанному господарстві” формується собівартість реалізованих
товарів і продуктів, тобто коригується продажна вартість до їх фактичної
собівартості.
Господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку формування
цін на продукцію власного виробництва наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку формування цін
на продукцію власного виробництва (на прикладі ресторану “Світанок”)
Зміст господарської операції
Оприбутковано на кухню продукти, отримані з комори
ресторану
Оприбутковано продукцію у буфет з кухні
Списано вартість реалізованої продукції власного
виробництва
Відображено торгову націнку на реалізовані товари і
продукти, що визначена згідно з розрахунком
Списано вартість реалізованої продукції працівникам:
- списано пільгову вартість продукції
- списано суму знижки

Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
2823
2823
(кухня)
(комора)
2823
2823
(буфет)
(кухня)
9023

2823

9023

2853

9023
2853

2823
2823

Отже, процес ціноутворення продукції власного виробництва в підприємствах споживчої кооперації має певні особливості. Зокрема, це стосується
відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з оприбуткуванням продуктів на кухню, відпуском продукції власного виробництва,
списанням собівартості реалізованої продукції, а також відображення торгової
націнки на товари та продукти в закладах ресторанного господарства.
Література
1. Леперт Д.В. Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах
ресторанного господарства / Леперт Д.В. // Журнал “Молодий вчений”. – 2015. –
Вип. № 3 (18). – С.12-15. 2. Озеран Н. М. Облік товарів, продуктів і тари у
закладах ресторанного господарства споживчої кооперації / Н. М. Озеран
// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2014. – Вип.
№ 46. – С. 168-173. 3. Положення про порядок формування і застосування цін
в об'єктах громадського харчування споживчої кооперації України: Наказ
Укоопспілки від 27.12.1993 № 200.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Україна впевнено прямує в євроатлантичному напрямку, але Європейський вибір потребує від неї стандартизації національної системи бухгалтерського обліку та складання звітності, що є інформаційною базою для прийняття
виважених управлінських рішень. Тому, важливо дослідити відповідність
національних норм міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.
Серед об’єктів обліку на підприємстві запаси посідають значне місце,
оскільки суттєвою основою для здійснення господарської діяльності є достатня кількість та їх доцільне використання. Від ефективного використання
запасів залежить з якою швидкістю буде обертатися вкладений капітал та
прибуток підприємства.
Основним нормативно-правовим актом, що визначає методологічні
засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси в Україні,
є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1], а в закордонних країнах для обліку запасів використовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [2].
В українському законодавстві облік запасів, отриманих до моменту передачі права власності, відрізняється від обліку матеріалів, на які підприємство
має повні права. Якщо ж права власності у підприємства на матеріальні цінності немає, то вони обліковуються на позабалансових рахунках. Міжнародні
стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств незалежно
від права власності визнають запаси активами і обліковують їх на балансі
підприємства.
Для визначення собівартості продукції необхідно встановити оцінку
виробничих запасів. На сьогоднішній день це питання є актуальним, тому що
ринкові ціни на виробничі запаси постійно змінюються і переважно зростають. Дослідивши це питання, установлено, що вона здійснюється в трьох
випадках (вимоги однакові за двома нормативними документами): під час
надходження запасів; під час списання запасів; на дату складання балансу.
Оцінка виробничих запасів залежить від шляхів надходження їх на
підприємство (згідно з П(С)БО 9):
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– при придбанні у постачальника: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику; суми ввізного мита; суми непрямих податків,
які не відшкодовуються підприємству; транспортно заготівельні витрати; інші витрати;
– при виготовленні власними силами: витрати, що утворюють виробничу
собівартість;
– при внесенні до статутного капіталу: справедлива вартість, погоджена
із засновниками підприємства з урахуванням витрат, що включаються
до первісної вартості запасів, придбаних у постачальника;
– при безоплатному отриманні: справедлива вартість;
– при отриманні у результаті обміну на подібні активи: балансова вартість переданих запасів;
– при отриманні у результаті обміну на неподібні активи: справедлива
вартість отриманих запасів [1].
Відповідно до МСБО 2 собівартість формується з таких витрат:
1) витрати на придбання: ціна придбання; мита та інші податки; витрати
на транспортування; вартість робіт з навантаження та розвантаження й інших
витрат;
2) витрати на переробку: витрати, безпосередньо пов’язані з одиницею
виробництва;
3) інші витрати, якщо вони відбулися при доставці до їх теперішнього
місця розпакування та приведення до теперішнього стану [2].
Методи оцінки вибуття запасів згідно з МСБО 2 та П(С)БО 9 дещо
різняться. Згідно П(С)БО 9 до методів оцінки вибуття запасів належать: метод
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої
собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
нормативних затрат; ціни продажу [3]. Порівнюючи з П(С)БО 9 до методів
оцінки вибуття запасів МСБО 2 використовуються метод стандартних витрат
або метод роздрібних цін.
Що стосується оцінки на дату балансу, то виробничі запаси за П(С)БО 9
оцінюються за найменшою з двох вартостей: первісною вартістю або ж
чистою вартістю реалізації. У МСБО 2 передбачений єдиний варіант оцінки –
за чистою реалізаційною вартістю [4].
Отже, у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
вимоги відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та
фінансової звітності з урахуванням економічних, правових, податкових особливостей нашої держави, проте є певні розбіжності між цими стандартами:
– МСБО 2 розглядає поняття резерву знецінення запасів та сторнування
збитків від знецінення запасів. Дані поняття у П(С)БО 9 не розглядаються;
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– у МСБО 2 зазначаються лише три методи для визначення собівартості
запасів. Національне положення більш детально розкриває сутність та
виділяє п’ять методів визначення собівартості запасів при вибутті;
– МСБО 2 передбачає оцінювання виробничих запасів на дату балансу
тільки за чистою вартістю реалізації.
Література
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ
В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Установи державного сектору вимагають ретельного дослідження та
реформування облікової системи відповідно до міжнародних стандартів. Облікова система в бюджетних установах на даний момент не зовсім відповідає
сучасним потребам, тому що бухгалтерський облік має низку особливостей
саме у бюджетних установах. Потрібно вдосконалювати державні організації,
щоб вони ставали прибутковими. Також важливо сформувати бюджетний
облік, щоб він забезпечував раціональну діяльність суб’єктів, яка дозволить
функціонувати державі.
Бухгалтерський облік бюджетних установ відрізняється від бухгалтерського обліку підприємницької сфери, причиною чому є відмінності в управ65

лінні у державному та комерційному секторах. Основною метою діяльності
підприємства є отримання прибутку, тоді як у бюджетних установах увага
зосереджується на демократичному контролі над використанням бюджетних
коштів [1].
Сьогодні процес вдосконалення системи обліку бюджетних установ
знаходиться на початковій стадії. Для покращення організації обліку бюджетних установах потрібно удосконалювати документи, якими вони регулюються: інструкції та накази Держказначейства України, Міністерство фінансів,
накази Мінстатистики.
Бюджетні установи паралельно використовують різні методи обліку
доходів і видатків: касовий та нарахування. Доцільним та актуальним є впровадження у систему бухгалтерського обліку суб’єктів державної та
комунальної форм власності методу нарахування, який відображає витрати
під час їх фактичного виникнення, а не сплати грошових коштів. Такий підхід
надасть змогу реально та об’єктивно оцінити динаміку витрат окремих
суб’єктів господарювання та бюджетів різних рівнів.
Розвиток та діяльність підприємств державного сектору економіки, що
фінансуються за рахунок бюджету, повинні проводити ефективну аналітичну
діяльність, яка буде грунтуватися на детальному аналізі даних звітності, що
відображають результати господарської та фінансової діяльності установи.
Надходження із загального фонду
бюджету

Власні надходження установ

Доходи бюджетних установ

Спеціальний фонд

Загальний фонд
Видатки бюджетних установ

Видатки бюджетних установ

Касові

Фактичні

Рис. Взаємозв’язок доходів, видатків та витрат бюджетних установ [2]

Процес розробки та вдосконалення облікової системи в бюджетних
установах є досить важким, але необхідним, адже правильно розроблені
плани, допоможуть підвищити ефективність управління ресурсами бюджетної
установи, забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних
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коштів, вдосконалити систему стратегічного бюджетного планування, оперативно задовольняти потреби розпорядників бюджетних коштів у відповідності
з прийнятим законом України «Про державний бюджет України» [3].
Для покращення процесу ведення обліку у державних установах потрібно
налагодити та спростити процес одержання фінансування, узгодити
нормативно – правову базу для чіткого пояснення всіх вимог діяльності у
державному секторі. Потрібно прагнути до міжнародних стандартів, тому що
бухгалтерський облік зарубіжних країн відрізняється методами обліку витрат
та напрямами розвитку [4].
У перспективах для покращення облікової системи у державних
установах вище запропоновані вдосконалення дозволять чіткіше отримувати
повну, достовірну інформацію про стан підприємства, підвищать ефективність
системи внутрішнього контролю доходів і витрат, ефективно використовувати
бюджетні кошти керівниками різних рівні, будуть виникати нові об’єкти
обліку, які вдосконалять систему управління в бюджетних установах.
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БАЗОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ
В Україні все частіше починають організовуватися (або відновлювати
свою діяльність, якщо вона була призупинена) житлово-будівельні кооперативи. Така тенденція обумовлена тим, що фінансування будівництва житла
шляхом створення житлово-будівельних кооперативів є найменш затратним
механізмом (з погляду його організації), однак не позбавленим певних
ризиків, насамперед для індивідуальних інвесторів.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми публікації, визначає його
мету та основні завдання.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад щодо оподаткування та обліку фінансування будівництва житла шляхом створення житловобудівельних кооперативів.
Для досягнення поставленої мети передбачалося:
– окреслити базові підходи до оподаткування фінансування будівництва
житла шляхом створення житлово-будівельних кооперативів;
– сформулювати вплив операцій із залучення коштів під будівництво
житла на формування власного капіталу житлово-будівельного кооперативу.
На момент реєстрації та створення житлово-будівельного кооперативу,
під час будівництва будинку, а також після здачі об’єкта в експлуатацію
житлово-будівельний кооператив є платником податку на прибуток на
загальних підставах.
З моменту передачі будинку в експлуатацію, з першого числа, місяця
наступного за місяцем введення будинку в експлуатацію, житлово-будівельний кооператив може претендувати на набуття статусу неприбутковості.
На житлово-будівельний кооператив, який є юридичною особою і має
статус обслуговуючого кооперативу (надає послуги мешканцям житлово-будівельного кооперативу) розповсюджується закон України «Про кооперацію»,
відповідно до норм якого житлово-будівельні кооперативи можуть бути віднесені як до неприбуткових, так і до прибуткових (комерційних) організацій [1].
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Житлово-будівельному кооперативу дозволяється вести господарську
діяльність з іншими юридичними або фізичними особами за бажанням, але з
дотриманням певного рівня отримання доходу від інших організацій або
фізичних осіб, який становить 20 % від загального річного доходу кооперативу. Тоді кооператив має право зберегти статус неприбуткової організації і,
відповідно, повинен сплатити податок на прибуток на суму отриманого доходу, як і будь-який інший суб’єкт господарювання комерційного сектору
економіки [3].
За правовою природою житлово-будівельний кооператив є юридичною
особою, тому на нього поширюється Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Визначальним для капіталу житлово-будівельного кооперативу (а, відтак,
і побудови системи обліку доходів і витрат) є те, що суми членських внесків
пайовиків не входять до складу доходів, а формують фонди кооперативу, які
надалі є власним капіталом підприємства і можуть бути використані на розсуд
членів цього кооперативу [3].
Після закінчення будівництва квартири від житлово-будівельного кооперативу передаються його власникам (пайовикам) без зміни суми доходів і
витрат.
За результатами дослідження наведено базові правові засади до оподаткування житлово-будівельного кооперативу із залучення коштів під будівництво
житла від моменту їх внесення до передачі новозбудованого житла власнику
(власникам).
Сформульовано базові підходи щодо впливу операцій із залучення
коштів під будівництво житла від моменту їх внесення до передачі новозбудованого житла власнику (власникам) на формування власного капіталу
житлово-будівельного кооперативу.
Література
1. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV. 2. Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла
та операціях з нерухомістю: Закон України 19 червня 2003 року № 978-IV.
3. Лист Державної фіскальної Служби № 1379/7/99-99-19-02-02-17 від
15.01.2016 р. 4. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010
№ 2755-VI.
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КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В сучасних умовах для ефективного управління підприємством необхідно
створення такої інформаційної системи, яка забезпечуватиме якісні, надійні та
своєчасні дані для прийняття управлінських рішень, що призводить до підвищення ролі контролінгу, як складової системи управління підприємством.
Варто зазначити, що контролінг не зводиться до простої системи контролю, а
охоплює значно ширшу сферу діяльності, а саме: контролінг – це система
спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму
конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно
ставить перед собою [1, с.159].
Дослідження аспектів контролінгу, як науки, відображено в працях таких
науковців, як: Й. Вебер, А. Дайте, Е. Майер, Р. Ман, Д. Хан, П. Хорват,
М.С. Пушкар, Л.О. Сухарьова, С.М. Петренко, Т.А. Лев, Д.В. Гулін, О.Л. Максименко, С.А. Смирнов, О.А. Терещенко та інші.
Істотним чинником прийняття неправильних управлінських рішень є відсутність системи контролінгу. Спочатку контролінг розглядали, як сукупність
завдань у сфері обліку і фінансів, а контролером був головним бухгалтер,
пізніше це поняття почали трактувати ширше: до функцій контролінгу стали
відносити фінансовий контроль та оптимізацію використання фінансових
ресурсів і джерел. В наукових працях контролінг визначають як підсистему
управління, що поєднує в собі елементи функцій контролю, планування, обліку та аналізу, що дає змогу застосування прийомів фактичного та документального контролю шляхом перевірки достовірності даних обліку і аналізу,
правильність визначення об’єктів обліку, величину та розмір витрат на
виробництво продукції.
Контролінг є одним з важливих засобів успішного функціонування підприємства, оскільки: надає інформацію для управління трудовими і фінансовими ресурсами; забезпечує виживання підприємства на рівнях стратегічного
й тактичного управління; сприяє оптимізації залежності "дохід – витрати –
прибуток". Крім того, контролінг базується на системі нормування витрат,
визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількістю витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацією
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машин та управлінням іншими показниками, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів. Розрізняють оперативний і стратегічний контролінг. Стратегічний контролінг спрямований на
забезпечення ліквідності підприємства та досягнення стратегічної мети. На
відміну від стратегічного оперативний контролінг спрямований на забезпечення ліквідності підприємства та отримання прибутку. Щодо стратегічного
контролігу, науковці виділяють такі основні інструменти для управління:
˗ Balanced Scorecard (BSC в перекладі «збалансована система показників») була отримана завдяки дослідженням Р.С. Каплана і Д.П.
Нортона. Суть цієї системи полягає у спробі збалансувати фінансові і
нефінансові показники;
˗ Activity – Based Costing (АВС, система розподілу непрямих витрат) –
основна мета цієї системи полягає у визначенні вартості непрямих
витрат у собівартості продукції;
˗ Theory of Constraints (ТОС, теорія обмежень) – у цій теорії вимірювання продуктивності основане на трьох основних показниках: «вузьке місце» (пропускна здатність), матеріальні та операційні витрати;
˗ Strategy maps (стратегічні карти). Її суть полягає в побудові стратегії
підприємства у схематичному вигляді, та цифрового відображення
успіху підприємства;
˗ Стратегічне управління витратами – ця система доволі складна в
застосуванні, вона передбачає управління витратами, які характеризуються високим рівнем динаміки та складністю вимірювання, тощо.
Таким чином, впровадження та організація служби контролінгу є складним,
дороговартісним процесом, але необхідним елементом для ефективного
управління підприємством, і доцільність її застосування матиме такі переваги,
як: забезпечення керівництва повною, достовірною економічною інформацією,
попередження, оперативне виявлення та усунення недоліків в роботі, визначення
резервів зниження собівартості продукції, оптимізація діяльності з точки зору
Література
аналітичних позицій, постійний характер
контролю та система мотивації.
1. Захарченко О.А. Управління витратам»: навч. посіб. / О.А. Захарченко, І.В. Яцкевич. – Одеса: ОНАЗ, 2009. – 216 с. 2. Брітченко І.Г. Контролінг
: навч. посіб. / І.Г. Брітченко, А.О. Князевич. – Рівне: Волинські обереги,
2015. – 280 с. 3. Ходзицька В.В. Стратегічний контролінг як методичний
інструментарій стратегічного управління витратами / В.В. Ходзицька //
Облік і фінанси, № 4 (66). – Київ, 2014. – С.146-153.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
При веденні бухгалтерського обліку в туристичних організаціях значна
увага зосереджується на таких об’єктах бухгалтерського обліку, які наведено
на рис. 1.

Рис. 1. Об’єкти обліку на туристичних підприємствах [1]

Сутність доходу як одного з об’єктів обліку та методологічні засади формування інформації про доходи в бухгалтерському обліку, розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності підприємств України визначаються
НП(С)БО «Загальні вимоги до фінансової звітності» 1 та П(С)БО 15 «Дохід»
[2].
Цими стандартами дохід визнається як збільшення активу або зменшення
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).
Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходи підприємств поділяються на: доходи
від операційної діяльності (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) та інші операційні доходи), доходи від фінансової діяльності,
інші доходи. У загальній сумі доходів підприємств туристичної галузі переважають доходи операційної діяльності, отже, від правильного відображення
цих доходів у бухгалтерському обліку прямо залежить правильність визначення фінансового результату та якість сформованої фінансової звітності.
Бухгалтерський облік доходу від реалізації туристичного продукту туроператором залежить від того, на основі яких угод з постачальниками працює
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туроператор та від того, як продається туристичний продукт (безпосередньо
туристу чи через турагента).
Згідно з П(С)БО 15 дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається,
виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу,
якщо буде достовірно оцінений результат цієї операції.
Таким чином, на дати отримання попередньої оплати та передачі ваучера
дохід відповідно до цих вимог не визнається. Якщо початок та завершення
туристичного обслуговування припадають на один звітний період, то датою
визнання доходу від реалізації турпродукту є дата завершення туробслуговування. У випадку, коли дата початку та завершення туру припадають на різні
дати балансу, на практиці досить складно визначити достовірну суму доходу,
узгодити її з замовником та оформити це первинними документами. Це
пов’язано з тим, що ціна туру, як правило, є загальною без визначення окремої
вартості усіх складових туристичного продукту. Туристи споживають туристичний продукт цілісно і визнати в процесі самого туробслуговування, що
послуги їм надані у повному обсязі і претензій до туроператора вони не мають.
Тому варто вважати, що в такому випадку вимоги п. 10 П(С)БО 15 «Дохід»
виконуються повністю тільки після завершення туробслуговування [3].
Окрім цього, варто зауважити, що для суб’єктів туристичної діяльності не
поширюються норми ПКУ щодо визнання податкового зобов’язання з ПДВ.
Так, туристичне підприємство нараховує такі зобов’язання разом із визнанням
доходу, а не на дату надходження попередньої оплати.
Узагальнюючи вищесказане, необхідно наголосити, що на структуру та
характер доходів туристичного підприємства, організацію та методику їх
обліку впливає комплекс факторів, зокрема: організаційна форма туристичної
діяльності, договірні умови надання туристичних послуг, законодавчі вимоги
до суб’єктів туристичної діяльності тощо.
Література
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Найвагомішою причиною, що гальмує розвиток інноваційної діяльності
підприємства є ризик, який може бути спричинений відсутністю гарантії позитивного фінансового результату, і саме тому, в більшості випадків не пошук
грошових коштів, а саме ризик, є перешкодою щодо впровадження нового
продукту чи виду діяльності на підприємстві. Але, саме інвестиційні проекти,
пов'язані з просуванням готового інноваційного продукту і є найбільш привабливими для інвестицій. Під ризиком в інноваційній діяльності слід розуміти
можливість (загрозу) втрати господарюючим суб'єктом частини своїх ресурсів,
недоотримання доходів чи виникнення додаткових витрат у результаті здійснення виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка спирається на нові технології,
нові продукти, нові способи їхньої реалізації [1].
Поняття «інновації», «інноваційна діяльність» на сьогоднішній день
доволі часто використовуються на підприємствах та в економічній науці, адже
динамічне ринкове середовище змушує суб’єктів підприємницької діяльності
до постійного розвитку та впровадження новітніх методів управління. Тому,
саме дослідження інноваційного ризику є сьогодні актуальним питанням для
підприємства, яке планує впроваджувати інновації. В науковій літературі поняття «інноваційний ризик» трактується як ризик, що виникає при будь-яких
видах діяльності, пов’язаних з інноваційними процесами, виробництвом нової
продукції, товарів, послуг, їх операціями, комерцією, здійсненням соціальноекономічних і науково-технічних проектів [2]. Виходячи з даного визначення,
варто зазначити, що ризик – це не тільки поняття, але й явище, ознака та властивість певного виду діяльності.
Для більш детального вивчення даного поняття, науковцями розроблена
класифікація ризиків, і найбільш використовуваною з них, яка запропонована
Т.А. Васильєвою [3]. За даною класифікацією найбільш поширеними, згідно
сфери прояву ризику, є їхній розподіл на дві складові: специфічний та неспецифічний прояв ризиків.
До специфічних ризиків належать: науково-технічний, ризик оригінальності розробки, ризик технологічної неадекватності, ризик забезпеченості та
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охорони прав інтелектуальної власності, ризик фінансової та кадрової неадекватності [3, с. 112]. Прикладом неспецифічних ризиків виділяють: виробничі, фінансові, інвестиційні, економічні, а за етапами інноваційного проекту –
передінвестиційні, експлуатаційні, ліквідаційні ризики.
Класифікація інноваційних ризиків дає змогу здійснити оцінку рівня
ризику та прорахувати доходи і витрати, які будуть виникатимуть в процесі
реалізації інноваційного продукту. Є багато факторів ризику, що спричиняють настання певних неочікуваних подій. Тому до показників ризику інновацій на стадії науково-дослідних робіт (НДР) відносяться: неправильна інтерпретація результатів і вибір шляху реалізації фундаментальних досліджень, на
яких базується НДР; втрата фахівців, які здійснюють розробкою продукту в
рамках проекту; недостатність науково-технічного потенціалу; невірно обраний напрям дослідження, помилки розрахунків, недоробки [4, с. 117].
На даний момент інноваційні проекти відносяться до категорії з найбільш
високим рівнем ризику для інвестицій, тому при пошуку інвестиційних коштів
підприємству необхідно прорахувати і оцінити свої можливості, тому найкращий варіант їх попередження є виявлення ризиків в періоді попереднього виробництва чи розробки, коли підприємство ще не понесло значні виробничі витрати.
Тому, управлінський облік щодо управління інноваційними ризиками повинен ефективно забезпечувати стратегічне управління інноваційною діяльністю в умовах невизначеності на різних стадіях життєвого циклу інновацій
[5]. Базуючись на відхиленнях фактичних показників від теоретичних розрахунків, це дає змогу здійснити і удосконалити процес контролю досягнення
поставлених цілей підприємства. Інформаційне забезпечення для прийняття
управлінських рішень щодо реалізації стратегічних цілей підприємства в
інноваційній діяльності дає змогу визначити можливі перспективи просування
та реалізації певного продукту.
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СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Заклади ресторанного господарства здійснюють виробничо-торговельну
діяльність, тобто виготовляють та (або) доготовляють, продають і організують
споживання продукції власного виробництва і закупних товарів. Ці особливості впливають на облік витрат на виробництво готової продукції. Зокрема,
треба мати на увазі, що перш ніж перетворитися на готову страву, товар
(сировина) проходить три етапи: комора, виробництво (кухня), реалізація
(зали кафе чи ресторану, бари). Проте деяка частина найменувань товарів може бути продана в незмінному вигляді – як закупний товар. Зважаючи на таку
специфіку, розглядати ресторанну діяльність в бухгалтерському обліку лише
як роздрібну торгівлю чи виробництво не коректно.
Ресторанний бізнес одночасно включає: роздрібну торгівлю купованими
товарами та роздрібний продаж кухонної продукції, яку споживають у ресторані, тому основна відмінність ресторану від магазину полягає в наявності
кухні. На цьому етапі здійснюється спрощене калькулювання собівартості
страв, тобто враховується лише собівартість сировини. Загалом у структурі
роздрібної ціни виділяють два елементи: собівартість купованого товару (або
продовольчої сировини) і торгову націнку ресторану.
До особливостей громадського харчування належить не тільки наявність
елементів виробничої і торговельної діяльності, а й розгалужена та динамічна
номенклатура продукції – страви, напої. Це обумовлює певну специфіку і
проблеми обліку, зокрема складність калькулювання собівартості готової продукції традиційними для виробничої сфери методами, паралельне ведення
двох видів обліку – виробничого і торговельного тощо [1].
Таке поєднання в ресторанному бізнесі елементів виробництва і торгівлі
зумовило використання двох принципово різних облікових методів. Особливості бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових
послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, викладено в Методичних рекомендаціях № 157 [2], в другому розділі яких описано два методи
обліку в закладах ресторанного господарства: торговельний та виробничий.
Бухгалтерський облік за торговельним методом ведеться аналогічно до обліку
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на підприємствах торгівлі. Водночас відповідно до виробничого методу калькулювання собівартості готової продукції здійснюється так, як на виробничих
підприємствах. Цей метод ґрунтується на веденні обліку запасів відповідно до
П(С)БО 9 і витрат – П(С)БО 16.
Однією з основних відмінностей вказаних вище методів є те, що облік
сировини та купованих товарів за виробничим методом ведеться за первісною
вартістю на рахунках 20 «Виробничі запаси» і 28 «Товари», а за торговельним
методом – на рахунку 28 «Товари» за цінами реалізації.
Також використання виробничого методу передбачає, що на рахунку 23
«Виробництво» відображають лише первісну вартість використаної сировини,
тоді як інші витрати, пов'язані з виробництвом, обліковують на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати», а решта витрат – на рахунках 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут». Списання собівартості реалізованих
готових виробів відображають за дебетом субрахунку 901 «Собівартість
реалізованої готової продукції», а списання собівартості купованих товарів –
за дебетом субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів».
За торговельним методом у складі собівартості на рахунку 23 «Виробництво» обліковують виключно витрати сировини, яку використовують для
виготовлення продукції, за цінами продажу. Решта витрат обліковують на
рахунках 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут». Списання
собівартості реалізованих готових виробів відображають за дебетом 902
«Собівартість реалізованих товарів».
Загалом вибрати обліковий метод заклади ресторанного господарства
можуть самостійно, зазначаючи це в наказі про облікову політику. Хоча
вважають, що виробничий метод дає точнішу інформацію про собівартість
готових страв і напоїв, а торговельний метод – простіший у використанні, але
може підійти не кожному закладу ресторанного господарства.
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KONCEPCJA BUDŻETOWANIA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z podejmowaniem
decyzji ekonomicznych dotyczących przyszłości. Te z kolei obarczone są dużym
ryzykiem wynikającym z niepewności przyszłych warunków i rozbieżności w
czasie między momentem podjęcia decyzji, a czasem wystąpienia ich skutków. Aby
przeciwdziałać tym problemom przedsiębiorstwa coraz częściej planują prowadzoną działalność – planowanie jest bowiem nadrzędną formą, celem zarządzania. Bez
planowania nie możliwe jest prawidłowe organizowanie, skuteczne motywowanie i
efektywna kontrola [1,2]. Podstawową formą planowania w działalności
przedsiębiorstwa jest budżetowanie. Jego wprowadzenie wymaga przestrzegania
poniższych zasad:
1) dostosowania do ekonomicznych i organizacyjnych warunków działania
firmy, tj. uwzględnienia systemu obiegu dokumentów i informacji;
2) akceptacji przez pracowników, przez przełamanie niechęci do nowych
obowiązków;
3) współdziałania wszystkich osób objętych systemem;
4) delegacji uprawnień do zarządzania;
5) powołania stanowiska ds. budżetowania;
6) skorelowania i ujednolicenia roboczej dokumentacji technicznej z
dokumentacją materiałochłonności i pracochłonności.
Budżet z kolei to raport finansowy przygotowany przed momentem realizacji i
wdrażający politykę ekonomiczną przedsiębiorstwa i dla osiągnięcia założonych
celów.
Budżety sporządza się dla całego przedsiębiorstwa oraz jego podmiotów
wewnętrznych zwanych ośrodkami odpowiedzialności. Przygotowanie budżetu jest
procesem skomplikowanym dlatego prace nad nim rozpoczyna się na kilka miesięcy
przed początkiem roku, którego on dotyczy. Uczestniczą w nim kierownicy różnych
szczebli zarządzania. Budżet sporządza się zwykle na okres jednego roku z
podziałem na kwartały a nawet miesiące [3]. Punktem wyjścia do jego opracowania
są jednak plany długookresowe, które określają podstawowe założenia polityki
budżetowej. Jak podaje R.G.Finley, budżet powinien być tak sporządzony by
określał zadania dla poszczególnych pracowników na przyszły rok [4].
Dostosowanie budżetu do strategii jednostki oraz planowanych działań do
wykonania w przyszłości gwarantuje ciągłość planowania i spójność budżetów.
Powiązania między strategią, planowaniem i budżetami ma charakter sprzężenia
78

zwrotnego. Sprzężenie zwrotne pozwala menedżerom na weryfikację celów
strategicznych i urealnienie planów.
Proces budżetowania składa się z trzech podstawowych etapów: opracowania
budżetu (planowanie), wdrożenia budżetu, kontroli. Planowanie polega na
szacowaniu przyszłych budżetów przedsiębiorstwa wynikających z realizowanych
planów wieloletnich i zamierzeń zarządu przedsiębiorstwa. Etap ten rozpoczyna
określenie celów jednostki przy użyciu miar z dziedziny finansów i rachunkowości,
takich jak: stopa zysku, stopa rentowności sprzedaży, wartość sprzedaży,
ekonomiczna wartość dodana, itp. Wielkości te stanowią normy, z którymi – w
etapie trzecim – porównuje się rzeczywiste warunki pochodzące z systemu rachunkowości [5] przy zastosowaniu nowoczesnych systemów IT [6]. Opracowanie
budżetu nie należy do łatwych zadań. Podstawowe problemy pojawiające się na tym
etapie wynikają z niepewności co do przyszłych zdarzeń i braku wpływu na
czynniki zewnętrzne, które mogą istotnie oddziaływać na jednostkę. Wskazuje to na
konieczność przyjęcia właściwych założeń co do przyszłych zewnętrznych i
wewnętrznych warunków działania, np.: wskaźnika inflacji, stóp procentowych,
kursów wymiany walut, zmiany struktury sprzedaży, poziomu cen, itp [7].
Opracowany i zatwierdzony budżet jest wdrażany. W tej fazie następuje
wykonanie zadań zatwierdzonych w budżecie. Realizacja budżetu odbywa się przez
zastosowanie zasad i procedur w nim określonych.
Najważniejszym etapem procesu budżetowania jest kontrola wykonania
budżetu określana też jako procedura sterowania budżetowego. Polega ona na
porównaniu rzeczywistych efektów z planowanymi oraz ustaleniu odchyleń od
tychże. Ujawnione rozbieżności ujmuje się w specjalnych sprawozdaniach,
raportach wewnętrznych. Raporty te stanowią kluczowy element sterowania
budżetowego gdyż umożliwiają identyfikację zaobserwowanych odchyleń w
przekroju poszczególnych komórek organizacyjnych lub ich grup (ośrodków
odpowiedzialności).Wyróżnia się trzy podstawowe etapy procesu kontroli. Są
nimi:pomiar i rejestracja bieżących efektów, porównanie bieżących efektów z
planami, zapewnienie sprzężenia zwrotnego między budżetem, odchyleniami a
uzgodnieniem planów w ciągu całego monitorowania efektów.
W budżetowej metodzie zarządzania kontrola jest procesem ciągłego,
systematycznego badania, czy przewidywania i rzeczywistość są ze sobą zgodne.
Skutecznie przeprowadzona odpowiada na szereg pytań takich jak np.: gdzie
powstają odchylenia,jakie są ich przyczyny, kto za nie odpowiada, jaka jest ich
tendencja.
Sterowanie budżetowe służy też realizacji wielu innych celów:bieżąca kontrola
działalności,określenie wpływu powstałego odchylenia na działalność innych
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jednostek i całego przedsiębiorstwa,dostarczenie informacji do bieżącego
zarządzania jednostką, [8] ocena efektywności działań.
Pierwszej kontroli dokonuje się już w trakcie realizacji budżetu. Podczas
realizacji budżetu wyniki powinny być porównywane z wielkościami planowanymi
co miesiąc, choć niektóre przedsiębiorstwa przeprowadzają je nawet co tydzień.
Jeżeli występują rozbieżności między planem a jego wykonaniem są one
natychmiast wychwytywane, a ich przyczyny wyjaśnione i zlikwidowane.
Budżetowanie, by mogło być sprawnie przeprowadzone, wymaga opracowania
procedury budżetowej. Najczęściej opracowywana jest w formie instrukcji
obejmującej całokształt zasad regulujących sposób postępowania. Posiada rangę
zarządzenia wewnętrznego, które określa zadania i obowiązki poszczególnych
komórek organizacyjnych [9]. Jej złożoność w dużej mierze zależy od rodzaju,
wielkości i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Budżetowanie może być skutecznym narzędziem bieżącego zarządzania
przedsiębiorstwem. Jest to jednak proces skomplikowany, absorbujący znaczne
nakłady ludzkiej pracy i zasobów rzeczowych. Łatwiej więc go wdrażać w małych i
średnich podmiotach, mających z reguły mniej skomplikowaną strukturę
organizacyjną. Duże przedsiębiorstwa to zwykle znaczna liczba ośrodków
odpowiedzialności, co utrudnia rozszyfrowanie czynności każdej komórki oraz
świadczeń wzajemnych między nimi. Istotne znaczenie dla budżetowania ma też
forma budżetu oraz przejrzystość stosowanych procedur. W celu osiągnięcia
korzyści z budżetowania osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie muszą
dołożyć wszelkich starań by przyjęte przez nie założenia były poprawne a
opracowany budżet odznaczał się dużą realnością.
Zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym przede wszystkim: zarządzanie
finansami, jest związane z procedurami budżetowania. Wynika z nich konieczność
przemyślanego, opartego na określonych procedurach symulacyjnych, planowania
gospodarczego. Planowanie to racjonalizuje całość procedur gospodarczych
stosowanych w przedsiębiorstwie.
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KONSTRUKCJA BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Budżetowanie działalności operacyjnej ma istotne znaczenie jako element
procedury planowania działalności gospodarczej. Działania związane z procedurą
budżetowania mają sprzyjać odpowiedniemu rozłożeniu wydatków i planowanych
przychodów w segmentach czasu. Na tej podstawie wyróżnia się budżety operacyjne od budżetów strategicznych. W budżetach operacyjnych przeprowadza się
procedurę planowania finansowego dla okresu jednego roku. Budżetowanie staje się
też elementem zarządzania przedsiębiorstwem a zarządzanie finansami –
elementem zarządzania budżetowego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty
budżetowania i ukazanie jego znaczenia.
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania jest przede wszystkim pochodną
budżetu i produktem ewolucji zarządzania finansami. Konstrukcja i pojęcie budżetu
wywodzi się z czasów antycznych, starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, wraz z
pojawieniem się finansów publicznych, finansów państwa jako całości
organizacyjnej. Już w okresie starożytności podatki i inne dochody finansowe
państwa były gromadzone i rozdzielane według przyjętych zasad. Na przestrzeni
wieków instytucja budżetu i budżetowania rozwijała się w obszarze finansów
publicznych [1], objętych ewidencją ramach rachunkowości państwowej.
Stopniowo następował też rozwój samorządności terytorialnej w wyniku którego z
budżetu państwa została wyłączona samodzielna prawnie i finansowo gospodarka
lokalna, która tworzyła budżety autonomiczne, objęta także ramami rachunkowości
państwowej [2].
Z biegiem lat, pod wpływem wielu czynników, następowało oderwanie
budżetu od budżetowania. Z jednej strony zachodziła dalsza ewolucja instytucji
budżetu jako kategorii finansów publicznych, z drugiej zaś strony rozwijała się
metoda zarządzania przedsiębiorstwem oparta na właściwościach budżetu. W
odróżnieniu od budżetu odnoszącego się do gospodarki finansowej państwa,
budżetowanie stało się zagadnieniem mikroekonomicznym odnoszącym się do
finansów przedsiębiorstwa. Analiza budżetowania jako metody zarządzania po raz
pierwszy pojawiła się w literaturze amerykańskiej w 2 poł. XIX w. Największy
rozwój budżetowania zarówno w USA jak i w Europie przypadł na okres po I
wojnie św., a w szczególności na lata 30-te XX w [3]. Chociaż w latach wielkiego
kryzysu trudno jest mówić o efektach planowania, to jednak budżetowanie okazało
się być przydatne w przetrwaniu przedsiębiorstw, które je zastosowały. Ponowne
zainteresowanie przedsiębiorstw budżetowaniem odnotowano po II wojnie św.
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W literaturze polskiej budżetowanie jako instrument controllingu i rachunkowości zarządczej po raz pierwszy pojawiło się w latach 90-tych [4]. Do tego czasu
słowo „budżet” kojarzono wyłącznie z budżetem państwa [5].
Przedsiębiorstwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej, w jakiej się
znajdują, sporządzają różne rodzaje budżetów. Wybór danego rodzaju budżetu
zależy m.in. od stabilności otoczenia w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, jego
kondycji, posiadanej bazy informacyjnej oraz postawionych celów [6]. W praktyce
budżety klasyfikuje się w oparciu o poniższe kryteria:
1) horyzontu czasu:
a) budżety krótkookresowe,
b) budżety długookresowe,
2) okresu objętego budżetowaniem:
a) budżety statyczne,
b) budżety kroczące,
3) stopnia elastyczności budżetowania:
a) budżety stałe (sztywne),
b) budżety zmienne (elastyczne).
Z punktu widzenia horyzontu czasowego wyróżnia się budżety krótkookresowe i budżety długookresowe. Wybór okresu, jaki został objęty budżetowaniem,
zależy w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności, dynamiki zmian,
stopnia niepewności otoczenia przedsiębiorstwa i zapotrzebowania menedżerów na
informacje. Budżety długo-i krótkookresowe służą realizacji innych celów oraz
różnią się stopniem szczegółowości.
Budżety krótkookresowe dotyczą roku i okresów krótszych, najczęściej
kwartałów i miesięcy. Wybór roku jako okresu, na który sporządza się budżet może
być uzasadniony przede wszystkim poniższymi czynnikami:
1) wybrany okres powinien być na tyle długi aby ukazać efekty stosowanych
działań, ale też i na tyle krótki by plany mogły być w miarę wiarygodne i
szczegółowe; wybór zbyt długiego horyzontu wymaga generalnie podjęcia bardzo
wielu założeń,
2) wybór rocznego okresu nawiązuje do okresu sporządzania sprawozdań
finansowych oraz do okresu podatkowego.
W praktyce bardzo często wydaje się być uzasadniony wybór innego niż
roczny okresu budżetowego [7]. O jego skróceniu lub wydłużeniu decydują m.in.:
1) długość oraz faza cyklu życia produktu,
2) typ klienta, a w szczególności relacje miedzy klientami i dostawcami,
3) stabilność popytu na produkty przedsiębiorstwa co wynika z sezonowości
sprzedaży pewnych produktów, która ma istotny wpływ na wybór innego niż
roczny okresu budżetowego [8],
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4) występowanie jakichkolwiek ograniczeń działania np. istotne ograniczenie
pewnych zasobów może wymagać skrócenia horyzontu czasu,
5) charakterystyka cyklu produkcyjnego, zwłaszcza gdy cykl produkcyjny jest
bardzo skomplikowany i czasochłonny, co może przyczynić się do przyjęcia
dłuższego okresu budżetowego.
Budżety długookresowe sporządza się najczęściej na okres od 3 do 10 lat [9].
Mają one zwykle charakter bardziej ogólny, dlatego też nazywane są częściej
planami ekonomiczno-finansowymi. Prognozy w nich zawarte zarysowują główne
cele jakie chce osiągnąć przedsiębiorstwo, nie wyrażając ich w jednostkach
naturalnych bądź pieniężnych, gdyż jest to z reguły niemożliwe. Przykładem
budżetu długookresowego jest budżet nakładów inwestycyjnych, zwany budżetem
kapitałowym [10]. Kilkuletni okres może też być stosowany w przypadku budżetu
badań i rozwoju oraz budżetu zmian w asortymencie i technologii produkcji.
Ze względu na okres objęty budżetowaniem wyróżnia się budżety statyczne i
budżety kroczące. Budżety statyczne to takie, które sporządzane są tylko dla
jednego okresu (jednego miesiąca lub roku) i w trakcie realizacji nie następuje ich
aktualizacja. Podstawową zaletą takiego budżetu jest ograniczenie czasu i środków
w jego powstanie, co wynika z zaangażowania ich tylko w momencie jego
tworzenia. Zasadniczą zaś wadą budżetu statycznego jest niemożliwość jego
zastosowania w przypadku gwałtownych zmian otoczenia oraz mała przydatność
przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych okresów.
Budżety sporządzane dla kilku okresów to budżety kroczące. Podstawową ich
cechą jest ciągła aktualizacja danych w nich zawartych poprzez eliminację
wielkości okresu minionego i wprowadzenie danych okresu następnego.
Kolejnym kryterium klasyfikacji budżetów jest stopień elastyczności
budżetowania. Pozwala on wyróżnić budżety stałe (sztywne) i budżety zmienne
(elastyczne). Budżety stałe są opracowaniami przyjmowanymi przy założeniu
stałego poziomu produkcji i sprzedaży. Mają one zastosowanie w przypadku
krótkookresowych, prostych projektów i zadań. Ponieważ rzeczywiste wielkości
produkcji i sprzedaży zazwyczaj różnią się od wielkości przewidywanych, dlatego
budżety sztywne nie zawsze odznaczają się realnością. Uwzględniając w budżecie
różne wielkości produkcji i sprzedaży przechodzi się na budżet zmienny. „Ten
rodzaj budżetu to nie jeden lecz cała seria planów sporządzona dla różnych
poziomów działalności”. Podstawową zaletą budżetów elastycznych jest to, że dają
one kierownictwu możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany w otoczeniu
przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że budżet zmienny wymaga rozważenia z
góry, jak planowane pozycje reagują na zmiany różnych wielkości (warunków)
ekonomicznych. Odznacza się on więc większą realnością niż budżet sztywny gdyż
przedstawia różne projekcje określonych kategorii budżetowych na tle wahań
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efektów działalności przedsiębiorstwa. Ponadto budżet elastyczny jest źródłem
cennych informacji dotyczących sposobu zachowania się kosztów i przychodów w
stosunku do zmian wielkości produkcji i sprzedaży. Dzięki dużej realności budżet
elastyczny stwarza też większe możliwości szczegółowej analizy odchyleń
rzeczywiście osiągniętych rezultatów od wielkości określonych w budżecie. Jest on
przydatny przy podejmowaniu decyzji w tych przedsiębiorstwach, w których
poziom produkcji nie utrzymuje się na stałym poziomie.
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2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Вента Н. С.,
студ. гр. ОП-43,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Хом’як Р. Л.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
В умовах ринкової економіки, потужної конкуренції між підприємствами,
та міжнародної інтеграції українського бізнесу – аудит є обов’язковим як для
використання державою, так і економічними суб’єктами.
Аудит, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» – аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [1]. Тобто, це могутній
інструмент економічного контролю за фінансовою діяльністю підприємства,
що сприяє її покращенню.
Аудит – відносно новий вид діяльності на теренах України, оскільки його
розвиток почався після прийняття Закону «Про аудиторську діяльність» від 22
квітня 1993 р. [2]. На шляху впровадження аудиту були спроби його скасування,
зробити додатком до ревізії, а також намагання зменшити його обов’язковість,
проте, в результаті спостережень, як за міжнародним досвідом, так і вітчизняним, аудит на сьогодні є невід’ємним атрибутом будь-якої країни. Та, на жаль,
в той час, коли аудит багатьох країн досягнув високого рівня розвитку, стан
аудиту в Україні бажає бути кращим та потребує вирішення багатьох проблем й
проведення значних реформ.
Так, однією з проблем, що заважає успішному проведенню аудиту в
Україні є відсутність методичних рекомендацій, посібників та спеціальної
літератури для проведення контролю, наслідком чого є недосконала система
знань у аудиторів та нижчий рівень компетенції, порівняно з зарубіжними
колегами. Також потрібно розуміти, що не можлива ефективна робота
аудитора без використання комп’ютерної техніки з відповідним програмним
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забезпеченням. Проте, не зважаючи на те, що все ділове життя давно охопила
комп’ютеризація, аудитори вкрай рідко використовують комп’ютерні
технології через відсутність спеціальних програм та методичних рекомендації
з питань комп’ютеризації [3].
Наступною проблемою є відсутність чіткого ціноутворення на аудиторські послуги. Єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської фірми не
існує, тому, як правило, ціна залежить від часу затраченого на аудит або обсягу виконаних робіт. На жаль, така відсутність чітких регламентацій зумовлює високу ціну, або в боротьбі за клієнта аудиторські фірми знижують ціну
та надають низький рівень послуг. Крім цього, вагомою проблемою аудиту
України є відсутність чіткого контролю за якістю аудиту та аудиторських
послуг, розробленого економічного механізму, який включав би в себе великі
штрафні санкції за неякісні перевірки, страхування аудиторської відповідальності та розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг.
Проте, не зважаючи на всі недоліки аудиторської системи України, слід
розуміти, що в першу чергу результат аудиту залежить від взаємної
зацікавленості чотирьох сторін: керівництва підприємства (тобто власників
(акціонерів)), його працівників, держави в особі Державної фіскальної служби
і самого аудитора (чесне та незалежне проведення ним аудиту).
Отож, для того, щоб удосконалити аудит в Україні, необхідно: проводити
відповідні навчальні заходи з підвищення кваліфікації аудиторів, поглибити
співпрацю вітчизняних аудиторів з міжнародними професійними
організаціями, удосконалити законодавчу базу та розробити типові методики
аудиторської перевірки, а також вдосконалити механізм ціноутворення на
аудиторські послуги використовуючи світовий досвід.
В цілому, можемо констатувати, що на сьогодні і справді існує низка
проблем в аудиторській діяльності України, які потребують негайного
вирішення. Однак, лише комплексна та системна програма реформування
забезпечить ефективне та якісне здійснення аудиту, що сприятиме розвитку
підприємств України, а також підвищить авторитет вітчизняних аудиторів на
міжнародному рівні.
Література
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII. 2. Платонова І.А. Проблеми та
перспективи аудиту в Україні / І. А. Платонова // Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. –
2011. – № 4(2). – С. 337-341. 3. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в
Україні: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Пушкаря М.С. – Тернопіль:
«Карт-бланш», 2012. – 220 с.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних економічних умовах метою діяльності підприємств є отримання прибутку, а запровадження внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління, слугує одним із основних методів контролю процесу досягнення мети.
Внутрішній аудит є незалежною, об'єктивною перевіркою та наданням
консультацій з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. Його
проведення допомагає підприємству досягти встановлених цілей шляхом
забезпечення систематичного дисциплінованого підходу до оцінки та
підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління
ризиками та корпоративного управління [1].
Завдання внутрішнього аудиту полягає у здійсненні оцінки управління
ризиками, які інтегровані в процеси прийняття рішень, якості аналізу ризиків
та рівні використання керівництвом наданої інформації.
Ефективність системи внутрішнього аудиту залежить від забезпечення
певних дій наведених на рис. 1.

Рис. 1. Підтвердження належного функціонування ефективної системи
внутрішнього контролю
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Служба внутрішнього аудиту створюється на підприємстві для виконання
контрольних функцій залежно від мети і завдань, покладених на внутрішніх
аудиторів керівництвом підприємства. Внутрішні аудитори є залежними, підпорядкованими керівнику підприємства, вони проводять як планові, так і
позапланові перевірки за вказівкою останнього. Це можуть бути фахівці із
бухгалтерського обліку, економісти, фінансисти. Їх діяльність не зобов'язана
бути сертифікована. За результатами аудиту складається звіт про проведену
роботу, звіт для керівництва, надається оцінка, рекомендації, поради та
інформація щодо порушень.
Роль внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління підприємства полягає у допомозі організації досягнення поставлених цілей з використанням систематичного, послідовного підходу до оцінки і підвищення
ефективності процесів управління ризиками, контролю і корпоративного
управління.
Внутрішній аудит повинен проводити оцінку і сприяти вдосконаленню
процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролю в
організації, використовуючи систематизований, послідовний ризик-орієнтований підхід. За результатами аудиту повинні даватись рекомендації щодо
вдосконалення процесів корпоративного управління на підприємстві.
Послідовність оцінки полягає у визначенні показників оцінки, збору
інформації про діяльність підприємства, проведенні опитування працівників
компанії, аналізі зібраної інформації, розгляд результатів оцінки та написання
рекомендацій для виправлення виявлених наявних помилок та уникнення їх у
майбутньому. Визначення показників є суто індивідуальним для кожного
підприємства, в залежності від виду його діяльності та залежить від цілей,
технічних та фінансових можливостей фірми.
Досягнення максимальної ефективності внутрішнього аудиту можливе
лише при дотриманні основних аудиторських принципів: незалежність,
чесність, об’єктивність і неупередженість, конфіденційність, професійна
компетентність, належна професійна ретельність та професійна етика.
Література
1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення
корпоративного управління в банках України: Постанова Національного
банку України від 28.03.2007 № 98. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Розвиток ринкових відносин в Україні спричинив кардинальні зміни в
плануванні, обліку та контролі діяльності підприємств, трансформації системи
управління ними. Керівництво підприємств почало керуватися новими, зовсім
іншими цілями та методами їх досягнення [1].
Аудиторські фірми взяли на себе функцію надання правдивої, точної та
достовірної інформації про результати діяльності підприємств. Але в Україні
аудит розвивається низькими темпами порівняно з країнами з розвиненою
економікою. Аудитори у своїй діяльності зіштовхуються зі значною кількістю
проблем. До головних з них можна віднести відсутність якісних методичних
розробок з аудиторського контролю, що впливає на швидкість з перевірки та її
якість, відсутність необхідних для роботи форм документів з аудиту та
найважливіше – відсутність методичних розробок, щодо комп’ютеризації аудиту. Створення комп’ютерних програм, для роботи з аудиторськими документами
зменшило б навантаження аудитора та дозволило б зберігати інформацію про
кожну перевірку та її замовника.
Компанії, які надають аудиторські послуги у своїй діяльності мають ще
більшу кількість труднощів. До вище перелічених додається відсутність необхідної кількості кваліфікованих кадрів, їх недостатній досвід і як результат
неосвоєний ринок аудиторських послуг. Для вирішення проблеми недостатньої кваліфікації кадрів слід запровадити систему постійного контролю при
отриманні сертифікатів аудитора та збільшення рівня державного контролю
під час проведення аудиторської діяльності.
Отже, попри те, що незалежний аудит почав свій розвиток в Україні
відносно недавно, основними його недоліками є несформовані умови діяльності.
Вони спричинені відсутністю українських стандартів, які регулювали б
функціонування аудиту, а використання правил інших країн не є достатньо
ефективним, оскільки не враховує особливості економіки України. Проте
вирішивши всі вище перелічені проблеми буде створено міцний фундамент для
стрімкого розвитку аудиторської діяльності в Україні.
Література
1. Калінська Т.А. Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту /
Т.А. Калінська // Науково-виробничий журнал. – 2010. – № 3. – С.20-22.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АУДИТИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Виникнeння і розвитoк аудиту і аудиторської діяльності в Україні обумовлені суттєвими змінами в екoноміці держави, які направлені на ринкове
спрямування. Відповіднo до Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», аудиторська діяльність – незалежна професійна
діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг [1]. Великий внесок у розроблення та розвиток теоретичних основ
і метoдологічних підходів до шляхів удосконалення аудиту зробили: В. Рудницький, С. Канигін, С. Голов, Б. Усач, В. Жук, Ю. Прозоров, В. Галкін, М.
Білуха, А. Кузьминський, Н. Дорош та інші.
Oфіційним регулятором вітчизняного аудиту є Аудиторська палата
України, яка створюється та функціoнує як незалежний самостійний орган та є
юридичною особою, що вирішує важливі питання у сфері методологічного й
організаційного управління аудитом в Україні.
Розглянемо більш детально дані щодо кількості аудиторських фірм та
обсяг наданих аудиторами послуг. Кількість суб’єктів аудиторської діяльності
за 2014–2018 рр. вказує на загальну тенденцію до їх зменшення (порівняно з
2014 р. на 30,92%), що свідчить про відтік суб’єктів господарювання з
професії внаслідок дії певних факторів, зокрема кризових явищ у суспільстві,
посилення вимог до аудиторської професії з боку регуляторів, а також змін в
українському законодавстві. Станом на 2018 рік в Україні зареєстровано 916
аудиторських фірм та аудиторів, найбільша частка яких зосереджена в Києві,
Харкові, Дніпрі та Одесі. Стосовно обсягу наданих аудиторами та аудиторськими фірмами послуг з обов’язкового аудиту кількість замовлень з 2013 р. по
2017 р. зменшилася на 32%. Якщо ж проаналізувати фактичний обсяг наданих
послуг з обов’язкового аудиту у грошовому еквіваленті, то можна побачити,
що за цей час він збільшився, що свідчить про підвищення вартості аудиторських послуг на українському ринку [2]. Перед аудиторськими фірмами повсякчас постає проблема оптимального співвідношення якості аудиторських
послуг та витрат на його забезпечення. Підвищенню якості аудиту та надання
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аудиторських послуг в Україні сприятиме лише система комплексних заходів.
На жаль, сьогодні в Україні немає необхідної кількості аудиторів, що мають
достатню кваліфікацію для перевірки фінансової звітності, складеної за
МСФЗ. Саме тому підприємства повинні з повною відповідальністю підходити до вибору аудиторської фірми [3]. Для вирішення проблем аудиторської
діяльності можна виділити основні шляхи їх подолання та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні за умов як найбільшого впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності:
1) забезпечення постійного функціонування системи регулювання
аудиторської діяльності;
2) створення фундаменту нової системи регулювання аудиторської
діяльності;
3) забезпечення еволюційності переходу з однієї системи регулювання
на іншу;
4) розроблення механізму ціноутворення на аудит та аудиторські
послуги шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання;
5) зменшення обсягів «тіньового» бізнесу;
6) інтелектуалізація аудиту;
7) збільшення престижу аудиторської професії;
Аудиторська діяльність в Україні розвивається досить швидкими темпами. Не дивлячись на низку пов’язаних з цим проблем, їх глибоке дослідження
сприятиме визначенню пріоритетних напрямів удосконалення аудиторської
діяльності з огляду на перспективи розвитку ринкової економіки в Україні, а
їх розв’язання сприятиме подальшому впровадженню професії аудитора в
господарську практику й формуванню високої довіри та впевненості у високій
компетентності вітчизняних аудиторів.
Література
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон
України від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII. 2. Звіти АПУ до Кабінету
Міністрів України. Узагальнена інформація про стан аудиторської
діяльності в Україні у 2013–2017 рр. – [Електронний ресурс]. – [Режим
доступу]. – https://www.apu.net.ua 3. Мардус Н.Ю. Особливості організації і
методики обліку і аудиту фінансової звітності в умовах адаптації до
міжнародних стандартів / Мардус Н.Ю // Журнал Київського університету
ринкових відносин. Економіка. Бізнес-адміністрування. Право. – 2017.- № 2
(2). – С. 254–264.
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ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕНЬ
І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ)
Облік надходжень і видатків основа аналізу діяльності бюджетних установ. Від цих фінансових показників залежить якість надання нематеріальних
послуг Закарпатської Академії Мистецтв.
Питання обліку та аналізу надходжень і видатків бюджетних установ
розглядалися у працях багатьох вітчизняних дослідників. Зокрема у роботах
В.І. Лемішовського, О.В. Кравченко, О.В. Адамик, С.В. Левицької та ін.
Закарпатська Академія Мистецтв за своєю суттю є неприбутковою організацією, тобто метою її діяльності є не отримання прибутку а надання
населенню нематеріальних послуг у сфері освіти та культури.
Доходи Закарпатської Академії Мистецтв поділяються на доходи загального і спеціального фондів. Доходи загального фонду формують фінансування
Міністерства освіти і науки та кошти місцевого бюджету. Доходи спеціального фонду формують кошти одержані за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг, відповідно
до укладених договорів з юридичними та фізичними особами, у визначеному
законодавством порядку, надходження за виконання науково – дослідних
творчих робіт, плата за гуртожиток, добровільні грошові внески, пожертвування, дотації місцевих рад.
Аналіз надходжень бюджетної установи слід здійснювати у такій
послідовності:
– аналіз динаміки та структури надходжень загального та спеціального
фондів, позитивним фактором є зростання обсягу надходжень.
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–

визначення питомої ваги фінансування установи за кошти загального і
спеціального фондів, позитивною є тенденція до зростання частки
надходжень за спеціальним фондом.
– оцінка динаміки структури надходжень спеціального фонду у розрізі
законодавчих джерел надходжень.
– порівняння планового надходження до спеціального фонду до фактичного [1].
Отже, аналіз надходжень бюджетної установи полягає у проведенні
структурно – динамічного аналізу. На основі аналізу звітності бюджетної
установи можна зробити висновок, що фінансування в основному здійснюється загальним фондом і значно менше коштами спеціального фонду.
Враховуючи той фактор, що бюджетні установи працюють в умовах дефіциту коштів, важливо прагнути до мінімізації витрат. Саме тому необхідно
провести аналіз видатків Академії, адже саме він дасть можливість установити
факти порушень та можливі ризики від їх застосування. Облік видатків це
той фактор, який відрізняє облікову систему бюджетної установи від інших
облікових систем.
Видатки Закарпатської Академії Мистецтв регулюються кошторисом і
формуються за рахунок асигнувань. Усі видатки установи поділяються на
видатки загального фонду та видатки спеціального фонду; витрати за обмінними та необмінними операціями. Слід згадати що видатки бюджету на утримання установи та видатки самої установи не завжди збігаються, тому видатки
за повнотою використання поділяються на фактичні і касові, як правило вони
не збігаються ні в часі ні в сумі [2].
Для аналізу видатків бюджетної установи застосовують: структурно –
динамічний аналіз, параметричний аналіз, факторний аналіз. Крім аналізу
кількісних показників слід застосовувати і якісне оцінювання: якість надаваних послуг, розширення асортименту, задоволення якістю послуг споживачами, шляхом проведення опитування, анкетування [1].
Так, у Закарпатській Академії Мистецтв видатки загального та спеціального
фонду в основному спрямовуються на покриття поточних витрат (понад 90 %).
Підводячи підсумки слід сказати, що аналіз надходжень і видатків
бюджетної установи є основою економічного аналізу бюджетних установ,
тому потребує подальшого вивчення і дослідження з врахуванням галузевої
специфіки. Це забезпечить ефективне та цільове використання бюджетних
коштів та принесе позитивний результат діяльності неприбуткової організації.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ
У МЕТОДИЦІ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Процеси виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними, однак в
умовах обмежених виробничих ресурсів та відносно необмеженого попиту,
провідна роль належить саме виробництву, яке визначає обсяги збуту. Натомість, сучасні умови господарювання, що характеризуються насиченням ринку та зростанням конкуренції, зумовлюють виникнення оберненої ситуації,
при якій можливі обсяги реалізації стають основою для створення виробничої
програми. Тому, підприємству необхідно виробляти саме ті продукти і в тих
обсягах, які воно зможе зреалізувати. Оскільки від попиту на продукцію
залежать масштаби виробництва, перед тим як розробляти виробничу програму підприємству необхідно здійснити аналіз своїх виробничих потужностей,
ринків збуту продукції, дослідити реальних та потенційних конкурентів,
споживачів, оцінити доступність необхідних ресурсів, можливості організації
виробничого процесу за конкурентною ціною тощо.
Огляд спеціалізованої літератури з економічного аналізу показав, що
чимало вітчизняних науковців, серед яких Серединська В.М., Загородна О.М.,
Федорович Р.В., виділяють окремі елементи маркетингових досліджень як важливу складову загальної методики аналізу виробництва і реалізації продукції.
У широкому розумінні маркетингові дослідження – це заходи щодо
отримання оперативної інформації, яка описує поточний або перспективний
стан об’єкта дослідження та її подальшої підготовки для прийняття рішень
відповідно до конкретного стратегічного чи тактичного завдання [1, c.7]. Роль
маркетингових досліджень у методиці аналізу виробництва і реалізації
продукції визначається оцінкою впливу на діяльність підприємства факторів
зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку, конкурентоспроможності про95

дукції, обґрунтування доцільності виробничої програми та цінової політики
підприємства [2, c.144]. З огляду на вищесказане, послідовність проведення
маркетингових досліджень для потреб аналізу виробництва і реалізації продукції є наступною.
1. Дослідження потреби, що лежить в основі продукції та формує ринок.
Полягає у дослідженні природи потреб споживачів, що породжують попит на
продукцію. Інструментом такого дослідження може стати матриця індивідуальних потреб, на основі якої оцінюють стан і комерційні перспективи задоволення потреб споживачів.
2. Аналізується товарна номенклатура та розробляються рекомендації
щодо асортиментної політики підприємства, тобто прийняття своєчасних
рішень щодо впровадження нової продукції, модернізації і вдосконалення
традиційних видів продукції, зняття морально застарілої та економічно
невигідної продукції з виробництва.
3. Оцінка кон’юнктури ринку. Досліджуються перспективи розвитку
суб’єкта господарювання, уточнюються заплановані обсяги виробництва і
реалізації продукції, досліджуються фактори, що впливають на попит. На основі розрахованих показників частки ринку та коефіцієнту еластичності
попиту відбувається оптимізація збутової програми підприємства та аналізується її відповідність потребам ринку.
4. Аналізується цінова політика підприємства. Оцінюється вплив типів
ринку та інших факторів на цінову політику, вивчаються методи ціноутворення, оцінюються можливі варіанти зміни цін конкурентами, аналізуються
методи встановлення початкових цін на продукцію.
5. Дослідження конкурентоспроможності продукції. Оцінюється відповідність продукції підприємства запитам споживачів та оцінюється його
діяльність відносно підприємств-конкурентів. Серед основних ознак конкурентоспроможності продукції, зокрема: якість, новизна, безпека, корисність.
6. Аналізуються стадії життєвого циклу продукції (розробка продукту,
впровадження на ринок, зріст, насичення, спад) та їх вплив на обсяги реалізації і
показники рентабельності діяльності підприємства [2, c.144; 3, c.172-184].
Отже, зважаючи на вплив процесів виробництва і реалізації продукції на
результати функціонування підприємства, правильно сформована з використанням результатів маркетингових досліджень виробнича програма, ціна та
обрані канали і ринок збуту є основою успішної діяльності суб’єкта
господарювання.
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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:
АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Звіт про управління – новий для України звіт, який з'явився внаслідок
гармонізації українського бухгалтерського обліку з європейським. В ЄС складання звіту про управління регламентується Директивою 2013/34/ЄС. Це документ,
в якому компанія розповідає про свої поточні справи та плани на майбутнє.
Необхідність упровадження Звіту про управління в Україні викликано
процесами імплементації законодавства Європейського Союзу з бухгалтерського обліку в національну нормативну базу. Однак існує певна термінологічна
неузгодженість між різними нормативними актами України. Зокрема, Закон
про бухгалтерський облік [1] передбачає складання Звіту про управління, а
Закон про цінні папери та фондовий ринок [2] – Звіту керівництва як складову
частину річної та проміжної інформації про емітента. По суті йдеться про
один і той самий звіт, який має відображати думку керівництва про стан і
розвиток підприємства.
У зарубіжних країнах складають Звіт керівництва – описовий документ,
який готує рада директорів і в якому наводять додаткову фінансову інформацію, що не регулюється стандартами обліку і звітності, а також нефінансову
інформацію, яка пов'язана з корпоративною соціальною відповідальністю. Звіт
керівництва надає можливість управлінському персоналу переглянути досягнуті результати діяльності та пояснити, чому вони відрізняються від запланованих, а також надає інвесторам інформацію про те, як зовнішні й внутрішні
97

фактори можуть вплинути на результати діяльності суб'єкта господарювання
та чи сприяли досягненню поставлених цілей прийняті керівництвом заходи.
У різних країнах Звіт керівництва має різні назви та містить різну
інформацію. Наприклад, у Канаді та США цей документ називають
Management Discussion and Analysis (Звіт керівництва та аналіз), в якому в
описовій формі наводять пояснення до фінансових звітів та інших статистичних показників, які, на думку суб’єкта звітування, посилять розуміння
користувачами звітності його стану та результатів діяльності.
У Великій Британії цей документ до 2006 р. мав назву Operational and
Financial Review (Оцінка діяльності та фінансовий огляд), а з 2006 р. –
Director's Report (Звіт директорів) у зв'язку зі змінами у законодавстві про
компанії. В ньому наведено пояснення річної фінансової звітності, зокрема
щодо основних тенденцій та факторів розвитку, результатів діяльності та змін
у фінансовому стані суб’єкта господарювання протягом звітного періоду, які
можуть вплинути на майбутній розвиток.
В Україні форма Звіту про управління законодавчо не визначена, але має
містити достовірну фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує
стан і перспективи розвитку підприємства, основні ризики і невизначеності
його господарської діяльності. Згідно з розробленими Методичними рекомендаціями [3] для систематизації та порівнянності у Звіті має бути розкрита така
інформація: організаційна структура, опис і результати діяльності підприємства, ліквідність та зобов'язання, екологічні і соціальні аспекти, кадрова
політика, ризики, дослідження та інновації, фінансові інвестиції, перспективи
розвитку, корпоративне управління. На основі такої фінансової і нефінансової
інформації можна проаналізувати господарську діяльність, стан і розвитку
підприємства з урахуванням його розміру та виду діяльності.
Звіт про управління відповідно до законодавства зобов'язані подавати
середні та великі підприємства (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств). При цьому середні мають право вказувати лише
фінансову інформацію.
Порівнявши структуру і призначення Звіту про управління, можна
виявити відмінності між вітчизняною і зарубіжною практикою. На думку
деяких науковців, найважливішою відмінністю, яку можна вважати грубим
викривленням самої концепції Звіту керівництва, є певний «відрив» Звіту про
управління від фінансової звітності підприємства.
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Загалом, Звіт про управління надає можливість зовнішнім користувачам
поліпшити їх сприйняття результатів аналізу діяльності підприємства, якщо у
звіті наведено приклади дотримання європейських підходів до ведення
бізнесу. Однак, якщо ставитись до Звіту про управління як до складання чергового обов'язкового, але формального документа, то це може лише зашкодити бізнесу.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ – ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Важливою теоретичною і практичною проблемою сучасного бухгалтерського обліку є забезпечення достовірності показників обліку і фінансової
звітності. Одним із засобів такого забезпечення виступає інвентаризація як
елемент методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація сьогодні – це не лише теоретичне підґрунтя бухгалтерського обліку і господарського контролю, але й організаційна форма, яка
використовується для виявлення та оцінки фактичного стану майнової бази,
підвищення ефективності використання ресурсів, контролю за роботою
матеріально-відповідальних осіб, а також виявлення порушень в організації
обліку майна, і причин, які породжують відхилення між його фактичною
наявністю і даними обліку.
Бардаш С. В. акцентує увагу на юридичному складнику поняття: під інвентаризацією слід розуміти перевірку та оцінку фактичної наявності об’єкта
контролю, якому притаманний комплекс господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документа; здійснення дій колегіальним органом; установлення кількісних і якісних характеристик об’єкта; реєстрація та оцінка фактів,
нормативно-правове регулювання, рахункова та бухгалтерська обробка документів; узагальнення й реалізація результатів; прийняття рішень [4].
Поняття терміну «інвентаризація» Деречин В. В., Кізім М. М. розуміють
як перевірку в натурі наявності та стану товарно-матеріальних цінностей
підприємства, розрахунків і зобов’язань і звірку фактичної наявності з даними
бухгалтерського обліку [2]. Глібко В. М. вважає, що інвентаризація проводиться для виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей і грошових
коштів на певну дату, найчастіше – на перше число місяця [1]. Пархоменко В.
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М. константує, що «інвентаризація є інструментом забезпечення достовірності
фінансової звітності» [5].
Основними завданнями інвентаризації:
– виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх
періодів;
– установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
– виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних
активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;
– виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям
визнання [6].
Згідно ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV об’єкти і періодичність
проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства, крім
випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством [6]. Тобто за загальним правилом інвентаризація є добровільною і проводиться за
рішенням керівника підприємства у міру виникнення необхідності.
Результати інвентаризаційної роботи повинні відображатися у примітках
до річної фінансової звітності, що дозволить його зовнішнім користувачам
отримати відповідну аналітичну інформацію. Слід зазначити, що, безперечно,
існують особливості інвентаризації щодо окремих активів галузей економіки,
які відображаються в затверджених галузевими міністерствами Методичних
рекомендаціях з проведення інвентаризації.
Отже, інвентаризація забезпечує дотримання таких принципів звітності
як достовірність та зрозумілість та забезпечує повної та неупередженої
інформації про стан активів та зобов’язань.
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АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах інтеграційних процесів нестабільного економічного середовища, в управлінні підприємством є потреба створення дієвої системи контролю
власного капіталу. Аудит власного капіталу є одним з найважливіших етапів
проведення контролю, оскільки такий капітал служить гарантією стабільної
діяльності підприємства, і від правильності ведення його обліку, значним
чином, залежить достовірність відображення майнових відносин власників.
Під час проведення аудиту власного капіталу, однією з важливих процедур є зібрання аудиторських доказів щодо капіталу, яким володіє підприємство. Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» аудитор на свій розсуд
формує методику використання окремих методів і прийомів аудиту власного
капіталу [1]. Першочергово потребує вивчення організаційно-правова форма підприємства та проведення перевірки правильності та своєчасності формування
зареєстрованого капіталу, відповідно до чинного законодавства України. При
цьому потрібне врахування майна, яке засновники внесли до статутного капіталу, а саме проведення його інвентаризації [2].
Предметом аудиту власного капіталу є процеси та господарські операції,
пов’язані з формуванням статутного, пайового, додаткового і резервного капіталу, обліком нерозподілених прибутків (непокритих збитків), формування
вилученого та неоплаченого капіталу, а також відносин, що виникають при
цьому між підприємством та його власниками і працівниками [3]. Головним
завданням, яке ставить перед собою аудитор при перевірці власного капіталу є
правильне ведення облікових операцій та їх відображення у фінансовій звітності
(«Звіті про власний капітал») [4]. При цьому особливу увагу слід звернути на
такі бухгалтерські проведення як отримання безоплатних активів, збільшення чи
зменшення статутного капіталу підприємства, дооцінка (уцінка) майна, розрахунок нерозподілених прибутків (непокритих збитків) за звітний період [5].
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Об'єктами проведення аудиту власного капіталу є: Наказ про облікову
політику підприємства, робочий план рахунків, та принципи деталізації
аналітичних рахунків з обліку власного капіталу, порядок створення й використання резервного капіталу, встановлення порядку вибуття й визначення
розміру належного їм додаткового капіталу, оцінка внесків й порядок збільшення зареєстрованого капіталу, порядок розподілу капіталу, операції з обліку формування та використання зареєстрованого капіталу, капіталу у дооцінках,
додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого видів капіталу та нерозподілених прибутків (непокритих) збитків. Також об’єктом аудиту власного
капіталу є записи в первинних документах, реєстрах обліку та у звітності. Аудит
власного капіталу повинен проводитися за наступними етапами: ознайомлення з
структурою, порядком формування і використання власного капіталу підприємства, обґрунтування мети і завдань аудиту, перевірка розміру власного
капіталу, вивчення облікових документів в яких відображено операції з власним
капіталом, оформлення результатів аудиту власного капіталу, розробка заходів
щодо усунення порушень та контроль за їх виконанням.
Отже, проведення аудиту власного капіталу є безперечно важливим і
обов’язковим, оскільки саме такий вид капіталу для підприємства є основним.
Важливим також є недопустимість упускати аудиторські процедури, пов’язані
з перевіркою статутних документів. Разом з тим, необхідно більш детальніше
розвинути методику аудиту власного капіталу для різних форм та розмірів
підприємств, що допоможе отримати якісний аудиторський висновок.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАКРО- ТА МІКРО- РІВНІВ НОРМАТИВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Методологічне і організаційне керівництво системою бухгалтерського
обліку на підприємстві здійснюється державою, яка визначає нормативні
документи, що містять конкретні рекомендації, перелік правил окремих
методик і процедур бухгалтерського обліку. Але розробка способів і процедур
відображення тих чи інших операцій в обліку залежить як від держави, так і
господарюючого суб’єкта, тобто підприємства. Отже, особливості формування облікової політики треба розглядати на двох рівнях: макрорівні, як вплив
зовнішнього середовища на функціонування підприємства щодо методології
бухгалтерського обліку, та макрорівні – тобто внутрішнє бізнес-середовище
підприємства. Стосовно останнього, слід зазначити, що вона включає обліковий інструментарій, який охоплює всі способи і процедури обліку, завдяки
якому можливе поєднання вимог держави і власних потреб підприємства
щодо ведення обліку.
Таким чином, нормативна база формування облікової політики здійснюється на двох рівнях – макрорівні та макрорівні. Макрорівень облікової
політики представлений низкою обов’язкових рішень державних органів
законодавчої і виконавчої влади, зокрема Закон України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» та П(С)БО. Мікрорівень облікової політики представлений внутрішніми регламентами та робочими документами
господарюючого суб’єкта, які враховують особливості ведення діяльності та її
галузеву направленість і при цьому не суперечать діючому законодавству,
зокрема наказ про організацію бухгалтерського обліку підприємства, що
розробляється на підставі запропонованих у П(С)БО елементів облікової
політики. [2, с. 69; 3, с. 31]
Макрорівень нами затверджується нами як вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства щодо методології бухгалтерського обліку, макрорівень розглядається нами як внутрішнє середовище підприємства,
де впроваджується методологія обліку.
Достатньо велика сукупність документів, створених на макро- та мікрорівнях вимушує розібратися в питанні їхньої субординації.
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Аналіз нормативного облікового забезпечення показав, що навіть на
стадії визначення назви документу (закон, стандарт, методичні рекомендації,
інструкція тощо) покладено співвідношення обов’язковості та необов’язковості виконання тих чи інших норм законодавства. Адже невипадково П(С)БО
називають саме стандартом, а не, наприклад, законом ведення бухгалтерського обліку. Справа у тому, що в назві нормативного документу покладається
беззаперечна абсолютність або відносність виконання прописаних в ньому
норм. Будь-який закон як нормативний документ передбачає безперечне виконання прописаних в ньому норм всіма суб’єктами, кого він стосується. В
стандарті ж, як також нормативному документі, безсумнівно містяться норми,
але які умовно можна поділити на дві групі: перша – ті, що є безумовними до
виконання, друга – ті, що пропонують два або більше способів виконання
норм, що віднесені нами до першої групи, тобто обов’язкових. [2, с. 70]
В контексті наведених співвідношень та визначення рівня обов’язковості
виконання норм в означених нормативних документах можливо сформулювати зміст елементу облікової політики [2,с. 70]: альтернативні варіанти виконання обов’язкових норм законодавства в межах запропонованих законодавством методів, принципів, правил, процедур і способів бухгалтерського обліку.
Макро- та мікро- рівні облікової політики пов’язані між собою на рівнях
зовнішнього та внутрішнього середовища відповідно, де можуть виникати
складнощі різного характеру в питанні взаємодії, впровадження, аналізу та
контролю виконання законодавчо передбачених облікових процедур в
практичній діяльності.
У контексті подолання економічних проблем в глобальному розумінні та
на рівні господарюючих суб’єктів, а також розуміючи облікову політику на
макрорівні як управління методологією обліку, а облікову політику на
мікрорівні як провідник впровадження цієї методології в прикладному
аспекті, – виникає нагальна потреба більш тісного наукового спілкування по
означеній актуальній проблематиці.
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ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В сучасних умовах господарювання велику увагу приділяють проблемам
контролю фінансових інвестиції, так як їх роль у економіці все більше зростає.
За даними Держстату надходження акціонерного капіталу в Україну у січнічервні 2019 року склали 1259,5 млн.дол.США, що на 12,3 % більше від обсягу
інвестицій за відповідний період 2018 року [1].
Інвестиції – це всі види цінностей, які вкладаються безпосередньо в
об’єкти підприємницької та іншої діяльності з метою одержання прибутку
(доходів) [2]. Фінансові інвестиції здійснюються у вигляді вкладення капіталу
в акції, облігації та інші цінні папери.
З позиції інвестиційної діяльності контроль слід розуміти як процес
спостереження й перевірки результатів дій суб’єктів господарювання щодо
ефективності вкладання цінностей в об’єкти підприємницької діяльності з
метою отримання прибутку [3]. Також інвестиційний контроль передбачає
зіставлення фактичних даних із запланованими з метою ефективного управління реалізацією інвестиційних проектів і програм, виконання цілей.
Одним із перших завдань контролю фінансових інвестицій є вивчення
дотримання порядку державної реєстрації інвестицій. Тут важливо дослідити,
як використовуються кошти, особливо цільові банківські вклади, акції та інші
цінні папери, майно.
Також особлива увага під час контролю має бути зосереджена на
достовірності джерел фінансування інвестицій. Серед таких виділяють: власні
фінансові ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові
нагромадження тощо); позичені кошти інвесторів (банківські та бюджетні
кредити, облігації тощо); залучені кошти (кошти від продажу акцій);
бюджетні інвестиційні асигнування тощо [2].
Важливою проблемою інвестиційного контролю є вибір форми реалізації
цього процесу. Контроль може бути реалізований у таких формах: ревізії
інвестиційної діяльності, тематичної перевірки, інвестиційного аудиту, слідства, службового розслідування.
Під час ревізії перевіряється правильність обліку об’єктів інвестиційного
доходу, доходів та збитків від інвестиційної діяльності, коректність відобра106

ження операцій, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, на рахунках бухгалтерського обліку. Аудит інвестицій спрямований на перевірку та оцінку
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій, пов’язаних із інвестуванням, профілактику та виявлення зловживань і помилок.
Особливо важливим у аудиті є порівняння прогнозованих даних з реальними з
метою виявлення відхилень та оцінки їхньої істотності. Тематична перевірка
являє собою форму контролю окремих складових інвестиційної діяльності чи
стадій реалізації проектів з метою вирішення тактичних управлінських завдань та усунення негативних явищ реалізації інвестиційного процесу [3].
У ході слідства установлюється провина відповідальних посадових осіб,
задіяних в інвестиційній діяльності, у здійсненні порушень щодо присвоєння
матеріальних цінностей. Службове розслідування встановлює дотримання
працівниками підприємств організаційних, службових обов’язків, а також законодавчих актів щодо інвестиційної діяльності [3].
Також важливим питанням контролю фінансових інвестицій є проблема
розробки та впровадження дієвої системи цього процесу. Ця система повинна
налічувати такі послідовні пункти: визначення цілей інвестиційного контролю; виокремлення найбільш суттєвих чинників впливу на інвестиційний
процес; ідентифікація особливостей цього процесу; встановлення зв’язку між
чинниками впливу та особливостями інвестиційного процесу; розробка
індивідуальної системи інвестиційного контролю з використанням його
певних видів та форм згідно завдань [4].
Отже, основною проблематикою інвестиційного контролю на підприємствах на сьогоднішній день є складність розробки системи контролю та
вибір відповідного до мети методу реалізації цього процесу. Підприємствам
слід максимально ефективно використовувати інвестиції та застосовувати
сучасні підходи за їх контролем, адже вони забезпечують сталий економічний
розвиток держави і розбудову економіки.
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КОНТРОЛЮВАННЯ ВИТРАТ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА
На усіх етапах діяльності підприємства головним питанням є контролювання витрат, що своєю чергою вимагає постійного удосконалення та організації усіх їх аспектів. Контролювання є однією з функцій менеджменту, яка
забезпечує економічну безпеку підприємства.
Питаннями організації та методики контролю витрат господарської
діяльності, зокрема в царині економічної безпеки підприємств займалися А.В.
Бодюк, Я.М. Кіпчарська, О.І. Барановський, Ю.М. Футоранська.
Контроль – механізм організованої перевірки суб’єкта з метою встановлення реального стану, виявлення невідповідностей, формування рішень щодо
застосування економічних методів для їх усунення, а також запровадження
новацій у практику господарювання [1, с. 213].
Цільовою функцією контролю – є вирішення комплексу завдань, а також
поєднання між собою всіх ключових елементів системи економічної безпеки.
Економічна безпека підприємства являє собою комплекс заходів, які сприяють
підвищенню фінансової стійкості підприємства [2]. Контроль витрат на
економічну безпеку – це постановка цілей за ресурсами, які в сукупності забезпечують цю фінансову стійкість. У рамках механізму економічної безпеки
підприємства пропонується здійснювати два типи контролю [3, с.110]:
1. Поточний – здійснюється безпосередньо під час діяльності підприємства. Його основною ціллю є відстеження відповідності фактичних результатів
до поставлених підприємством завдань. Здійснюючи цей вид контролю
підприємство також оцінює ступінь ефективності та адекватності дій щодо
забезпечення економічної безпеки;
2. Підсумковий – справджується за фактом закінчення звітного періоду
чи реалізації антикризових заходів. Його метою є перевірка відповідності
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досягнутих результатів поставленим цілям, а також оцінка ефективності розпочатих заходів щодо забезпечення економічної безпеки.
Додатково, з метою контролювання витрат на економічну безпеку підприємства, можна розглядати ретроспективний контроль витрат – це аналіз їх
ефективності, розробка пропозицій і заходів щодо її підвищення. Також даний
вид контролю передбачає аналіз резервів витрат з метою усунення неефективних (непродуктивних) витрат [4, с. 314].
За допомогою контролю та управління витратами економічної безпеки
підприємства, здійснюється комплекс заходів в інтересах захисту господарської
діяльності від внутрішніх і зовнішніх негативних економічних ризиків [3, с. 108].
Це, в свою чергу, дозволяє підприємству: забезпечити сталий економічний
розвиток; сформувати систему обліку фінансових потоків і зміцнити операційну
ефективність системи контролю; розробити і впровадити систему постійного
моніторингу результату фінансово-господарської діяльності підприємства з
метою раннього діагностування відхилень від встановлених параметрів.
Контрольне середовище підприємства впливає на економічну безпеку та
ефективність його господарської діяльності. Організаційно-методичними складовими контрольного середовища є: організаційна структура господарюючого
суб’єкта; розподіл відповідальності і повноважень; порядок підготовки фінансової звітності; наявність і особливості організації роботи служби економічної
безпеки підприємства, ревізійної комісії, служби внутрішнього аудиту .
Отже, правильна оцінка фінансово-економічного стану підприємства за
сучасних умов господарювання потрібна як для його керівництва і власників,
державних органів так і для конкурентів. Останніх, здебільшого, фінансовий
стан цікавить тільки в негативному аспекті, оскільки вони зосередженні на
ослабленні позицій конкурентів на ринку. Щоб не допустити цього, необхідно
здійснити контроль безпосередньо під час діяльності підприємства, а також
вчасно вжити заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Система управління є важливим чинником у розвитку кожного підприємства, оскільки тільки вправне керівництво зможе створити безперервний
механізм роботи, що буде призводити до позитивних результатів, або удосконалити вже існуючий процес. Безсумнівно, що для здійснення прибуткової
господарської діяльності потрібно використовувати сучасні обліково-інформаційні системи, бо управління стає не можливим без інформаційних ресурсів.
На сьогоднішній день вкрай важливим є постійне вдосконалення саме
обліково-інформаційної системи підприємства, яка включає в себе організаційно оформлену сукупність інформаційних потоків, документів і технічних
засобів, які слугують механізмом підготовки та відображення інформації про
фінансово-майновий стан і тим самим забезпечують взаємозв’язок між підсистемами управління [1, с. 18].
При застосуванні комплексного підходу щодо організації бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації відбувається перехід
від окремих елементів до цілісних наборів елементів інформаційних систем, а
також налагодження взаємозв’язків між окремими підсистемами і комплексами завдань [2]. Процес вдосконалення повинен проводитися за умови комплексного, системного та цілеспрямованого підходу з орієнтацією на потреби
відповідної ланки управління підприємства. Для того, щоб обрати правильний
шлях вдосконалення потрібно також брати до уваги ключові фактори впливу
на розвиток обліково-інформаційної системи та технологій: зміна зовнішнього
середовища, науково-технічний прогрес, інновації, брак корисної та
достовірної інформації, зміна організаційної діяльності, зміна законодавчонормативних актів тощо. Використання новітніх інформаційних технологій
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передбачає інтеграцію процесу перетворення інформації, класифікацію, систематизацію понять, показників і документів, визначення цінності та корисності
інформації, впорядкування потоків інформації [3, с. 24].
Одним із шляхів вдосконалення обліково-інформаційної системи підприємства є оновлення технічного забезпечення, тобто перехід від менш потужних видів техніки, до новинок обліково-комп’ютерного приладдя, що дозволить покращити ефективність роботи не тільки працівників, але й збільшити
показники розвитку підприємства в цілому. Наприклад, використання
комп’ютерів із більшою потужністю та об’ємом оперативної пам’яті.
Одним із варіантів покращення обліково-інформаційної системи підприємства може бути використання великої кількості різнорідних програмних
продуктів, технологій обробки та перетворення інформації, що безсумнівно
полегшить його ведення. Використання комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку та управлінні діяльністю підприємства дає значний економічний ефект, оскільки працівники менше часу затрачають на пошук
потрібної для роботи інформації і більше фокусуються на виконанні поставлених завдань, зменшуються затрати на послуги сторонніх організацій,
наскрізне і вчасне оперативно-виробниче планування. Завдяки запровадженню сучасних технологій, вдосконалення системи підприємства торкнеться не
тільки способів ведення обліку, але й налагодить процес співпраці різних
відділів, оскільки з’явиться змога автоматичного створення та перенесення
різних видів документів у інформаційну базу підприємства. На сьогодні існує
багато видів комп’ютерних програм, які можуть вдосконалити обліковоінформаційну систему підприємства. Наприклад, M.E.DOC, 1С:Підприємство,
Bookkeeper, Openbravo [4].
Отже, існує багато шляхів щодо удосконалення обліково-інформаційної
системи за рахунок зміни технічного обладнання, використання новітніх
програмних технологій тощо, що в свою чергу дасть змогу забезпечити
правильне, доцільне управління підприємством та безперечно покращити
результати господарської діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ,
АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
Важливу роль у реалізації завдань фінансового аналізу відіграє його інформаційне забезпечення. Сьогодні існування будь-якого підприємства важко
уявити без використання сучасних інформаційних технологій. Уже зараз значна кількість підприємств використовує засоби автоматизації бухгалтерського
обліку.
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 [3, с.54].
Досить часто рішення про впровадження системи приймається для того,
щоб замінити інформаційні системи, які вже не відповідають умовам бізнесу
або для того, щоб мати конкурентні переваги. Саме тому перевагу слід надавати вітчизняним програмним продуктам масового тиражу, що більше
відповідають умовам економіки та швидкій зміні законодавчих документів,
які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку.
Серед пакетів прикладних програм найбільшої популярності у користувачів набула програма "1С: Бухгалтерія” версія 8.3 для України. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має всі характеристики для
того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей
[1, с.416].
До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем
бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести: використання багато112

рівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації; домінування не комп’ютеризованих
функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну
неефективність комп’ютеризації функцій управління, що не забезпечують
прямого доступу працівників до інформації; надмірно централізована обробка
інформації [3, с.54].
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.
Підвищення ефективності аудиторської роботи неможливо без використання комп'ютерних технологій, які сьогодні можуть використовуватись
протягом всього процесу аудиту: на етапах планування та організації аудиту,
контролю, підготовки та обґрунтування аудиторського висновку.
Автоматизація аудиторської діяльності сприятливо впливає, як на аудиторів, так і на замовників аудиторських перевірок. З одного боку, зменшується
кількість даних, що обробляються вручну, відбувається економія часу виконання однотипних процедур, стає можливим тривале зберігання та багаторазове використання інформації, тобто спрощуються завдання, що ставляться
перед аудиторами. З іншого боку, замовник має можливість отримати аудиторський висновок, що має більш обґрунтований науковий характер і в
найкоротші терміни завдяки використанню сучасних технологій [2, с.25-30].
На сьогоднішній день в Україні існує ряд проблем, які стоять на шляху
до впровадження використання комп’ютерної техніки і технології в аудиті. До
цих проблем відноситься низький рівень розвитку аудиторського ринку,
викликаний початковим етапом його становлення. Зокрема, в Україні серед
спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, що представляє
собою завершені програмні продукти для продажу дуже мало. Ще однією
проблемою комп’ютеризації аудиту є те, що різні підприємства застосовують
різне програмне забезпечення, і тому аудитор не може використовувати одну і
ту ж програму, для різних підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Концепція «інтелектуального капіталу» набула розвитку в 90-х роках XX ст.
На сьогодні в науковій літературі існують різні підходи до його визначення.
Зокрема, науковці І. Руус, С. Пайк та Л. Фернстром [1], під цим терміном
розуміють «…ресурси інтелектуального капіталу, які збільшують потенційні
можливості організації при створенні цінності». Т. Стюарт [2] розглядає інтелектуальний капітал як суму знань всіх працівників компанії, що забезпечує її
конкурентоспроможність, включає в себе знання, досвід, інформацію. Е. Брукінг
[3] терміном «інтелектуальний капітал» позначає нематеріальні активи, без яких
компанія тепер не може існувати. Автор розділяє інтелектуальний капітал
підприємства на: ринкові активи; інтелектуальна власність як актив; людські
активи; інфраструктурні активи.
В.Л. Іноземцева [1] розглядає інтелектуальний капітал як «…колективний
мозок, що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру,
інформаційні мережі й імідж фірми».
Загальним для всіх тлумачень інтелектуального капіталу є те, що цей
термін використовується для позначення нематеріальних активів, без яких
компанія не може існувати, посилюючи конкурентні переваги. Складовими
частинами інтелектуального капіталу є: людські активи, інтелектуальна
власність, інфраструктурні та ринкові активи.
Функціями інтелектуального капіталу підприємства є:
– розвиток інтелектуальної власності;
– навчання креативному типу мислення працівників, формування і реалізація основних моделей відтворення кожної конкретної економічної
системи і їх сукупності;
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– ріст загального обсягу прибутку за рахунок формування і реалізації необхідних підприємству систем знань, речей і відносин, які, в свою чергу,
забезпечують його високоефективну господарську діяльність [4].
Носіями інтелектуального капіталу прийнято вважати професіоналів,
наділених унікальними і важко замінними здібностями, значимість яких для
суспільства найкраще оцінюється в умовах ринку. Інтелектуальний капітал
визначає конкурентоспроможність економічних систем, виступає ключовим
ресурсом їх розвитку.
Інвестування – найважливіша передумова виробництва інтелектуального
продукту. Для формування і розвитку творчих здібностей недостатньо тільки
інвестицій. Зміст цього процесу – це не просто вкладення коштів і ресурсів, а
усвідомлена і цілеспрямована діяльність самого носія цих якостей і всього
суспільства.
Інвестиції в інтелектуальний капітал мають ряд особливостей, які відрізняють їх від інших видів інвестицій:
1. Віддача від інвестицій в інтелектуальний капітал безпосередньо залежить від тривалості працездатного періоду його носія. Чим раніше здійснюються вкладення в людину, тим швидше відбувається віддача.
2. Інтелектуальний капітал піддається не тільки фізичному та моральному
зносу, але і здатний накопичуватися і примножуватися.
3. У міру накопичення інтелектуального капіталу його прибутковість
підвищується до певної межі, обмеженого верхньою межею активного трудового віку, а потім різко знижується.
4. Не всі інвестиції в людину можуть бути визнані вкладеннями в інтелектуальний капітал, а лише ті, які суспільно доцільні та економічно ефективні.
5. У порівнянні з інвестиціями в інші різні форми капіталу, інвестиції в
інтелектуальний капітал є найбільш вигідними як з точки зору однієї людини,
так і точки зору всього суспільства.
Інтелектуальний капітал завжди контролюється самим індивідом незалежно від джерела інвестицій на його розвиток.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ЇХ ЗМІНИ У 2020 РОЦІ
Створення бізнесу – це перш за все ініціативна діяльність, яка проводиться під певним ризиком. Вибираючи організаційно-правову форму необхідно
добре обдумати всі її позитивні та негативні сторони. Створення фізичної
особи-підприємця (далі – ФОП) з одного боку, виглядає легко та зручно, з
іншого – це важкий шлях, який під силу не кожному.
ФОП – це особа, яка створює, веде та підтримує діяльність суб’єкта господарювання одноосібно. Звичайно, потрібно використовувати делегування,
але на перших етапах потрібно робити все самому, щоб краще зрозуміти
специфіку роботи та як краще її організувати у майбутньому та які повноваження потрібно буде делегувати, а які тримати під власним контролем.
Для того щоб стати платником єдиного податку (далі – ЄП) (1-2 групи)
потрібно до кінця місяця, з дня державної реєстрації, подати відповідну заяву
державному реєстратору. Для 3 групи – до 10 календарних днів з моменту
державної реєстрації. Недотримання даних термінів призведе до того, що
ФОП автоматично зараховується до загальної системи оподаткування. Якщо
ж даний термін було пропущено, то потрібно подати Заяву про перехід на ЄП
у термін не пізніше ніж 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
В цілому, спрощена система має свої переваги та недоліки. До переваг
можна віднести: відсутність плати за землю та не великий штат працівників
(відповідні нижчі витрати на їх утримання).
Недоліки – виручка за рік порівняно невелика; основні споживачі послуг
це населення або підприємства, що також перебувають на спрощеній системі
оподаткування (це більше стосується 1-2 груп єдиного податку).
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У 2020 році вступлять у силу декілька нововведень у діяльність ФОП,
зокрема щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та електронних чеків. Це стосується як суб’єктів господарювання, які вже застосовують РРО, так і тих, хто раніше не застосовував РРО, а
тепер зобов’язані будуть це робити. З огляду на загальну цифровізацію,
запровадження програмного РРО – цілком очікуваний крок.
Це означає, з після набрання чинності цих змін функцію РРО може виконувати будь-який пристрій (смартфон, планшет тощо) на якому буде встановлено відповідне програмне забезпечення.
Також буде запроваджено електронні чеки, які у свою чергу, будуть мати
таку ж юридичну силу, як і паперові.
Вибір між класичним і програмним РРО буде добровільним, тобто
суб’єкт господарювання зможе обирати РРО залежно від його потреб та
фінансових можливостей.
Ще один законопроект № 1073 від 29.08.2019 р, що стосується цієї теми,
розширює коло платників ЄП, які зобов’язані застосовувати РРО [2]. Це
стосується платників ЄП – фізичних осіб 2, 3 та 4 груп, обсяг доходу яких
протягом календарного року не перевищує 1мільйон гривень.
У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу – застосування
РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим та розпочинається з
першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого
перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах
протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Для даних груп-платників – це нововведення, оскільки вони із набуттям
чинності закону зобов’язані фіксувати всі розрахункові операції.
Також платникам єдиного податку 2-4 груп – ФОП, обсяг доходу яких не
перевищує 1 млн. грн. та які не торгують певними видами товарів (послуг),
тимчасово, на один рік (з 01.01.2020 по 31.12.2020 року), дозволяється
здійснювати розрахункові операції без РРО. З 1 січня 2021 року вони повинні
будуть застосовувати РРО у загальному порядку.
Таким чином, окрім щорічних змін для ФОП (у вигляді зростання ЄП через
зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати) слід також
пристосуватись і до нововведення на обов’язкові РРО, що у свою чергу дозволить збільшити надходження до бюджету та розвитку міського благоустрою.
Література
1. Господарський кодекс України від 07.02.2019 р. № 436-IV. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг: Закон України від 29.05.1995р. № 265/95-ВР.
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НА ОСНОВІ ЛАНЦЮГА ВАРТОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
Ланцюг вартості як варіант моделі підприємства можна розглядати як
систему, що застосовується у прийнятті управлінських рішень спрямованих на
підвищення ефективності процесів та конкурентних переваг підприємства.
Будь-який ланцюг вартості, структурований згідно з моделлю Портера за
основними та допоміжними видами діяльності, у процесі функціонування
зазнає впливу багатьох чинників, урахування яких приводить до змін у структурі цього ланцюга, зокрема шляхом упровадження аусорсингових/інсорсингових рішень, перерозподілу ключових компетенцій, модифікації стратегічних
цілей.
Взаємодія основних і допоміжних функцій фірми, аналіз ланцюга цінності постачальників та одержувачів забезпечує розвиток фірми, а також
дозволяє генерувати вигоди. Функції можна поділити на основні (перед виробнича діяльність, виробництво, реалізація) і додаткові (стратегічне управління підприємством, кадрова політика, маркетингова, технологічна та фінансова стратегія).
Варто зауважити, що більшість фірм зосереджується тільки на поодиноких, стратегічних функціях, а решта функцій виконуються зовнішніми
суб’єктами. Наприклад, польська роздрібна компанія LPP тільки проектує та
продає одяг. Інші етапи, наприклад виробництво, реалізація доручає іншим,
зосереджуючись тільки на управлінні стратегічним підприємством, маркетинговою стратегією та продажем. Завдяки такій стратегії фірма може виокремити цілі, сконцентрувати свої сили тільки на основних функціях та досягти
позитивного результату [1].
Так само, наприклад, деякі будівельні компанії, субпідрядники стають
генеральними підрядниками. Адже, зосереджуються на виграші найвигідніших контрактів і значною мірою залучають субпідрядників для їх виконання.
Завдяки цій стратегії будівельні компанії можуть дуже швидко адаптувати
виробництво до мінливих економічних умов: під час розквіту – збільшують
виробництво, під час спаду скорочують виробництво, що не спричиняє
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збитків, оскільки їхні постійні витрати (оплата праці, офіси, машини) в цьому
випадку знаходяться на відносно низькому рівні.
Ланцюгом вартості вважається послідовність взаємозв'язаних процесів
та дій підприємства, спрямована на створення продукту або послуги, що
уможливлює створення доданої вартості через підвищення рівня задоволення
клієнтів і створення конкурентних переваг компанії [2, с. 541].
У прийняття управлінських рішень здійснюють аналіз ланцюга вартості,
що дозволяє:
– шукати конкурентну перевагу не тільки в самій компанії, але і в
близькому оточенні;
– перевірку ресурсів та навичок компанії;
– акцентувати на інноваційному використанні ресурсів та навичок;
– різні рівні деталізації аналізу;
– синтезувати результати за допомогою використання різних інструментів аналізу, наприклад фінансового аналізу, маркетингового аналізу
або тестування окремих етапів виробництва.
Управляти вартістю на основі ланцюга вартості можна збільшуючи або
зменшуючи його продуктивність. Більшість підприємств зацікавлені у першому варіанті, зокрема продуктивність ланцюга вартості підприємства можна
збільшити за допомогою наступних кроків:
– оптимізувати окремі основні та допоміжні функції;
– посилити увагу до координації первинної та вторинної функцій;
– покращити координацію ланцюга вартості постачальників і покупців, а
у випадку стратегічних альянсів – конкурентів.
Прикладом покращення координації первинної та вторинної функцій
може бути координація між функцією продажу та функцією закупівлі
сировини та витратних матеріалів. Відповідна координація цих функцій, а
також навчання та мотивація персоналу в окремих відділах можуть призвести
до зниження витрат або значно покращеної якості кінцевої продукції.
Тобто, як бачимо з практики деяких провідних компаній світу існує тісний
зв’язок між обраною підприємством стратегією, життєвим циклом підприємства
і необхідністю проведення деконструкції та реконструкції ланцюга вартості,
що виступають інструментами конструкції ефективного ланцюга вартості.
Література
1. Analiza łańcucha wartości przedsiębiorstwa – Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.michalstopka.pl/analiza-lancucha-wartosci-cz1. 2.
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата
и обеспечить его устойчивость – М.: Альпина Паблишерз, 2018. – C. 716.
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КОНФЛІКТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА НЕФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Проблеми, які доводиться вирішувати фахівцям у процесі створення
програмного забезпечення, зазвичай дуже складні. Опис функціональних
можливостей і обмежень, що накладаються на програмну систему, називається вимогами до цієї системи, а сам процес формування, аналізу, документування і перевірки цих функціональних можливостей і обмежень ‒ розробкою
вимог (requirements engineering).
Вимоги до програмної системи класифікуються як функціональні,
нефункціональні і вимоги предметної області.
Функціональні вимоги – це перелік сервісів, які повинна виконувати
система, причому повинно бути зазначене, як система реагує на ті або інші
вхідні дані, як вона поводиться в певних ситуаціях.
Нефункціональні вимоги – описують характеристики системи і її
оточення, а не поведінку системи. Тут також може бути наведений перелік
обмежень, що накладаються на дії і функції, виконувані системою.
Багато проблем, що виникають при розробці систем, пов'язані з неточністю і “розмитістю” специфікації вимог. Звичайно, розробники інтерпретують вимоги, що допускають двояке тлумачення, так, щоб систему було
простіше реалізувати. Але це тлумачення може не збігатися з очікуваннями
замовника. Така ситуація приводить до розробки нових вимог і внесенню змін
у систему. Це, у свою чергу, веде до затримки здачі готової системи і її
подорожчанню.
Нефункціональні вимоги часто вступають у конфлікт із іншими вимогами,
пропонованими системі. Наприклад, відповідно до однієї із системних вимог
розмір системи не повинен перевищувати, наприклад 5 Мбайт, оскільки вона
повинна повністю поміститися в постійний запам'ятовувальний пристрій обмеженої ємності. Інша вимога зобов'язує використовувати для написання системи
мову програмування, яка займає більше 5 Мбайт. Отже, одночасне виконання цих
вимог неможливо. У цій ситуації слід відмовитися від однієї з вимог. Можна або
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застосувати іншу мову програмування, або збільшити обсяг пам'яті, що виділяється для системи.
Розглянемо приклад вимоги предметної області системи автоматичного
гальмування поїзда: ця система повинна автоматично зупиняти поїзд на
червоний сигнал семафора. Дана вимога вказує спосіб обчислення швидкості
поїзда при гальмуванні. Тут використана термінологія, застосовувана при
розрахунках швидкостей поїзда. Щоб розібратися в ній, необхідні відповідні
знання про системи керування поїздами і їх характеристики.
Для чого необхідно детально описувати вимоги? 10 сторінок або одну?
Проблема трудомісткості і вартості програмного продукту вирішується саме
на цьому етапі розробки ТЗ.

Рис. Графічне
представлення різниці
між очікуванням замовника
і баченням розробника

Різниця (different) між очікуванням замовника і баченням розробника
повинна прагнути до оптимального значення. На графіку синя парабола – це
вартість технічного завдання, а червона – це вартість відхилення (different),
величина якого повинна бути не більше 5-10% пректного бюджету.
Коригувальні зміни в будь-якому програмному забезпеченні неминучі. Тому
конфлікти функціональних та нефункціональних вимог у процесі створення
програмного забезпечення важливо вміти вирішувати на фундаментальному
етапі технічного завдання.
Література
1. Смірнов В.В. Технологія проектування програмних систем.
Лабораторні роботи / В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова. – Кіровоград: КНТУ,
2012. – 53 с. 2. Смірнов В.В. Технологія проектування програмних систем.
Лекції / В.В. Смірнов, Н.В. Смірнова. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 95 с.
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДНА З ФОРМ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Інновації у сфері бізнесу займають важливе значення в розвитку економічного прогресу країни. На сьогоднішньому етапі, франчайзинг − це єдиний
відомий інструмент, що дозволяє підвищити ефективність малого бізнесу. Він
дає можливість об’єднати переваги малого та великого бізнесу.
Франчайзинг − це така організація бізнесу, за якою компанія (франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на продаж продукту
і послуг цієї компанії. Франчайзі зобов’язується продавати цей продукт чи
послуги по заздалегідь визначених законах і правилах ведення бізнесу, що
встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі
одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт
та послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки [1].
Міжнародна Асоціація Франчайзингу є найстарішою і найбільшою в світі
організацією, що представляє франчайзинг в усьому світі. Вона щорічно
проводить дослідження та прогнози, які вказують на те, що незважаючи на
проблеми економічного спаду у світі, один сектор економіки має стійкий ріст –
це франчайзинг. Нижче на рис. 1. наведено країни та сфери економіки у яких
найбільше поширений франчайзинг.
Кодекс Етики Франчайзингу та ряд законодавчих норм є основними
механізмом, який регулює економічні відносини у франчайзингу у світі.
У нормативно-правових актах України відсутній термін «франчайзинг»,
визначено лише термін «комерційна концесія». Основний нормативноправовий акт – Цивільний Кодекс України (Глава 76 – комерційна концесія).
Комерційна концесія − це підприємницька діяльність, що здійснюється на
підставі договору комерційної концесії у якому описуються умови надання
однією стороною концесійних відносин другій стороні на платній основі.
Однією з основних проблем, які заважають сьогодні стрімко розвинути
малий та середній бізнес на основі франчайзингу, є відсутність розуміння його
суті учасниками ринку.
Для вирішення наявних проблем необхідне удосконалення систем навчання,
навчальних закладів та бізнес-освіти. Розвиток франчайзингу та створення
франчайзингових моделей складається з етапів які наведені на рис. 2.
122

Рис. 1. Тенденції розвитку франчайзингових мереж у світі

Рис. 2. Етапи розвитку франчайзингу та створення франчайзингових моделей

Фінансові аспекти франшизи повинні визначити обсяги інвестицій,
пов’язані із впроваженням франшизи, визначити паушальний платіж, а також
суму роялті та інші комунікаційні платежі, які можуть супроводжувати
ведення бізнесу франчайзі. Визначення рентабельності бізнесу кожного
формату франшизи та створення фінансово-економічного обґрунтування
кожного формату франшизи є обов’язковим для франчайзера.
Франчайзинг має широкі можливості для розвитку в Україні, проте для
пришвидшення даного процесу необхідно удосконалити законодавчу базу в
частині оподаткування роялті, знизити ризики та виключити невідповідність
правового регулювання природі франчайзингу і стану розвитку комерційних
стосунків на сьогоднішній день.
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УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК ОДИН
ІЗ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
Запаси – це джерело грошей, активи, які утримуються для продажу, перебувають у процесі виробництва, існують у формі основних чи допоміжних
матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг [1].
Рух товарно-матеріальних цінностей пов’язане із рухом грошових коштів,
адже вони безпосередньо впливають на продажі (диктуючи, кількість запасів
необхідну для продажу) та витрати (диктуючи кількість необхідних закупівель). Отже, краще управління запасами призводить до кращого управління
грошовими потоками, що може покращити або порушити бізнес.
Управління запасами – це облік та моніторинг їх ваги, габаритів,
кількості та місця розташування. Мета управління запасами – мінімізувати
витрати на утримання запасів, а також правильно визначати час поповнення
продукції чи закупівлі матеріалів для її виготовлення. При цьому слід
дотримуватись таких основних принципів як:
- уникнення псування запасів, особливо тих що мають короткий термін
придатності;
- уникнення неліквідних запасів, яких більше не можна продати, що
вийшли з сезону, стали неактуальними;
- економія витрат на зберігання;
- удосконалення системи інвентаризації, для визначення точної кількості
запасів з метою проектування періоду корисного використання та часу
нових закупівель, що допомагає гарантувати безперервне перебування
на ринку [2].
Управління запасами – вагома частина ведення бізнесу. Першочергово
доцільно встановити рівень мінімальної кількості запасів на складі, що забезпечити контроль над закупівлями та систематизацію процесів замовлення,
коли кількість запасів стане нижче номіналу. Рівень номіналу залежить від
продукту і ґрунтується на тому, як швидко продається товар і скільки часу
необхідно на його поновлення. Списання запасів – також важливий принцип
управління. Один із найкращих методів це ''метод FIFO'', який найкраще
застосовувати для запасів, які швидко псуються або втрачають свої власти124

вості. Також це стосується і запасів із довгим терміном придатності. Адже тут
впливають попит та актуальність на ринку. Слід враховувати ліквідність
запасів, вплив часу, дизайн, функції тощо.
По причинах повернення запасів через брак/прострочку, неліквідність,
або ж щоб звільнити місце для нового продукту, швидко поповнити брак
кількості, вирішити проблеми з виробництвом або тимчасово розширити
місце для зберігання необхідно також правильно вести розрахунки з
постачальниками та вдосконалювати відносини між ними. Важливим аспектом є спланований перелік дій у надзвичайних ситуаціях. Слід з’ясувати
можливе місце виникнення ризиків та шляхи їх подолання аби забезпечити
безперебійне функціонування підприємства.
Також не слід нехтувати обов'язковими контрольними перевірками.
Регулярний аудит є одним із ключових елементів управління. У більшості
випадків компанії покладаються на програмне забезпечення та звіти зі складу,
однак важливо переконатися, що факти збігаються. Існує кілька методів для
цього. Фізична інвентаризація – це практика підрахунку всіх запасів відразу.
Багато компаній роблять це наприкінці року, оскільки це пов'язано з бухгалтерським обліком та обрахунком податку на прибуток. Це швидко і менш
затратно аніж перевірки впродовж року, проте якщо виявлено невідповідність,
визначити відхилення досить складно, адже необхідно зробити суцільну
перевірку за цілий рік відразу. ''Точкова'' перевірка – випадковий вибір товару,
його підрахунок та порівняння фактичного залишку із бухгалтерським. Цей
метод ефективний коли слід здійснити перевірку проблемних або швидкозмінних продуктів. ''Циклічна'' перевірка – кожного дня, тижня чи місяця різні
запаси перевіряються за обертовим графіком (від моменту придбання до
моменту реалізації/списання). Загалом це підрахунок запасів з найбільшою
(суттєвою) вартістю.
Певні запаси потребують більшої уваги, ніж інші. Використання аналізу
дає змогу визначити пріоритет управління запасами. Загалом виділяється такі
категорії продуктів:
˗ Запаси із значною вартістю та низькою частотою продажів (категорія
А).
˗ Запаси середньої вартості з помірною частотою продажів (категорія B).
˗ Запаси низької вартості з високою частотою продажів (категорія C).
Предмети категорії А потребують регулярного контролю, оскільки їх фінансовий вплив є значним, але продажі непередбачувані. Елементи категорії C потребують меншого контролю, оскільки вони мають менший фінансовий вплив.
Успішне управління запасами зводиться до точного прогнозування
попиту. При плануванні своїх майбутніх продажів слід звернути увагу на:
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тенденції ринку; аналіз минолорічних продаж; цьогорічні темпи зростання;
гарантований продаж (контракти, підписки, угоди тощо); сезонність і загальна
економіка; майбутні акції; планові витрати на рекламу тощо [3].
За допомогою ефективної системи управління зменшуються витрати,
зберегіється/збільшується прибуток, здійснюється аналіз схем продажів і
прогнозу майбутніх запасів, що допомагає підприємству запобігти непердбачуваним ситуаціям. При створенні належної системи управління запасами
бізнес має більше шансів на прибутковість та виживання.
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ВПЛИВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Світова практика свідчить, що капітальні інвестиції є важливою рушійною силою виробництва, ефективним елементом стабільного економічного
піднесення як окремих суб’єктів господарювання, так і держави у цілому. У
багатьох теоретичних викладах вітчизняні і зарубіжні науковці вказують на
тісний взаємозв'язок між макроекономічними показниками та інвестиціями [4,
с. 43]. Виходячи із важливості ефективного використання інвестиційних
джерел, теоретики і практики пропонують сформовані ними заходи, інст126

рументи та важелі для формування інвестиційної привабливості, механізми
регулювання розвитку економік різного рівня. Особливо важливим це є в
умовах фінансово-економічної, політичної та соціальної нестабільності та
існуючих тенденцій економічного зростання України в умовах глобалізації. За
таких умов, економічний розвиток України неможливий без достатнього
фінансування капітальних інвестицій, які необхідно спрямувати насамперед у
модернізацію виробництва [3, с. 97].
На основі проведеного аналізу, можна вказати, що за останні роки спостерігається певне подолання негативних тенденцій економічного розвитку
України. Зокрема відзначимо, що у 2019 році за прогнозами НБУ ВВП економіка
України має зрости на 2,5%, МВФ та Світового Банку – на 2,7%, Кабміну – на
3,0%. Такий темп зростання можна вважати цілком задовільним з огляду на
загальну ситуацію як в Європейському регіоні так і в Україні. Такі прогнози
можна вважати достатньо реалістичними, оскільки на початку 2019 року
зафіксовано продовження позитивних економічних тенденцій та головних ознак
макроекономічної стабільності. У процесі аналізу основних тенденцій розвитку
інвестиційного процесу в Україні, обсяг капітальних інвестицій в економіку у
2018 році склав 526,3 млрд грн в поточних цінах, що на 16,4% більше ніж за 2017
рік. Про це повідомляє Державна служба статистики України [1].
Оцінюючи галузевий розріз вкажемо, що серед сфер національного
господарства найбільше зростання зафіксоване у сфері «мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок» – 85,8%. У той же час у галузі «діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування» інвестиції скоротилися на
22,2%. Згідно проведеного аналізу, інвестиції в матеріальні активи за 2018 рік
складали 93,0% від всіх інвестицій. Зокрема інвестиції в житлові будівлі
склали 10,1%, нежитлові будівлі – 14,7%, інженерні споруди – 19,4%, машини,
обладнання та інвентар – 33,1%, транспортні засоби – 12,1%, земля – 0,3%,
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 0,7%, інші
матеріальні активи – 2,9%. Також позитивним моментом можна назвати інвестиції в нематеріальні активи, які складали 6,7%, з них програмне забезпечення
та бази даних – 2,0%, програмне забезпечення та бази даних – 4,1% [2].
Загалом можна сказати, що тенденції економічного розвитку на 2019 рік,
не зважаючи на певні коливання окремих показників економічного піднесення, дають підстави для формування припущень про збільшення капітальних
вкладень, що є певною основою для подальшого якісного економічного
зростання в умовах продовження реалізації задекларованих реформ.
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТРУ ЕКОНОМІКИ
Соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від
створення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки саме інвестиції є
одним з найважливіших елементів, на чому ґрунтується економіка і добробут
держави.
Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних процесах
будь-якої країни, оскільки завдяки залученим інвестиціям створюються нові
підприємства, з’являються нові робочі місця, модернізується обладнання на
діючих підприємствах, запроваджуються інновації, розвивається інфраструктура. Саме тому одним зі стратегічних завдань держави є створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності [1, с. 10]. Варто відзначити, що обсяги залучення іноземних коштів на територію України протягом
останніх п’яти років були досить динамічними (рис.1) [2].
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Рис. 1. Обсяги надходження прямих іноземних інвестицій
в економіку України
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Прямі інвестиції в економіці України станом на 1 січня 2019 року
становили 32 292,9 млн доларів, що на 685,5 млн доларів більше, ніж рік тому.
За станом на 1 січня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку
України, вони вклали 24 743 млн доларів, у тому числі Кіпр – 8 880 млн
доларів, Нідерланди – 7 061 млн доларів, Велика Британія – 1 956 млн доларів,
Німеччина – 1 668 млн доларів [3].
Інвестиційна активність зумовлюється низкою проблем, які впливають на
інвестиційну привабливість, проте слід зазначити також і перспективи щодо
залучення інвестицій в Україну (табл. 1).
Таблиця 1
Причини низького рівня інвестиційної активності
та перспективи залучення інвестицій України
Основні причини низького рівня
інвестиційної активності України
наявність суттєвих ризиків на валютному
ринку
зниження міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств
складність системи оподаткування;
наявність вагомих проблем у законодавчій
базі щодо інвестування

Основні перспективи щодо залучення
інвестицій України
значна кількість невикористовуваних
фізичних і людських ресурсів
наявність кваліфікованих робочих кадрів
низька заробітна плата
наближеність до країн ЄС та територіальне розміщення загалом
швидка адаптованість країни до зовнішніх факторів

Незважаючи на суттєві проблеми у створенні сприятливого інвестиційного
клімату, доречно відзначити, що Україна повільно, але впевнено просувається
вперед до інтегрованого суспільства, що повинно забезпечити приплив нових
іноземних інвестицій. «За сьогоднішніх економічних умов український бізнес
украй зацікавлений в залученні іноземних інвестицій і валюти», – зазначає у
своїй доповіді старший юрист ЮФ Evris Дмитро Гронь [3].
Отже, за умови усунення наявних проблем щодо залучення інвестицій
Україна має перспективи для інвестиційних потоків. Стимулювання і надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України повинно стати
ключовим елементом державної політики шляхом вдосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності, а також розробляючи регіональні плани підвищення інвестиційної привабливості всіх областей.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ,
АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
Можливості обчислювальної техніки забезпечують не лише універсальний характер її застосування (виходячи із загальних методологічних підходів
організації бухгалтерського обліку), але й дозволяють використовувати
програми, налагоджені на конкретне підприємство з урахуванням пропозицій
замовника. Сучасна комп'ютерна форма бухгалтерського обліку базується на
використанні персональних комп'ютерів та обчислювальних мереж.
Застосування комп'ютерів дозволило автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працює на комп'ютері в діалоговому режимі, використовує зворотний зв'язок у
процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів.
В умовах сьогодення без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління – найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює
необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського обліку,
впровадження яких підвищує оперативність обробки даних.
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 бухгалтерсь130

кого обліку та є стратегічно важливим для будь-якого підприємства. Позитивним
результатом впровадження інформаційної системи на підприємстві може бути:
впорядкування бухгалтерського обліку; збільшення кількості інформації, що
надходить з даних бухгалтерського обліку; зниження кількості бухгалтерських
помилок; підвищення оперативності обліку [1, с.416].
На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні
інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської
діяльності з застосуванням внутрішньо фірмових стандартів. Однак, ринок
аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. Слід зазначити, що професійними організаціями та безпосередніми
користувачами на шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і
технології в контролі та аудиті вбачаються певне коло проблемних питань,
серед яких виділяються наступні:
1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним
періодом його становлення;
2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами аудиту
багато в чому має за основу так зване "професійне судження" аудитора, яке
ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Бездумна комп'ютеризація аудиту при
цьому може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд
помилок при проведенні аудиту.
3. Ризики, пов'язані з використанням комп'ютерних систем обробки
даних, можуть бути значними. При цьому ймовірність неправильної обробки
даних чи втрати частини інформації стає реальною загрозою правильності
аудиторського висновку.
4. Розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким
процесом, який потребує значних фінансових витрат.
5. Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів.
6. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві не дозволяє зробити деталізоване настроювання спеціалізованих систем на "всі випадки життя" [2,c.286].
Отже, використання інформаційних технологій в обліку та аудиті значно
полегшує роботу бухгалтера, при цьому значно підвищує його якість, проте,
низький рівень комп'ютерної грамотності призводить до низки помилок, які
можуть виникнути при роботі.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ERP-СИСТЕМ
Сучасні трансформації в економіці, регулятивні вимоги до ведення господарської діяльності суб’єктами підприємництва обумовлюють впровадження
єдиної автоматизованої інформаційно-облікової системи. Найбільш популярними на сьогоднішній день є системи планування ресурсів підприємства
(ERP-системи). Однак впровадження таких систем в діяльність підприємств
потребує значних затрат як фінансових, так і трудових ресурсів, що актуалізує
питання зіставлення переваг і недоліків ERP-систем.
ERP-система – це програмне забезпечення, що консолідує та концентрує
всю інформацію підприємства, дає змогу керувати її потоком і забезпечує
одночасний доступ до неї низки користувачів підприємства, які працюють в
системі та мають відповідні права доступу, в результаті чого підвищується
якість обслуговування клієнтів та ефективність роботи персоналу [1].
Впровадження ERP-систем в діяльність підприємства вимагає чималих затрат
часу, наявності висококваліфікованих працівників й технічного забезпечення,
що своєю чергою зумовлює значні фінансові витрати компанії [2]. Єдина база
даних і єдина система породжують значну кількість зв’язків, високу складність самої системи і високі вимоги до апаратної (серверної) частини. Якщо з
тієї чи іншої причини перестає працювати ERP-система (наприклад, через
відключення електричної енергії або через виникають інші проблеми на
сервері), зупиняється робота підприємства. Тому необхідно особливо зважати
на забезпечення надійності роботи серверної частини та її своєчасного
технічного обслуговування. Ще одна проблема, яка дуже часто виникає при
впровадженні ERP-системи – це забезпечення безпеки даних. Оскільки в
системі працюють всі підрозділи і співробітники підприємства, то і права
доступу необхідно правильно для них налаштувати. Крім цього, важливо
підібрати кваліфікований персонал, здатний швидко адаптовуватися до змін та
постійно розвиватися [3].
Незважаючи на описані недоліки, ERP-системи мають низку переваг.
Відповідно до звіту Panorama Сonsulting Solutions основними перевагами
таких систем є (рис. 1):
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Рис. 1. Переваги застосування ERP-систем*
* Примітка: візуалізовано за даними джерела [4]

Таким чином, ERP-система, як і будь-яке інше програмне забезпечення
має свої переваги та недоліки. Аналізуючи їх, кожне підприємство самостійно
визначає доцільність впровадження такої системи в свою діяльність. Але
найголовнішим є те, що ERP істотно покращує інформаційне забезпечення
управління підприємством, оптимізує його роботу, а також робить її
керованою та контрольованою.
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
В УПРАВЛІННІ ПОДАТКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу
на фінансово-господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному соціально-економічному середовищі та якісно управляти фінансовими ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише за наявності розробленої ними
концепції управління податками.
Цілком природньо, що головним фактором, який впливає на ухвалення
концепції управління податками, є економічна доцільність, котра вимірюється
зниженням податкового навантаження на підприємство, з дотриманням
чинного законодавства.
Одним із завдань податкового планування є організація системи оподаткування для досягнення максимального фінансового результату при мінімальних витратах.
Вищевказане обумовлює актуальність теми дослідження та визначає його
мету, яка полягає у визначенні завдання та ролі податкового планування в
управлінні податками на підприємствах.
В результаті управління податками за допомогою податкового планування підприємство отримує наступну інформацію: рекомендовану структуру
ведення бізнесу; оптимальну систему оподаткування; спеціальні методи оптимізації податкових зобов’язань; рекомендації по веденню бухгалтерського і
податкового обліку на підприємстві [1, С.293].
При управлінні податками на перший план має виходити обґрунтовування принципів і методів, створення методології планування оподаткування
підприємства.
Система управління включає в себе регулювання, планування і контролю. В свою чергу воно регулюється організаційними, інформаційними і
методологічними інструментами.
Основою системи управління податками при застосуванні на підприємстві податкового планування є:
– інформаційне забезпечення – досконале знання і належне розуміння
податкового законодавства;
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– методичне забезпечення – найбільшу ефективність забезпечує послідовне
та узгоджене використання різних методів податкового планування, які
мають враховувати особливості діяльності підприємства і можуть бути
розроблені тільки для кожного окремого платника податків;
– організаційне забезпечення – оптимізація або мінімізація податкових
платежів.
Метою податкового планування є вибір такого шляху, за якого податкові
платежі були б мінімальними. Цього можна домогтися двома шляхами:
− використовувати всі легальні можливості зниження своїх податкових
платежів і перебудовувати свою діяльність таким чином, щоб виникаючи при
цьому податкові зобов’язання були мінімальними;
− використовувати нелегальні шляхи заниження податкових зобов’язань
– намагаючись приховати свою діяльність і свої доходи від податкової влади,
не зупиняючись перед перекручуванням податкової звітності і поданням
помилкових даних про свої дії і доходи.
Нелегальні шляхи належать до протиправних дій щодо зменшення
податкових зобов’язань та можуть призвести до фінансової, адміністративної
чи кримінальної відповідальності.
У податковому плануванні значну роль грають поняття мінімізації та
оптимізації податків. Мінімізація податків – це процес, обов’язковими учасниками якого є платник податків і держава із властивими їй специфічними
цілями, обумовленими інтересами, потребами й завданнями кожної із сторін.
Податкова оптимізація – це зменшення розміру податкових зобов’язань за
допомогою цілеспрямованих правомірних дій платника податків, що включають повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових
звільнень та інших законних прийомів і способів [2, с.53].
За результатами дослідження визначено завдання податкового планування в
управлінні податками на підприємствах. При правильному підході податкове
планування є доречним завжди: і коли підприємство процвітає, і коли воно
балансує на межі рентабельності або, що гірше, на грані банкрутства.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
На сучасному етапі господарювання, автоматизація облікового процесу
на будь якому підприємстві зменшує затрати часу на виконання робити працівниками бухгалтерії та економить кошти, а головне своєчасно забезпечує
управлінський апарат необхідною інформацією. У сучасних умовах проблема
автоматизації бухгалтерського обліку в підприємствах України залишається
однією з актуальних і складних. Саме тому, в теперішніх умовах господарювання, перед підприємствами, які здійснюють свою діяльність, постає
завдання обрати програмні комплекси для автоматизації обліку та управління,
які будуть найбільше задовольняти їхні потреби.
Проблеми організації обліку в умовах використання комп’ютерних
програм були предметом досліджень багатьох вчених, зокрема Ф. Бутинця,
С.В. Івахненка, В.П. Завгороднього та ін. Дані питання не лише залишаються
актуальними в теперішній час, а і потребують подальших досліджень і
рекомендацій щодо їх вирішення.
В епоху розвитку комп’ютерної техніки програмне забезпечення щодо
автоматизації процесу обліку розвивалося за двома окремими напрямками:
програми електронних таблиць (Excel) та електронні бази даних (Access) і безпосередньо спеціалізовані комп’ютерні комплекси для ведення бухгалтерського обліку.
Використання комп'ютерно-інформаційної техніки для автоматизації
обліку на підприємствах має свої недоліки та переваги. До основного недоліку
(особливо для невеликих підприємств) можна віднести високу вартість
комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Підприємство з невеликими обсягами діяльності не завжди може дозволити собі такі затрати. Слід
відмітити, що головною перевагою комп'ютерних програм є те, що значно
зменшується час на обробку облікової інформації працівниками бухгалтерії, а
також скорочується кількість помилок при формуванні документів та
зведених облікових регістрів.
У двохтисячних роках досить поширеним варіантом вирішення проблеми
автоматизації облікового процесу в господарствах було використання елект136

ронних таблиць Microsoft Excel. Електронна таблиця – це досить проста у
застосуванні комп'ютерна програма, основним призначенням якої є обробка
цифрових даних. Робота в Excel не вимагає від бухгалтера спеціальної підготовки у сфері програмування. Однак, основним недоліком Excel є те, що
вона не складає бухгалтерських проведень по господарських операціях, а
також процес формування форм звітності в друкованому не є зручним. З
розвитком інформаційних технологій, на сьогоднішній день на ринку комп’ютерних бухгалтерських програм найбільшою популярністю користуються
наступні системні комплекси:
1. «1С: Бухгалтерія 8 для України» – являється лідером серед інформаційних технологій на ринку комп’ютеризації облікового процесу;
2. Система «Парус» – комплексний модуль для автоматизації обліку на
малих, середніх та великих підприємствах;
3. «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» – автоматизація облікової роботи з бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка;
4. «GrossBee XXI» – призначена для комплексної автоматизації торгових і виробничих підприємств;
5. «Проект X-DOOR» – автоматизація процесів роботи підприємства:
бухгалтерський, складський облік і торгівля.
За кількістю реалізації та безперечним лідером за популярністю, на
сьогоднішній час, є програмне забезпечення корпорації «1С», яка завоювала
ринок інформаційних систем завдяки своєму продукту під брендом «1С:
Бухгалтерія». Дана фірма розробила базову і професійну форми цього
програмного комплексу, а також їхні різні варіанти та модифікації. Після установки модульної програми «1С: Бухгалтерія» на комп'ютер, почати працювати
з нею можна практично відразу, ознайомившись із нескладою інструкцією.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що, інформаційні
програмні комплекси стали основною складовою системи ведення облікового
процесу на підприємстві, без яких неможливо уявити сучасну бухгалтерію. Інформаційно-програмне забезпечення таке ж важливе для бухгалтерського обліку
підприємства як організація облікового процесу, наявність висококваліфікованих
працівників, система документообігу та ін. Застосування комп’ютерноінформаційних технологій в процесі ведення бухгалтерському обліку забезпечує
його достовірність, чіткість та оперативність. Це дає змогу проконтролювати в
будь-який момент часу стан розрахунків, активів та зобов'язань.
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АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Необхідною запорукою розвитку економіки, забезпечення стабілізації та
пришвидшення темпів її зростання є підприємництво. Активна підприємницька діяльність являється не тільки одним із найважливіших факторів економічного зростання в Україні, а й одночасно загальним показником соціальноекономічного прогресу держави. Сучасне економічне середовище України
характеризується тим, що воно в недостатній мірі сприяє розвитку підприємництва, а саме браком джерел фінансування.
Для зростання результативності господарської діяльності суб’єкта
господарювання, зменшення податкового навантаження на нього, зростання
прибутків та збереження обігових коштів для подальшого розвитку, необхідно
реалізовувати концепцію податкового планування на підприємстві, яке дає
змогу мінімізувати податкові платежі з дотриманням законодавчих вимог.
Тому можна констатувати існування необхідності в дослідженні та обґрунтуванні наукових і прикладних аспектів альтернативності податкового планування на підприємстві, яке дасть змогу створити таку структуру управління
суб’єктом господарювання, в якій будуть визначені підрозділи, котрим делегуються повноваження мінімізувати податкові платежі, та на які покладається
відповідальність визначати різноманітні методи й інструменти податкового
планування.
Для України, яка перебуває в умовах економічної кризи, питання дослідження ефективної податкової політики підприємств є особливо актуальним,
оскільки, досконале податкове планування здатне суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва,
зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і
стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов’язань перед
бюджетом, банком, контрагентами.
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Основою податкового планування є вибір між безліччю варіантів здійснення фінансово-господарської діяльності та розміщення активів підприємства для отримання найбільш низького рівня податкових зобов’язань, що
виникають.
Головною метою податкового планування є примноження доходів підприємства за рахунок оптимізації податкових платежiв та зменшення податкового навантаження, у тому числі застосування всіх законодавчо визначених
податкових пільг, альтернативності податкових рішень, неточності податкового законодавства та безліч інших засобів оптимізації податкових платежів у
межах законодавчих вимог [1].
Податковим законодавством передбачається наявність пільг у пріоритетних галузях економіки, стимулювання малого підприємництва, зокрема шляхом альтернативного оподаткування, що реалізується й у податковому
законодавстві України. Розроблені в рамках податкового планування пільги й
альтернативи в оподаткуванні виступають інструментарієм у процесі податкового планування.
Методами податкового планування вважаються різноманітні прийоми,
що застосовуються для здійснення концепції податкового планування на
підприємстві. На даний момент у податковому плануванні застосовується
група методів, які дають змогу спрогнозувати, розрахувати податкові платежі
за альтернативними варіантами обліку господарської діяльності й вибрати з
альтернатив, що існують, оптимальний варіант оподаткування [2].
В економічній літературі зі сфери податкового планування вчені виділяють загальні та спеціальні методи податкового планування. Загальні – містять широку сферу використання і застосовуються як загалом для бюджетування, так і для податкового планування. До спеціальних методів відносяться
методи, що застосовуються виключно в податковому плануванні підприємства
під час моделювання альтернативних варіантів оподаткування. До них зараховуються методи: заміни відносин, розподілу відносин, відстрочення податкового платежу, делегування податків, офшору, пільгового суб’єкта господарювання, вибір структури видів діяльності та структури видів продукції,
використання облікової політики, вибір виду відносин із фізичною особою
(працівником), визначення та зміна структури капіталу, раціональне розміщення прибутку. Також доцільно виділити ще один спеціальний метод податкового планування – метод використання переваг міжнародних договорів,
який використовується у міжнародному податковому плануванні.
Першоосновою при застосуванні на підприємстві альтернативних методів
податкового планування, звичайно, є досконале знання і належне розуміння
податкового законодавства. Крім того, найбільшу ефективність забезпечує
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послідовне та узгоджене використання різноманітних методів податкового
планування, які мають враховувати особливості діяльності підприємства і
можуть бути розроблені тільки для кожного окремого платника податків.
Платник податків при здійсненні податкового планування повинен усвідомлювати, що використання сприятливих податкових режимів вимагатиме
від нього у багатьох випадках зміни форми і навіть змісту його діяльності. В
першу чергу, такі зміни стосуються тих ознак, на які орієнтується податкове
законодавство при визначенні податкових зобов'язань юридичних і фізичних
осіб.
Таким чином, можливості застосування різних податкових схем дають
змогу вносити свої корективи в процес податкового планування, мінімізувати
податкові ризики і, отже, підвищувати рівень економічної безпеки
господарюючого суб'єкта.
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RELEVANCE OF ELECTRONIC TENDERS AND DISADVANTAGES
ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISIS OF THE KHERSON REGION
The article is devoted to the study of electronic tenders on the example of the
enterprises of Kherson region. The disadvantages and advantages of such a system
are analyzed. The purpose of the article is to analyze the tenders carried out, to
identify their relevance and flexibility.
The e-tendering system is considered to be a tool that enhances accountability
and transparency in public administration and administration, reduces corruption in
procurement and improves the business climate in the country. The system of
public e-procurement in Ukraine was introduced in 2016. The creation of such
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system was to lead to budget savings and the emergence of fair competition among
bidders for public funds.
Consider whether public procurement is relevant on the example of Chumak
PJSC.
Three months ago the entrepreneur started buying all raw of materials through
Buyer Pro. During this time the company has conducted more than 100 electronic
tenders.
Figure 1
Tender purchases of Chumak PJSC
Tender
Number

Purchaser

Tender name

13735

АО
"Чумак"

B- carotene 30%

13739

АО
"Чумак"

Flowmeter
Promag
Endress+Hauser

13742
13729

АО
"Чумак"
АО
"Чумак"

Salt "Екстра"
October 2019
Reagents

Product category
Production raw
materials
Production equipment
and components
(electronical,
mechanical, pneumatic
components)
Production raw
materials
Chemicals and
reagents

Completion
date
09.26.2019

09.27.2019

10.02.2019
09.29.2019

Type of
holding
closed
tender
opened
tender
opened
tender
opened
tender

This is because public procurement has many benefits.
The most important of which is convenience and ease of use. The company
only has to submit 3 documents according to Article 17 of the Law of Ukraine
"About Public Procurement", after which it remains only to wait for the offers and
choose the most advantageous one.
You also cannot notice the speed of tendering. A survey of Chumak PJSC's
tenders revealed that, on average, the tender takes 1 day, sometimes only 2 or 3.
We will also note the publicity of the process. It has the effect of increasing
competitiveness, which in the first place leads to the emergence of new
businessmen who have not previously participated in purchases.
Another advantage is the transparency of operations. Almost all information
about the company of the participant is independently checked by the customer in
open registers.
Also, according to Chumak PJSC, the system has led to a partial reduction of
corruption, which improves the business climate in the country.
However, there are drawbacks to this system. Because the system consists of
several platforms that allow for electronic tendering, there is a problem in filtering
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and sending advertisements to participants registered on different sites. There was
also a significant increase in the number of uncompetitive bidding.
Therefore, the use of a public e-procurement system has clear advantages.
Speed and convenience. New businesses have the opportunity to participate in the
procurement process and their competitiveness and transparency are enhanced by
the publicity of the procurement process. Changing the centralized system to a
decentralized procurement system has significantly improved its flexibility and
elasticity, reducing the risks of access to the procurement base. But disadvantages
are also present. That's non-competitive bidding and the complexity of filtering
within the system itself
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PRZEDMIOT I UCZESTNICY UMOWY LEASINGOWEJ
Najczęściej wypożyczane w ramach leasingu przedmioty cechują się dużą
trwałością dzięki czemu mogą być wykorzystywane przez więcej niż jednego
użytkownika, stosunkowo łatwo dają się przemieszczać a ich wartość jest
niezależna od przedsięwzięcia, w którym są angażowane. Przedmiot leasingu
obejmuje szeroki wachlarz dóbr, od inwestycyjnych, zarówno ruchomych jak i
nieruchomych, po konsumpcyjne. Korzystając z leasingu tych pierwszych można
„dzierżawić” m.in. środki transportu, maszyny produkcyjne i biurowe. Z takiego
leasingu korzystają głównie przedsiębiorstwa, a obiekt leasingowany pełni funkcję
zarobkową. Czas trwania umowy jest bardzo często zbliżony do okresu
użytkowości danego dobra. Leasing nieruchomości dotyczy z kolei budynków
fabrycznych, hali magazynowych i targowych. Szczególnym przedmiotem leasingu
mogą być linie technologiczne przystosowane do określonej działalności. Leasing
dóbr konsumpcyjnych może natomiast obejmować przedmioty wykorzystywane dla
celów prywatnych np. samochody, jachty itp. Z tej formy leasingu korzystają z
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reguły osoby prywatne, a dzierżawiony obiekt nie służy celom zarobkowym. Istotny
jest fakt, że w związku ze skomplikowaną procedurą zawierania umów leasingowych sensowne jest branie w leasing dóbr o znacznej wartości.
Przy zawieraniu umowy leasingu w negocjacjach [1] muszą uczestniczyć
obligatoryjnie dwa podmioty gospodarcze: leasingodawca, tj. właściciel przedmiotu
leasingu oddający go w użytkowanie oraz leasingobiorca – użytkujący. Warunki
umowy leasingowej są najczęściej negocjowane [2].
Leasingodawcą (finansującym) jest najczęściej wyspecjalizowana firma
świadcząca usługi finansowe lub podmiot powołany przez bank. Brak jest
wymogów dotyczących osobowości prawnej leasingodawcy. Tym niemniej
najbardziej pożądaną formą z punktu widzenia leasingobiorcy jest spółka prawa
handlowego, tj. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż
wówczas leasingobiorca ma możliwość uzyskania wiarygodnych informacji
dotyczących swojego partnera[3]. Prowadzone są bowiem rejestry handlowe, w
których można znaleźć dane dotyczące działalności firmy i jej historii.
Leasingobiorca to z kolei osoba korzystająca z przedmiotu leasingu zgodnie z
warunkami określonymi w umowie. Z punktu widzenia prawa nie ma ograniczeń co
do formy prawnej leasingobiorcy. Jednak ze względu na niekorzystne przepisy
podatkowe są to rzadko osoby fizyczne bądź też podmioty zwolnione z płacenia
podatku VAT. Najczęściej występują przedsiębiorstwa, które rozliczają się z
fiskusem na zasadach ogólnych lub prowadzą podatkową księgę przychodów i
rozchodów. Dla podmiotów korzystających z ryczałtu lub z karty podatkowej
leasing staje się nieopłacalny z podatkowego punktu widzenia[4].
W zależności od typu transakcji mogą występować również inni uczestnicy, a
w szczególności:
1) poręczyciel,
2) towarzystwo ubezpieczeniowe,
3) sprzedawca,
4) bank.
Poręczyciel to podmiot uczestniczący w transakcji leasingu w przypadku gdy
zdolność kredytowa leasingobiorcy jest niezadawalająca dla leasingodawcy. Jego
zadanie polega na dostarczeniu dodatkowego zabezpieczenia. Bierze on na siebie
ciężar długu leasingobiorcy w przypadku jego niewypłacalności. Może nim być
każdy podmiot gospodarczy jeżeli osoba lub firma dobrze prosperująca a przede
wszystkim wypłacalna.
Towarzystwo ubezpieczeniowe to podmiot, który ubezpiecza przedmiot
leasingu. Odgrywa on znaczącą rolę z punktu widzenia leasingobiorcy, gdyż to on
ponosi straty w wyniku uszkodzenia lub utraty podmiotu. Niemożliwość używania
sprzętu nie zwalnia go bowiem z obowiązku płacenia rat leasingowych. W praktyce
stosuje się cztery możliwe warianty ubezpieczenia:
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1) Przez leasingodawcę. W związku ze stałą współpracą firmy leasingowej z
określonym towarzystwem ubezpieczeniowym, ubezpieczenie jest z reguły tańsze
od indywidualnego. Zostaje ono wliczone w cenę leasingu.
2) Leasingodawca może też zawrzeć umowę z dowolnym towarzystwem
ubezpieczeniowym na zasadach rynkowych. W związku z brakiem jakichkolwiek
ulg jest ono znacznie droższe. Podobnie jak w powyższej wersji, opłatą jest
obciążany leasingobiorca.
3) Wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego może także dokonać leasingobiorca po uprzednim uzgodnieniu tego z leasingodawcą. Ciążą na nim wówczas
dodatkowe obowiązki formalne, ale może jednocześnie wybrać dla siebie
najkorzystniejszą ofertę. Składki są w dalszym ciągu płacone przez firmę
leasingową i podwyższają opłatę leasingową.
4) Czwarty wariant jest zbliżony do trzeciego. Leasingobiorca również sam
dokonuje wyboru i osobiście uiszcza składkę. Tym samym nie może jej zaliczyć do
podatkowych kosztów uzyskania przychodów gdyż nie jest właścicielem
ubezpieczanego przedmiotu.
Sprzedawcą (dawcą) jest podmiot od którego finansujący nabywa przedmiot
leasingu. Wyboru zarówno sprzętu jak i dostawcy dokonuje zazwyczaj sam
leasingobiorca. W przypadku wadliwości przedmiotu leasingu, zwraca się on
bezpośrednio do sprzedawcy. Tym samym leasingodawca jest zwolniony z
obowiązku przyjmowania reklamacji z tytułu gwarancji czy też rękojmi. Nie
oznacza to jednak, że sprzedawcę i finansującego nie łączą żadne stosunki. Bardzo
często mają oni podpisaną umowę o współpracę i klient decydując się na
określonego sprzedawcę uzyskuje u niego informacje dotyczące współpracującej z
nim firmy leasingowej.
Bank jest bardzo często podmiotem, który faktycznie finansuje transakcję
leasingową. W związku z tym, że leasingodawcy zawierają wiele transakcji,
niejednokrotnie przewyższających ich możliwości finansowe, muszą posługiwać się
kapitałem obcym. Leasingodawca ceduje na bank swoje przyszłe należności z tytułu
zawartych umów. Wynika to stąd, że leasingobiorca musi spełnić bardziej
rygorystyczne warunki, gdyż musi być również wiarygodnym klientem dla banku.
W transakcji leasingu mogą brać udział agenci firmy leasingowej. Do ich
zadań należy pozyskiwanie klientów dla firmy leasingowej oraz przygotowanie
transakcji od strony formalnej. Uczestnictwo agenta nie wpływa na zmianę
wielkości opłat leasingowych.
Uczestnictwo w transakcji leasingu tak wielu podmiotów powoduje, że ma ona
złożony charakter. Obok głównej umowy między korzystającym a finansującym,
występuje wiele pośrednich umów, m.in. umowa kupna-sprzedaży z dealerem
sprzętu, umowa o ubezpieczenie czy też umowa o finansowanie z bankiem.
Rozbudowana wersja umowy leasingowej może zawierać:
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1) Podpisanie umowy między leasingodawcą a leasingobiorcą po uprzednim
sprawdzeniu jego zdolności kredytowej. Leasingobiorca uiszcza opłatę wstępną
oraz, w razie potrzeby, depozyt gwarancyjny lub opłatę manipulacyjną. Depozyt
jest przeznaczony na pokrycie ewentualnych zobowiązań korzystającego[5]. Po
wygaśnięciu umowy jest on zwracany klientowi, tym samym nie może być on
zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Opłaty manipulacyjne mogą być
przeznaczone na ubezpieczenie lub różnego rodzaju podatki. W przypadku gdy
leasingobiorca nie spełnia warunków co do wypłacalności, wprowadza się
dodatkowy podmiot, którym jest poręczyciel. Poręczyciel może poświadczyć
podpisem zobowiązanie.
2) Leasingobiorca dokonuje wyboru sprzętu i dostawcy po czym
leasingodawca płaci dostawcy za sprzęt.
3) Leasingobiorca odbiera sprzęt bezpośrednio od dostawcy.
4) Gdy transakcja jest finansowana przez bank, finansujący bezpośrednio po
zawarciu umowy z klientem sprzedaje bankowi przyszłe należności od
leasingobiorcy[6].
5) Leasingobiorca użytkuje sprzęt i płaci leasingodawcy raty-czynsze
leasingowe. Najczęściej są to comiesięczne raty o równej wysokości lub malejące.
Jeżeli firma leasingowa zawarła uprzednio umowę z bankiem, to płatności te bardzo
często regulowane są bezpośrednio na rzecz banku.
6) Przedmiot leasingu ubezpieczony jest przez współpracujące z firmą
leasingową towarzystwo ubezpieczeniowe. Koszt ubezpieczenia podwyższa cenę
leasingu.
7) Towarzystwo ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej. Część
praw z umowy ubezpieczeniowej zostaje scedowana na rzecz leasingobiorcy. Tym
samym może on w niektórych przypadkach zwracać się z roszczeniem
bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwalnia to finansującego z
części obowiązków. Leasingodawca może również zrzec się praw do polisy
ubezpieczeniowej na rzecz banku w przypadku, gdy jest ona dodatkowym
zabezpieczeniem dla banku.
Powyższe etapy transakcji leasingowej są charakterystyczne dla niemalże
każdej transakcji. To sposób zakończenia odróżnia od siebie poszczególne typy i
kwalifikuje je do określonego rodzaju. Po zakończeniu okresu leasingu przedmiot
leasingu przejmuje korzystający lub firma leasingowa sprzedaje sprzęt sprzedaje
sprzęt.
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IMPACT OF INTERFACE COLOR
ON THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE
Knowing what colors cause certain associations in consumers will allow many
manufacturers, marketers, web designers and other professionals to better
coordinate their activities for more effective results.
With KISSmetrics, it has been found that almost 85% of consumers have a
significant role in choosing a product when it comes to color.
Color is the main determinant of purchase.
When asked what is the main reason for buying this particular product and not
another similar product, 85% of consumers indicate its color.
Researchings have shown that the visual element of a product as a whole is the
main factor that has an impact on the purchase of a product. 93% of respondents
said it was decisive. Only 6% pay attention to the texture of the product and 1% to
the smell or sound (for example, the loudspeaker volume of the smartphone).
Using the color we can increase brand awareness.
The color that is associated in consumers with a particular brand can increase
its brand awareness by 80%, therefore, bring the company additional popularity and
sales.
The average buyer of an online store has these associations with the color of
goods.
Yellow color has a strong association with youth and optimism. Often, yellows
help marketers attract customers.
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Did you notice that the various promotions and sales signs are most often made
in red? This is not just the case. Red is the color of energy. Looking at it, in many
people the heartbeat is increased and the effect of urgency and urgency of the action
is created.
Blue and azure colors do not consciously cause consumers a feeling of
reliability, security, stability. Therefore, they are often used in the design of
websites, as well as the corporate colors of various financial institutions – banks,
insurance companies, etc.
Looking at the product in green, the buyer feels relaxed and calm. It is most
often used by medical institutions and beauty salons.
Another "calm" color is purple. Its use in cosmetics advertising companies also
yields good results.
The most feminine color is pink. He is a favorite of many women, and so using
them exclusively in women's campaigns will be very effective.

Figure 1. Example of the site color

How does color affect different customer groups? When choosing a color
product or advertising campaign, you should also consider which group of
consumers it will target – to impulsive, economical or traditional buyers. The desire
to immediately buy goods from impulsive consumers cause colors such as bright
orange, red, bright blue. Also, these colors are the motivators for buying fast food.
Thrifty buyers are "hostages" of blue and blue – green shades. If the bet is on
traditional buyers, then the most advantageous will be the use of pale blue and pink
shades. These are the most common colors for designing online clothing stores.
When creating a company online resource, you should not neglect design. 42%
of visitors to web resources are influenced by how the design component of the site
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is handled. If the design of the site is not pleasant to the visitors (this may be due to
the wrong selection of colors and shades), more than half of them will consciously
or unconsciously not return to this resource again.
And a little about the speed of loading the site. According to Amazon.com,
64% of consumers will refuse to make a purchase if they have to wait for the site to
fully load. On average, with each 100 milliseconds increasing in site load time,
sales decrease by 1%.
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RYZYKO I NIEPEWNOŚĆ W RACHUNKOWOŚCI
1. Wprowadzenie
Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest dostęp do wiarygodnej
informacji ekonomicznej. To ona stanowi podstawę podejmowania decyzji, a także
ukierunkowuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Nowoczesne sposoby
księgowania operacji gospodarczych są powodem odejścia od tradycyjnych
procedur rachunkowości. Zdając się na innowacyjne metody zapisu zdarzeń gospodarczych, wysoko prawdopodobne staje się wystąpienie kontaktu z ryzykiem i
niepewnością w rachunkowości. Wynika to z faktu, iż wraz z dużymi udogodnieniami, jakie niesie za sobą korzystanie z narzędzi technologicznych, powstaje
również konieczność odpowiedniego zabezpieczenia informacji np. przed ich utratą
lub zniekształceniem.
Celem tej pracy jest zdefiniowanie ryzyka i niepewności w ujęciu
ekonomicznym oraz przedstawienie problematyki występowania tych zjawisk w
sprawozdawczości finansowej.
2. Istota ryzyka i niepewności
Formułę ryzyka w znaczeniu ekonomicznym zdefiniował i ogłosił w 1901 r. A.
H. Willett, zaznaczając: „Ryzyko jest zobiektyzowaną niepewnością wystąpienia
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niepożądanego zdarzenia. Zależy ono od niepewności, a nie od stopnia
prawdopodobieństwa” [1, s. 121]. Autor w rozprawie podkreśla, że dokładne
określenie relacji między ryzykiem a stopniem niepewności warunkuje wyjaśnienie
istoty tych dwóch terminów. Mniejszy wpływ na ten proces ma natomiast stopień
prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia.
Amerykański ekonomista F. H. Knight określił niepewność jako zjawisko,
które rozróżniamy na dwa sposoby pod warunkiem istnienia okoliczności
towarzyszących temu zdarzeniu. O ryzyku, jako niepewności mierzalnej, dającemu
określić się ilościowo mówimy wówczas, gdy działaniu sprzyja określony zbiór
znanych prawdopodobieństw efektu pracy oraz zestaw możliwych skutków tej
pracy. Z kolei niepewności drugiego rodzaju, niemierzalnej towarzyszy pusty zbiór
prawdopodobieństw wystąpienia skutków działania, ale podobnie jak w przypadku
zjawiska ryzyka – znany już zbiór możliwych skutków działania [2, s. 39].
3. Obszary ryzyka w rachunkowości finansowej
Ryzyko w rachunkowości może pojawić się m.in. w zestawieniu elementów
bilansu. Możliwa do wystąpienia jest manipulacja danymi dotyczącymi wyceny,
przedstawionymi w wykazie składników aktywów i pasywów, dokonywanej przez
osoby odpowiedzialne za sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Do najbardziej
popularnych manipulacji zaliczamy [3, s. 153]:
• zawyżanie wyceny praw majątkowych,
• zmiany w obszarze odpisów amortyzacyjnych,
• odpisy z tytułu trwałej utraty wartości udziałów oraz akcji,
• zaniżanie bądź zawyżanie wartości rezerw,
• odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów zalegających w magazynach,
manipulowanie „produkcją w toku”.
Podmioty gospodarcze często jednak decydują się na deformację przyjętych
zasad rachunkowości na rzecz przedstawiania sytuacji finansowej przedsiębiorstw
w sposób sprzyjający uwarunkowaniom prawnym oraz czerpaniu korzyści i
profitów. W sytuacji, kiedy przy sporządzaniu sprawozdań finansowych odbiegamy
od standardów i określonych reguł dotyczących podejmowania decyzji w procesie
przygotowującym sprawozdania, mówimy o kreatywnej rachunkowości. Jej istota
skupia się na wyszukaniu luk prawnych oraz odpowiednim doborze polityki
rachunkowości. Podstawowymi celami kreatywnej rachunkowości są: [4, s. 118]
• zmniejszanie strat lub zwiększanie zysku,
• manipulowanie wskaźnikami, które są używane podczas analizy finansowej,
• przekonanie innych o swojej wiarygodności np. partnerów handlowych,
pożyczkodawców, kredytodawców,
• ukrywanie ryzyka finansowego.
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4. Podsumowanie
„Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana” mówi znane powiedzenie. Na
podstawie krótkiej rozprawy, a także powyższego stwierdzenia można rzec, że
ryzyko oraz towarzysząca niepewność były, są i będą nieodzownym elementem
rachunkowości. Aby uniknąć ryzyka utraty wiarygodności, wiele firm stale walczy
z wszelkimi nadużyciami w rachunkowości.
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«MARKETING MIX» AS A TOOL OF COMPETITIVENESS
OF THE CHUMAK COMPANY IN KHERSON REGION
Marketing as a business must have specific tools in the arsenal. They are the
most important elements of marketing, the so-called "4P": product, price, place,
promotion.
These four elements together make up the marketing mix.
A complex of marketing is a set of marketing means (goods, price,
distribution, promotion), a certain structure of which ensures the achievement of the
set goal and the solution of marketing tasks.
Thus, the ability to "mix" the elements of marketing is a key to the success of
the company in solving marketing problems.
Consider each of the elements of marketing.
Commodity is a key element of the marketing complex, the components of
which are product characteristics (design, color, packaging, size), service, brand and
range.
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Price (discounts, margins, payment terms). Pricing is one of the top marketing
challenges. On the one hand, the price should be such that it could be paid by the
potential buyer, and on the other – to ensure the profitability of the firm.
Distribution. The main content of the distribution policy is the choice of the optimal
scheme of delivery of products from the manufacturer to the consumer (directly or
through intermediaries), its implementation (transportation, storage, handling of
goods), as well as after-sales (service) customer service. The importance of this
component of the marketing complex is explained by the following figure: one fifth
of the profits from the sale of products are spent by European mid-sized industrial
firms to bring their products to the consumer.
Product promotion on the market implies effective contacts of the
manufacturer with buyers. Specific forms here include: advertising; sales
promotion (provision of trade discounts, transfer of goods for temporary use, trade
on credit); / personal sale; public relations (public relations) in order to create a
positive image of the company and its products; / direct marketing;
synthetic marketing communications – exhibitions, branding, sponsorship,
integrated on-site marketing communications.
In recent years, the list of elements of the marketing mix is complemented by
several more "P" – reoriye (people), personal selling, package (packing), etc.
It should be noted that each element of the marketing complex is a form of
meeting the needs of consumers. A successful business offers exactly what the
consumer needs. Not more, but not less.

Figure 1.The product of Chumak company

Chumak brand has won 1st place in this competition as the most effective
brand in the Ukrainian market.
Chumak introduced new tomato paste in a new convenient package Tetra
Classic. The «Tomato Pyramid» quickly became a best-seller in Ukrainian market,
as it was right-sized for many popular Ukrainian dishes.
History оf some global companies is more like an exciting adventure than a
pallid economic statistics. Books about such companies are in great demand as
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detective stories are. Chumak stands a great chance to go down in history as an
example of courage and innovative decisions, leading the Company to prosperity
and success.
In 2013 Chumak introduced new product – Ketchup for children wich was
recognized as the most successful launch of the year by Elite content.
In December, 2003 Chumak launched ketchup in small packs called
«doy-pack», which quickly gained popularity among Ukrainians because of high
quality and excellent taste.
In 2015 Chumak company launched Yellow ketchup – the unique product on
the global market of tomato ketchup. The next step in the development of the
Company was the certification of safety management system of food products for
compliance with the FSSC 22000 certification.
The Company launched new condiment sauce – Blue Cheese, to support the
growing successful category.
The company's history is a prime example of the skillful use of all marketing
tools.
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PROBLEMATYKA RÓŻNIC W KOSZTACH I PRZYCHODACH
WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PRAWA PODATKOWEGO
W POLSCE
1. Wprowadzenie
Koszty i przychody to podstawowe kategorie ekonomiczne. Od ich wysokości
zależy wynik finansowy osiągany przez jednostki prowadzące działalność
gospodarczą, dochód i należny podatek dochodowy. W celu prawidłowego ustalenia
tych wielkości konieczne jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji.
Rachunkowość finansowa prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości
czyli prawem bilansowym nie zapewnia jednak wystarczającej podstawy do
ustalenia kosztów i przychodów w ujęciu podatkowym oraz naliczenia podatku
dochodowego według prawa podatkowego. Wynika to z różnic w ujęciu kosztów i
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przychodów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym [3, s. 64]. Powstają one
z powodu odmiennych zasad stosowanych w rachunkowości finansowej i prawie
podatkowym. Wynik bilansowy ustalany jest na podstawie zasady memoriałowej.
Oznacza ona, że w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym jednostki
należy ująć wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające
ją koszty poniesione na uzyskanie tych przychodów dotyczące danego roku
obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty [1, art. 6, ust 1]. Natomiast wynik
podatkowy stanowiący dochód, ustalany jest zarówno według zasady memoriałowej
jak i zasady kasowej. Zgodnie z zasadą kasową za koszty lub przychody uważa się
te, które zostały faktycznie zrealizowane, czyli koszty wydatkowane, a przychody
otrzymane.
2. Charakterystyka różnic między wynikiem finansowym brutto
a podstawą opodatkowania
W praktyce gospodarczej – ze względu na odmienne uregulowania w prawie
bilansowym i podatkowym – mogą występować znaczne różnice w zakresie ustalania
wyniku rachunkowego, zwanego wynikiem finansowym brutto i wyniku podatkowego
zwanego podstawą opodatkowania. Składają się na nie różnice zarówno w zakresie
przychodów, jak i kosztów. Oznacza to konieczność prowadzenia dodatkowej
ewidencji na potrzeby rozliczenia się firmy z podatku dochodowego w postaci
rozbudowanej ewidencji analitycznej oraz ewidencji pozabilansowej.
Porównanie ustawy o rachunkowości i ustawy podatkowej pozwala wydzielić
dwa rodzaje różnic, których skutkiem jest powstanie rozbieżności między wynikiem
finansowym, a podstawą opodatkowania:
· różnice trwałe (stałe),
· różnice okresowe (przejściowe). [3, s. 206]
Różnice trwałe występują, gdy koszty lub przychody księgowe nie staną się
nigdy kosztami lub przychodami według prawa podatkowego i odwrotnie,
np. grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych podatków. W praktyce oznacza to, że
określone koszty księgowe pomniejszające wynik finansowy nie są uznawane przez
prawo podatkowe [2, art. 16, ust. 1], powodując zwiększenie podstawy opodatkowania w stosunku do wyniku finansowego brutto. Natomiast określone przychody
stanowiące przychody rachunkowe są zwolnione od opodatkowania i powodują
zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do wyniku finansowego brutto
np. przychody uzyskane z produkcji rolnej.
Różnice okresowe wystąpią, gdy inny jest moment czasowy uznania danego
przychodu za osiągnięty a kosztu za poniesiony w prawie bilansowym
i podatkowym, np. naliczone, ale nie otrzymane jeszcze odsetki od należności,
naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań. Różnice te wyrównują się w
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następnym lub następnych okresach sprawozdawczych. Rozbieżność czasowa
uznania przychodu lub kosztu w danym okresie spowodowana jest najczęściej
konsekwencją stosowania w prawie bilansowym zasady memoriału, a w
podatkowym zasady kasowej.
Odmiennie ukształtowane według prawa bilansowego i podatkowego kategorie
przychodów i kosztów powodują, że wynik rachunkowy jest wyższy lub niższy od
wyniku podatkowego. Dlatego w ramach różnic zarówno trwałych, jak i
okresowych można dodatkowo wyodrębnić różnice dodatnie oraz różnice ujemne.
Przy ustalaniu znaku różnic za punkt odniesienia przyjmuje się wynik rachunkowy i
z nim porównuje się wynik podatkowy. [3, s. 205] Różnice dodatnie powstają gdy
wynik rachunkowy jest wyższy od wyniku podatkowego. Natomiast różnice ujemne
powstają wtedy, gdy wynik rachunkowy jest niższy od podatkowego.
3. Podsumowanie
Odmienne ujęcie przychodów i kosztów przez prawo bilansowe i prawo
podatkowe znacznie komplikuje ustalenie podstawy opodatkowania dochodu
osiąganego przez jednostki gospodarcze. Zobowiązuje firmy do prowadzenia
rozbudowanej ewidencji w zakresie ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów. Niewłaściwa interpretacja przepisów skutkuje błędami w rozliczeniach
podatkowych. Może także stwarzać warunki do nadużyć dla nieuczciwych
przedsiębiorców. Większa zbieżność prawa bilansowego i podatkowego zmniejszyłaby przedstawione niedogodności i znacznie ułatwiłaby pracę księgowym.
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CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO A DEREGULACJA
1. Wprowadzenie
Rachunkowość jest kluczowym źródłem informacji, niezbędnym do prawidłowego zarządzania jednostkami gospodarczymi. Według Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) jako cel
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profesji księgowego uznaje się pracę według najwyższych standardów zawodowych
oraz wykonywanie jej na najwyższym poziomie. Do cech jakimi powinni charakteryzować się zawodowi księgowi zalicza się m.in. obiektywizm, uczciwość,
poufność w przekazywaniu informacji, właściwa staranność oraz profesjonalizm.[1,
s. 3-13]
2. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych według regulacji prawnych
Do 2014 r. w Polsce, aby prowadzić usługowo księgi rachunkowe należało
m.in. uzyskać certyfikat księgowy wydawany przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Osoby fizyczne ubiegające się o certyfikat, były zobowiązane do spełnienia jednego z warunków, jakim była m.in. trzyletnia praktyka w
księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku o
specjalności rachunkowość. Ponadto upoważnione do tej działalności były osoby
wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. [2,
Art. 76b]
Powyższe wymogi zostały zniesione wraz z ogłoszeniem ustawy o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 r.
Obecnie, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, którą
mogą wykonywać osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie były
skazane za m.in. przestępstwa skarbowe, a jedynym wymogiem jest posiadanie
ubezpieczenia OC. [2, Art. 76a]
3. Skutki deregulacji zawodu
Deregulacja procesu miała spowodować wzrost zainteresowania zawodem,
przejęcie procesu certyfikacji przez instytucje rynkowe oraz spadek cen usług.
Informacja ta spotkała się z licznymi obawami na temat przyszłości zawodu
księgowego. Wśród głównych wad deregulacji wymieniano obniżenie jakości usług
oferowanych przez biura rachunkowe oraz obniżenie poziomu wiedzy zdobywanej
na uczelniach wyższych. Taka długotrwała sytuacja w przyszłości mogłaby
skutkować brakiem specjalistów z zakresu rachunkowości, czego następstwem
mogłyby być problemy z wiarygodnością oceny działalności jednostek gospodarczych. Wiedza zdobywana z tego zakresu na uczelniach wyższych może ulec
obniżeniu, a zawód, którego wykonywanie nie wymaga potwierdzonej edukacji
staje się czynnikiem, który demotywuje młode osoby do podjęcia studiów. Od 2014
r. zauważono wzrost dostępności oraz liczby podmiotów zajmujących się
rachunkowością, co przekłada się na zwiększenie konkurencji na rynku pracy.
W marcu 2019 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło raport z ogólnopolskiego
badania ankietowego dotyczącego oceny efektów przeprowadzonej deregulacji.
Analizując wyniki badania dla 43% ankietowanych najlepszym odzwierciedleniem
kwalifikacji i poziomu wiedzy księgowego jest staż pracy oraz wieloletnia praktyka.
Ponad połowa respondentów stwierdziła, że jakość świadczonych usług w ciągu 4
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ostatnich lat obniżyła się. Wśród badanych, którzy korzystają z usług księgowych
58% zmieniło firmę świadczącą usługi księgowe, a większość jako przyczynę
wskazało niezadowolenie z jakości usług [3]. Analizując wyniki badania należy
stwierdzić, iż nie udało się osiągnąć wszystkich założeń deregulacji. Obniżenie
jakości wykonywanych usług jest zjawiskiem niepokojącym, które wymaga
podjęcia odpowiednich działań, poprzez wypracowanie systemu certyfikacji, który
spełni oczekiwania rynku oraz będzie gwarancją bezpieczeństwa usług na wysokim
poziomie.
W oparciu o wyniki badań Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem
Edukacji Narodowej pracuje nad cofnięciem deregulacji. Planowany jest nowy
system certyfikacji zawodu księgowego oraz obowiązkowe kursy doszkalające, co
przyczyniłoby się do aktualizacji stale zmieniającej się wiedzy księgowego.
Uniknęłoby to licznych błędów w deklaracjach podatkowych klientów biur
rachunkowych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat.
4. Podsumowanie
Dzisiejsze środowisko naukowe oraz zawodowe staje przed pytaniem jak
osiągnąć powyższe cele w polskich warunkach. Jednym z możliwych rozwiązań jest
konieczność dostosowania do unijnych wymogów zawartych w Międzynarodowych
Standardach Edukacyjnych, poprzez m.in. wymagane kwalifikacje potwierdzone
stażem pracy lub egzaminem weryfikującym wiedzę oraz aktualizowanie wiedzy
poprzez uczestnictwo w określonej ilości godzin szkoleniowych.[4]
Projekt zmian w regulacji zawodu księgowego jest w podstawowej fazie.
Wszystko wskazuje na to, iż ponowna certyfikacja zawodu wprowadzi znaczące
zmiany. Obowiązkowe szkolenia, które dostarczą wiedzy w obrębie aktualnych
przepisów, podwyższą poziom prowadzonych usług w biurach rachunkowych.
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USER EXPERIENCE W OPROGRAMOWANIU DLA RACHUNKOWOŚCI
1. Wprowadzenie
Zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników posiadających wiedzę z
zakresu rachunkowości oraz chęć szybkiego ich wdrożenia do pracy przez
przedsiębiorstwa, wpływa na kierunki rozwoju oprogramowania do prowadzenia
rachunkowości. Dodatkowo następujące zmiany prawne w obszarze rachunkowości
determinują ciągłe zmiany i aktualizacje oprogramowania. Postępujący rozwój
narzędzi informatycznych dla rachunkowości wpływa także na relatywne częste ich
zmiany na nowsze w przedsiębiorstwach. Wszystko to determinuje konieczność
projektowania oprogramowania dla prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem
UX (ang. User Experience).
2. UX design w programach finansowo-księgowych
Kreowanie doświadczeń użytkownika oprogramowania, a więc UX coraz
częściej stosowane jest przy tworzeniu rozwiązań informatycznych dla
rachunkowości. Pojęcie „User Experience” odnosi się do interakcji między człowiekiem a komputerem. Oznacza budowanie pozytywnych doświadczeń użytkownika
oprogramowania poprzez zorientowanie na jego potrzeby, umiejętności, a także
ograniczenia [1, s. 2397].
W celu zbudowania pozytywnego User Experience dla oprogramowania
można oprzeć się na zdefiniowanych cechach według modelu Honeycomb,
a są nimi [2, s. 2]:
· Przydatność – oprogramowanie powinno zawierać treści i funkcjonalności
spełniające konkretne potrzeby użytkownika.
· Użyteczność – rozumiana jako łatwość użycia oprogramowania.
· Pożądanie – struktura rozlokowania funkcjonalności oprogramowania
wpływa na zadowolenie użytkownika podczas korzystania z niego.
· Znajdowalność – użytkownik oprogramowania powinien móc w łatwy sposób
szybko odnaleźć potrzebne mu funkcje. Dany cel można osiągnąć poprzez
przejrzystą i logiczną strukturę interfejsu użytkownika lub dodatkowe
zaimplementowanie wyszukiwarki funkcjonalności pozwalającej na szybkie
dotarcie do poszczególnych opcji oferowanych przez oprogramowanie.
· Dostępność – oprogramowanie powinno być dostosowane do potrzeb osób
chorych m.in. słabo widzących. Użytkownik ma możliwość zmiany
wielkości czcionki lub kolorów wiodących.
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· Wiarygodność – treści zamieszczone w oprogramowaniu muszą być
sprawdzone. Użytkownik nie powinien wahać się, co do ich prawdziwości.
W oprogramowaniu dla przedsiębiorstw działających w zakresie prawa czy
rachunkowości będą to m.in. aktualne przepisy prawne oraz zbudowane na
ich podstawie funkcjonalności. Powinny budzić one zaufanie przy ich
wykorzystywaniu.
Obszar rachunkowości, a w szczególności księgowość są wspierane
przez różnego typu narzędzia informatyczne, które ułatwiają pracownikom
codzienne obowiązki. Osoby te stanowią bazę badawczą dla UX designerów, którzy
m.in. weryfikują ich potrzeby, oceniają ich zachowania i przyzwyczajenia oraz
badają ich motywy działania. Dobór grupy badawczej powinien uwzględniać m.in.
takie kryteria jak: dokładne stanowisko zawodowe, staż zawodowy czy ilość
obsługiwanych już programów rachunkowych przez daną osobę. Utworzenie
właściwej grupy badawczej pozwala na uzyskanie wiarygodnej informacji zwrotnej
wykorzystywanej w dalszych etapach tworzenia UX. Liczebność grupy badawczej
zależna jest od typu przygotowywanego oprogramowania – czy jest ono
dedykowane, specjalnie tworzone dla danego przedsiębiorstwa, czy ma stanowić
produkt rynkowy, dostępny dla podmiotów z danej lub różnych branż.
Na podstawie przeprowadzonej analizy przez UX designerów tworzona jest koncepcja optymalizacji oprogramowania pod kątem dostarczanych przez niego doświadczeń użytkownikowi [3, s. 53]. Następnie dana koncepcja jest wdrażana i otrzymywane jest gotowe rozwiązanie, skrojone pod potrzeby jego użytkowników końcowych.
3. Podsumowanie
Korzystanie z UX design przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb
rachunkowości przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy jego
użytkowników. Dodatkowo oprogramowanie nastawione na użytkownika
przyspiesza proces adaptowania się pracowników do korzystania z nowego
oprogramowania. Kierunek rozwoju rozwiązań informatycznych przeznaczonych
dla obszaru rachunkowości silniej akcentując rolę ich użytkowników, ze względu na
uzyskiwane wskazane korzyści, należy ocenić pozytywnie.
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VENTURE CAPITAL JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wiele osób marzy o własnym przedsiębiorstwie, mając często w zanadrzu
pomysł na biznes. Okazuje się, że pomysł to często za mało w sytuacji gdy nie
dysponuje się zapleczem finansowym oraz wiedzą i doświadczeniem biznesowym.
Pierwszą myślą jak wtedy przychodzi potencjalnemu przedsiębiorcy jest kredyt
bankowy, jednak w wypadku braku wystarczającej zdolności kredytowej bądź
solidnego zabezpieczenia przyszły przedsiębiorca nie może liczyć na tego typu
źródło finansowania. W tej sytuacji z pomocą przychodzi fundusz venture capital,
który wspiera innowacyjne pomysły często obarczone wysokim ryzykiem. Jest to
nie tylko wsparcie finansowe ale również pomoc w postaci wiedzy i know-how
doświadczonych inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia
funduszu venture capital jako jednego ze źródeł finansowania działalności
gospodarczej.
Venture capital jako źródła finansowania działalności gospodarczej
Kapitał jest niezbędną częścią każdej inwestycji. W literaturze przedmiotu
dokonuje się podziału na kapitał własny i kapitał obcy. Do źródeł wewnętrznych
finansowania działalności zalicza się zwłaszcza wkłady własne wspólników,
zatrzymany zysk oraz amortyzacje. Źródłami zewnętrznymi jest natomiast emisja
akcji, pozyskanie nowego udziałowca, venture capital, anioły biznesu[1].
Venture Capital charakteryzuje się jako kapitał wysokiego ryzyka, o
charakterze średnio- i długoterminowym. Finansowane są w ten sposób produkty
charakterze niepewnym oraz innowacyjnym [2]. W zamian za oczekiwanie ponad
przeciętnego zysku przedsięwzięcia te obarczone są wysokim ryzykiem [3].
Obsługą funduszu typu venture capital zajmują się zawodowi inwestorzy wysokiego
ryzyka. Inwestor chcąc zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją angażuje się w
proces zarządzania. Rynek podwyższonego ryzyka to w głównej mierze rynek
prywatnych inwestorów, pochodzący zarówno od wielkich instytucji finansowych
bądź od osób prywatnych [4]. Wykres 1 przedstawia strukturę rynku
podwyższonego ryzyka.
Okres zaangażowania funduszu venture capital w przedsiębiorstwo wynosi od
3 do 7 lat. Finansowanie za pomocą tego źródła odbywa się tak, że początkowo
inwestorzy składają jedynie zobowiązania do przekazania funduszowi środków
finansowych. Transfer tych środków następuje w chwili, gdy fundusz venture
capital wzywa inwestorów do wniesienia kapitału.
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Wykres 1. Struktura rynku venture capital wg kapitałodawców

Źródło: J. Węcławski, Nieformalni inwestorzy kapitału w innowacyjnych
przedsiębiorstwach, [w:] Finanse, Bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań
współczesności, pod red. K. Znanieckiej 2002, s. 296.

Za wady funduszy venture capital uznaję się konieczność podziału zysków,
długi proces pozyskiwania funduszy orz utratę częściowej władzy nad firmą. Za
główne zalety tego sposobu finansowania działalności gospodarczej uchodzi dostęp
do know-how, kontaktów biznesowych, wiedzy inwestorów a także ich
doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Dzięki takiemu źródło finansowania działalności gospodarczej jak fundusze
venture capital dochodzą do skutku bardzo ryzykowne projekty, które bez
otrzymanego wsparcia finansowego oraz dostępu do wiedzy i doświadczenia
biznesowego nie miałby szans na powodzenie. Rozwiązanie to dostarcza szereg
możliwości rozwoju dla ludzi mających pomysł na biznes.
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SYSTEMY INFORMATYCZNE
W KSIĘGOWOŚCI – WYMOGI USTAWOWE
1. Wprowadzenie
Do prawidłowego funkcjonowania firmy potrzebne są informacje pozwalające
na zaspokojenie potrzeb informacyjnych dla działu zarządzania, czyli dla
menadżerów, kierowników, dlatego też systemy informatyczne pełnią kluczową
rolę w dziedzinie księgowości oraz rachunkowości. Do głównych działań systemów
zalicza się między innymi przetwarzanie, ewidencjonowanie, opisywanie,
grupowanie i przekazywanie informacji o wynikach działań firmy czy zmianach
zaistniałych w majątku. Następnie istnieje możliwość wygenerowania w systemie
spisu wszystkich zgromadzonych zdarzeń ewidencyjnych i informacji potrzebnych
do przygotowania sprawozdania finansowego według określonych norm, zasad i
standardów jakościowych [1, s. 8.]. Pozwala on również na szybszą komunikację
pomiędzy szczeblami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi firmy. Ponadto system
powinien być zgodny z zasadami polityki rachunkowości. Jednak wraz z postępem
technologicznym i efektywniejszymi systemami informatycznymi ulepszeniu nie
uległy wymogi ustawowe co do ich funkcjonowania. Celem artykułu jest ukazanie
potrzeby udoskonalenia zasad rachunkowości uwzględniając wykorzystywane
systemy informatyczne.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera według
ustawy o rachunkowości
Według art. 10 ustawy o rachunkowości „jednostka powinna posiadać
dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę)
rachunkowości, a w szczególności dotyczące: (…) sposobu prowadzenia ksiąg
rachunkowych, w tym co najmniej: (…)
– wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy
użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg
rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
– opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury
oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz
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programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto
określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.
(…)” [2, art.10].
Z przedstawionego artykułu można wywnioskować, iż każde przedsiębiorstwo
powinno posiadać dane techniczne dotyczące wykorzystywanego programowania.
Wprowadzenie tej zasady miało związek z tym, że dawniej firmy wprowadzały
swoje własne systemy informatyczne o charakterze finansowo-księgowym
i udoskonalały je według swoich potrzeb. W dzisiejszych czasach firmy korzystają
ze znanych programów dostępnych na rynku. Oczywiście ich sprzedawcy
pozwalają na dostęp użytkownikom do zbioru wykorzystywanych danych, jednak
nie ma możliwości wprowadzenia zmian i modyfikowania zasad działania systemu.
Dlatego nie ma potrzeby, aby posiadać cały zbiór danych o wykorzystywanym
systemie. Ponadto wiele firm korzysta teraz z usług biur rachunkowych, więc
w rzeczywistości nie posiadają w ogóle takiej dokumentacji, gdyż licencję do
programu posiada biuro [3] Problemem jest również obowiązek posiadania szczegółowego opisu dotyczącego użytkowanego systemu informatycznego. Istnieje tu
bowiem konflikt co do praw autorskich, ponieważ żaden programista nie będzie
chciał udostępnić wszystkich algorytmów, implementacji funkcji i ujawnić
specyfikę działania jego systemu.
3. Podsumowanie
Omówiony wyżej problem ilustruje istniejące niejasności w aktualnie
obowiązującej ustawie o rachunkowości. Systemy informatyczne to jedno
z głównych narzędzi stosowanych w księgowości i rachunkowości, dlatego też
wymogi prawne powinny obejmować tą dziedzinę w szerszym aspekcie niż
dotychczas.
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PROBLEMY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH W ANALIZIE I RACHUNKOWOŚCI
1. Wprowadzenie
W obecnych czasach przy stale rosnącej konkurencyjności każda firma szuka
własnego złotego środka, który zapewni jej odpowiednią grupę klientów, i pewny
sposób na rozwój. Potrzeba wtedy dostępu do informacji oraz umiejętności
właściwego ich wykorzystania. Jednak przy dzisiejszej ilości wytwarzanych dziennie
danych człowiek sam nie jest w stanie poddać ich wszystkich właściwej analizie i
interpretacji. W tym celu zaczęto tworzyć specjalistyczne oprogramowania i
technologie, które mają służyć do dostarczania potrzebnej wiedzy i informacji [2, s.1].
2. Systemy informatyczne w analizie biznesowej
Jednym z takich systemów jest BI, czyli Business Intelligence [3, s.1] , którego
głównym założeniem jest generowanie standardowych raportów, na podstawie
których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie
szczegółowych „przekrojów” danych. BI stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizą i strategią. Aby uniknąć konieczności przeglądania wielu danych i liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci
obrazkowej. Jest to ogromne ułatwienie przy tak wielkim napływie informacji, a
możliwość dopasowania systemu do swoich potrzeb i upodobań jest wielką zaletą.
Jednak nie można oczekiwać od systemu prostych i jednoznacznych
odpowiedzi, które pomogą wybrać jedyne słuszne rozwiązanie – jest to praktycznie
niemożliwe. BI może jedynie ułatwić analizę wielkiej ilości danych, jednak ich
dalsze wykorzystanie i interpretacja jest zadaniem użytkownika.
3. Systemy informatyczne w księgowości rachunkowej
Kolejną nowością są obecne systemy służące do pomocy w obsłudze i prowadzeniu księgowości. Programy te realizują wszystkie zasadnicze operacje księgowe, takie jak budowanie kont, bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż
do gotowych zestawień i sprawozdań, które użytkownik może dostosować do
swoich potrzeb. Zapewniają też bezpieczeństwo przechowywania danych
księgowych dzięki automatycznym kopiom oraz małe ryzyko zniszczenia danych.
Jedną z zalet jest możliwość przystosowania go do wymogów danej firmy lub
przedsiębiorstwa, dzięki czemu można zacząć pracę w każdym miesiącu roku,
tworząc własne rodzaje dokumentów, a nawet dokonanie wyboru waluty.
Jest to też ogromne ułatwienie, a także zwiększenie komfortu pracy [4, s.4].
Do tego prowadzona kontrola sprawia, że sprawdzana jest poprawność wpro163

wadzonych danych pod względem rachunkowym, system automatycznie informuje
o popełnieniu błędu. Umożliwia nawet rozliczanie pracowników z pobranych
zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych. Kontroluje salda kont rachunków
bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
Warto wspomnieć o zmniejszeniu kosztów papieru a także pozytywnym
wpływie na środowisko naturalne, zmniejszeniu zużycia powierzchni i materiałów
biurowych, a także usług pocztowych, a nawet ograniczenie kosztów wynagrodzeń
pracowników księgowości ze względu na brak potrzeby zatrudniania wielu osób.
Istotnym elementem jest też bezproblemowe kontrolowanie zobowiązań
i należności. Programy pilnują, aby użytkownik uniknął opóźnień związanych
z prowadzeniem firmy. Możliwe jest nawet naliczanie odsetek za zwłokę
w płatnościach. Zapewnia też łatwy dostęp do informacji, a także szybkość
i stabilność działania. Aplikacja pozwala też na przygotowanie zestawień, raportów
z określonych przez użytkownika danych [5, s.6].
Jednak istnieją też wady takich rozwiązań, takie jak choćby uzależnienie
księgowych od oprogramowania, możliwość wykradzenia lub zniszczenia
wprowadzonych danych, a także przedostania się do nich wirusów lub innego,
niepożądanego oprogramowania, co w czasach wielkiej technologii i cyfryzacji
często się zdarza. Trzeba też brać pod uwagę wysoki koszt zakupu licencji oraz
zabezpieczeń, a także ich aktualizacji. System nie zastąpi też kreatywności
człowieka oraz jego możliwości [1, s.1].
4. Podsumowanie
Przy właściwym podejściu, wykorzystaniu, a także pamięci o tym, że systemy
informatyczne mają tylko pomagać, a nie zastępować człowieka w danych
obowiązkach, są one w stanie zdecydowanie pomóc i ułatwić wykonywaną pracę
oraz przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw. W założeniu mają one tylko
wspierać i pozwolić uniknąć podstawowych błędów. Postęp technologiczny jest
nieunikniony, więc warto otaczające przedsiębiorstwa zmiany przekuwać w
korzyści i przewagę nad konkurencją.
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ISTOTA ZABEZPIECZENIA INFORMACJI PRZETWARZANYCH W
ELEKTRONICZNYCH KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
1. Wprowadzenie
Podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest dostęp do rzetelnej
informacji ekonomicznej. To ona stanowi podstawę do podejmowania decyzji, a
także ukierunkowuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Źródłem informacji
ekonomicznej jest rachunkowość. W jej obrębie zgromadzone dane dotyczące
podmiotu gospodarczego są przetwarzane, a następnie tworzą informacje, z których
korzystają wewnętrzni jak i zewnętrzni interesariusze. W dobie
rozwoju
technologicznego informacje powinny być przekazywane nie tylko w sposób
rzetelny, ale również jasny i szybki. Tworzy to konieczność wdrażania w
przedsiębiorstwach narzędzi informatycznych, umożliwiających sprostanie tym
oczekiwaniom. Nie mniej wraz z dużymi udogodnieniami jakie niesie za sobą
korzystanie z narzędzi technologicznych powstaje również konieczność
odpowiedniego zabezpieczenia informacji np. przed ich utratą lub zniekształceniem.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie sposobu ochrony danych elektronicznych znajdujących się w programach księgowych.
2. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w
formie elektronicznej
Rachunkowość to bardzo szerokie pojęcie, które łączy wiele różnych aspektów. Stanisław Skrzywan określił rachunkowość jako system polegający na
ciągłym monitorowaniu, mierzeniu, ewidencjonowaniu i interpretowaniu wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się danych o działalności i sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa [4, s. 5]. Nie podlega wątpliwości, że rachunkowość jest bardzo
istotna dlatego jej przepisy reguluje Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości. W niej również zostały określone zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych w formie elektronicznej. Art. 20 ust. 5 UoR mówi, że w przypadku
prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera muszą zostać zachowane
następujące warunki:
1) zapisy elektroniczne zyskują trwałą i czytelną postać zgodną z treścią
odpowiednich dowodów księgowych;
2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie;
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3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia
odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;
4) dane źródłowe w miejscu ich powstawania są odpowiednio chronione, w
sposób zapewniający niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania
danego rodzaju dowodów księgowych.
Ponadto księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku i walucie
polskiej bez względu na kraj, z którego pochodzi program komputerowy.
3. Zagrożenia oraz sposoby ochrony danych zapisany w informatycznych
narzędziach finansowo księgowych
Dane księgowe zapisane w wersji elektronicznej są narażone na wiele
zagrożeń określanych mianem potencjalnych przyczyn, które mogą spowodować
pojawienie się niekorzystnych skutków dla systemu bądź organizacji i jej aktywów
[2, s. 79]. Zagrożenia można podzielić na kilka kategorii m.in: spowodowane
siłami natury np. pożar, powódź; wywołane przez awarie techniczne, t.j awarie
oprogramowania lub sprzętu komputerowego, a także zagrożenia ze strony
czynnika ludzkiego, które mogą być celowe lub przypadkowe [1, s. 155].
W związku z mnogością zagrożeń przedsiębiorstwo musi w jak najlepszy
sposób zabezpieczyć swoje dane elektroniczne. Głównym działaniem jakie należy
podjąć jest przygotowanie i wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem
danych elektronicznych. Na ten proces składają się wszystkie etapy powiązane ze
sobą przyczynowo, które prowadzą do ochrony informacji przed ich zniekształceniem lub utratą. Przykładowy proces może składać się z trzech etapów:
projektowania, wdrażania i monitorowania. W pierwszej fazie przygotowuje się
dokument określający sposób przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych
elektronicznych. W drugim etapie użytkownikom programu przypisuje się ich
indywidualne loginy pozwalające na weryfikację użytkowników. Trzecia faza
polega na monitorowaniu prawidłowego przebiegu rozwiązywania uprzednio
wykrytych zagrożeń. [5, s. 161].
4. Podsumowanie
Wraz z rozwojem technologicznym rośnie liczba podmiotów korzystających z
narzędzi technologicznych do przetwarzania danych księgowych. Jest to proces,
którego nie da się już powstrzymać dlatego należy poświęcić szczególną uwagę na
sposób ochrony posiadanych danych. Sposobem na zabezpieczenie danych
księgowych jest zaprojektowanie i wdrożenie procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji .
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KOMPUTERYZACJA JAKO CZYNNIK DOSKONALENIA AUDYTU
Zastosowanie nowoczesnych technik i programów informatycznych w
rachunkowości wymaga od organów nadzorczych usprawnienia audytu opartego na
wykorzystaniu technologii komputerowej, a także opracowania zautomatyzowanych
programów do przeprowadzania audytów działalności finansowej i gospodarczej
przedsiębiorstw. Wprowadzenie najnowszych systemów i technologii informatycznych do procesu audytu zmniejsza ilość prac rutynowych, technicznych
podczas audytu, zmniejsza złożoność procedur audytu, co pozwala zwrócić większą
uwagę na kontrolę prawdopodobieństwa pierwotnych dokumentów, zbadanie
przyczyn. Technologie i systemy informatyczne mogą automatyzować zarówno
matematyczne (dodawanie, odejmowanie itp.), jak i logiczne (porównanie, i inne)
czynności kontrolne. Tablice informacyjne, bazy danych pozwalają na wykorzystanie dużej ilości informacji w sposób zautomatyzowany w dowolnym momencie w
celu wykrycia nadużyć, aberracji i naruszeń. Audyt oprogramowania jest możliwy,
gdy projekt musi uwzględniać potrzeby służb kontrolnych, ich specyficzne cechy i
specyfikę pracy, takie jak włączenie informacji do zbiorów danych wymaganych do
audytu, opracowanie specjalnych zadań do audytu. Pomimo wysokiej wydajności
technologii informatycznych nie wszystkie czynności kontrolne można
zautomatyzować. Tak, uzyskanie różnych wyjaśnień, referencji, zidentyfikowanie
przyczyn nadużyć, a także większości faktycznych czynności kontrolnych wymaga
kreatywnego wysiłku audytora. [1, s.28]
Sprzęt komputerowy jest wykorzystywany przez kontrolerów podczas
przeprowadzania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie w celu zidentyfikowania
rozbieżności między faktami a poświadczeniami przechowywanymi w pamięci.
Przykładami takiego oprogramowania są Microsoft Access DBMS, FoxPro i inne.
Oprócz wymienionych możliwości IT, audytorzy stosują dziś różne metody
wspomagane komputerowo audyty, które można podzielić na dwa typy:
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– dane kontrolne: dane wykorzystywane do przetwarzania komputerowego w
celu weryfikacji działania programów komputerowych obiektu audytu;
– oprogramowanie sterujące: programy komputerowe, które służą do kontroli
zawartości automatycznych systemów księgowych obiektu kontroli.
Komputeryzacja systemów informatycznych do kontroli wewnętrznej i
zewnętrznej kalkulacji płac jest gwarancją rozwoju i efektywności zarządzania
przedsiębiorstwem. Zatem wykorzystanie technologii informatycznej podczas
audytu jest nie tylko zadaniem bieżącym i najważniejszym czynnikiem dla udanej
pracy audytora, ale także niezbędnym warunkiem jego wdrożenia.[2, s.536]
Podczas przeprowadzania audytu przy użyciu środowiska komputerowego audytor
najpierw ocenia status księgowy z udziałem specjalistów różnych dziedzin i
praktyk, a mianowicie specjalistów w zakresie systemów informatycznych
rachunkowości, kontroli, księgowych, menedżerów.[3 s.324] Istnieją dwa podejścia
do automatycznego audytu. Pierwszy kierunek dotyczy wyłącznie uzyskiwania
informacji ze środowiska kompleksu obliczeniowego, to znaczy ręcznego
porównywania danych z danymi źródłowymi i raportowania. Drugi obszar dotyczy
audytu bezpośrednio z wykorzystaniem technologii komputerowej.[4, s. 2]
Zapewnia nie tylko procedury obliczeniowe, ale także procedury audytu i
wykonywania tych operacji, które nie są wizualnie postrzegane przez ludzi.
Resumując komputeryzacja w dzisiejszych czasach jest jednym z głównych
czynników doskonalenia audytu.
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RОLА RАCHUNKОWОWŚCІ І АNАLІZY WYNІKÓW FІNАNSОWYCH
W STRАTEGІІ BІZNESОWEJ PRZEDSІĘBІОRSTWА
W dzіsіejszych czаsаch rаchunkоwоść і dоkłаdnа аnаlіzа wynіku fіnаnsоwegо
przedsіębіоrstwа jest jednym z kluczоwych elementów reаlіzаcjі jegо wybrаnej
strаtegіі bіznesоwej. Оcenа stаbіlnоścі fіnаnsоwej przedsіębіоrstwа zаjmuje znаczące
mіejsce w prаcy аnаlіtyków przy оcenіe аtrаkcyjnоścі іnwestycyjnej а tаkże
wypłаcаlnоść kоntrаhentów і przyszłych pаrtnerów bіznesоwych. Nа pоdstаwіe
wynіków fіnаnsоwych zаrząd pоdejmuję decyzję оdnоśnіe mоżlіwоścі і kіerunków
fіnаnsоwаnіа przedsіębіоrstwа, іnwestоrzy – w sprаwіe twоrzenіа pаpіerów
wаrtоścіоwych, а kredytоrzy wyznаczаją prіоrytety dlа udzіelаnych kredytów.
Celem dаnej prаcy jest оkreślenіe rоlі rаchunkоwоścі і аnаlіzy wynіków
fіnаnsоwych w strаtegіі bіznesоwej przedsіębіоrstwа.
Аktuаlnіe jednym z pоdstаwоwych celów przedsіębіоrcy w rаmаch
prоwаdzоnej dzіаłаlnоścі jest uzyskаnіe pоzytywnegо wynіku fіnаnsоwegо –
dоchоdu, który z jednej strоny zаspоkоі jegо pоtrzeby fіnаnsоwe, а z drugіej umоżlіwі
reаlіzаcję zаplаnоwаnej strаtegіі bіznesоwej. W zwіązku z tym, dоchód stаnоwі
іstоtną zаchętę dlа włаścіcіelі fіrm dо mаksymаlnіe rаcjоnаlnegо wykоrzystywаnіа
pоsіаdаnych rzeczоwych і fіnаnsоwych zаsоbów. W оpаrcіu о te аrgumenty
pоzytywny wynіk fіnаnsоwy mоżnа uwаżаć zа pоdstаwоwy іnstrument który nаpędzа
mechаnіzm rynkоwy і jednоcześnіe stаje sіę głównym źródłem ekоnоmіcznegо і
spоłecznegо rоzwоju przedsіębіоrstwа оrаz gоspоdаrkі jаkо cаłоścі.
Tаblіcа 1
Fіnаnsоwe і strаtegіczne cele przedsіębіоrstw
Cele fіnаnsоwe
Przyspіeszоny wzrоst przychоdów

Przyspіeszenіe wzrоstu przypływów
pіenіężnych
Zwіększenіe przychоdu z tytułu
zаіnwestоwаnegо kаpіtаłu
Zwіększenіe stаbіlnоścі оblіgаcjі і
оprоcentоwаnіа kredytоwegо
Zwіększenіe ceny аkcjі
Stаbіlіzаcjа fіnаnsоwа przedsіębіоrstwа
Dywersyfіkаcjа źródeł оtrzymаnіа dоchоdów

Cele strаtegіczne
Zwіększenіe udzіаłu w rynku
Stаbіlіzаcjа pоzycjі przedsіębіоrstwа w dаnej
brаnży
Rоzszerzenіe аsоrtymentu і ulepszenіe jаkоścі
prоdukcjі
Zmnіejszenіe kоsztów przedsіębіоrstwа w
pоrównаnіu z głównymі kоnkurentаmі tej brаnży
Zwіększenіe reputаcjі і zаufаnіа dо
przedsіębіоrstwа wśród klіentów
Pełnа sаtysfаkcjа klіentа
Zwіększenіe kоnkurencyjnоścі nа rynku
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Аby оsіągnąć pоżądаny wynіk fіnаnsоwy nаleży zаdbаć о wyznаczenіe
kоnkretnych pоwіązаnych celów fіnаnsоwych і strаtegіcznych reаlіzаcjа których
zаbezpіeczy też і przewаgę kоnkurencyjną przedsіębіоrstwа nа rynku. Według
lіterаtury przedmіоtu dо nаjczęścіej stоsоwаnych mоżnа zаlіczyć nаstępujące
[1, 189.]:
Fоrmułоwаnіe strаtegіcznych celów fіnаnsоwych przedsіębіоrstwа w
pіerwszej kоlejnоścі jest ukіerunkоwаne nа ulepszenіe pоzіоmu dоbrоbytu
włаścіcіelі і zwіększenіe іch kаpіtаłu оrаz zmаksymаlіzоwаnіe wаrtоścі rynkоwej
tej fіrmy.
System fіnаnsоwych celów rоzwоju strаtegіcznegо przedsіębіоrstwа mа być
skоnstruоwаny w jаsny і kоnkretny spоsób оdzwіercіedlаjąc kаżdy ceł zа pоmоcą
оdpоwіednіch wskаźnіków, nоrm і prоcedur. Nаjczęścіej stоsоwаnymі wskаźnіkаmі są:
– rentоwnоść przedsіębіоrstwа;
– dоpuszczаlny pоzіоm ryzykа fіnаnsоwegо przy uzyskіwаnіu plаnоwаnegо
zysku;
– płynnоścі przedsіębіоrstwа;
– pоzіоmu zаdłużenіа.
Оbecnа і przyszłа dzіаłаlnоść kаżdegо przedsіębіоrstwа jest ukіerunkоwаnа
nа uzyskіwаnіe dоdаtnіegо wynіku fіnаnsоwegо. W zwіązku z tym, jednym z
nаjwаżnіejszych аspektów w zаrzаdzаnіu przedsіębіоrstwem jest uzyskіwаnіe
аktuаlnych, kоmpletnych і dоkłаdnych іnfоrmаcjі о czynnіkаch generujących jegо
przychоdy і kаpіtаł. Pоdstаwоwym źródłem tegо typu іnfоrmаcjі jest rаchunkоwоść. Rаchunkоwоść mа dо spełnіenіа і wіele іnnych wаżnych funkcjі. Dо
pоdstаwоwych mоżemy zаlіczyć kоntrоlną, аnаlіtyczną і stymulаcyjną [2, s.129].
Ze względu nа kryterіum оdbіоrcy іnfоrmаcjі twоrzоnych przez rаchunkоwоść,
wyróżnіа sіę funkcję wewnętrzną оrаz zewnętrzną. W lіterаturze pоdаje sіę równіeż
іnne funkcję rаchunkоwоścі jаk chоcіаżby funkcjа rоzlіczenіоwа, dоwоdоwа,
stаtystycznа. Wszystkіe funkcje rаchunkоwоścі są pełnіоne równоcześnіe.
Prоwаdzą оne dо efektywnegо wykоrzystаnіа zаsоbów і włаścіwegо wykоnywаnіа
zаdаń przez pоdmіоty gоspоdаrcze.
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ETYKA W ZAWODZIE KSIĘGOWEGO JAKO WYZWANIE
WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI
1. Wprowadzenie
W zawodzie księgowego bardzo ważną role odgrywa etyka, czyli zespół zasad
moralnych, które należy zachować by rzetelnie wykonywać zawód. Aby działać
zgodnie z etyką w rachunkowości, należy wykazywać się miedzy innymi
odpowiedzialnością, systematycznością i uczciwością. Praca księgowego jest
opatrzona licznymi standardami i ma prowadzić do osiągania najwyższego poziomu
jakości przy precyzyjnych wynikach prowadzonych czynności.
2. Respektowanie zasad etyki przez księgowych
Księgowi w swojej pracy muszą sprostać nie małym wymaganiom i są
nadzorowani przez prawo, dlatego też ich zawód można określić mianem zawodu
zaufania publicznego.[3, s. 124] Oprócz regulacji prawnych rachunkowości
i kompetencji księgowych, nie występują przepisy, które nakazują stosowania
Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Przestrzeganie zasad znajdujących
się w kodeksie jest tylko obowiązkiem moralnym i dotyczy wszystkich, którzy
związani są z rachunkowością. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi
ewidencję sygnatariuszy, którzy podpisują się pod zasadami etyki zawodowej tym
samym nakładając na siebie obowiązek stosowania się do tych zasad.
Kodeks zawiera dziewięć zasad wyznaczających obszary i ramy etyki zawodu
księgowego;
· kompetencji zawodowych,
· wysokiej jakości pracy,
· niezależności zawodowej,
· odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z
zakresu rachunkowości,
· właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo,
· właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności interesów,
· właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość,
· zachowania tajemnicy zawodowej,
· właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.[2, s. 75-77]
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Współcześnie podmioty gospodarcze nastawione są na szybkie osiąganie jak
największego zysku. Zaobserwować można kryzys moralny, co powoduje oddalenie
ogólnych zasad etyki, ze względu na jej ograniczenia które stają się niewygodne w
zastosowaniu i utrudniają działanie.[1, s. 46] Rachunkowość pozostawia wiele
okazji do nieobiektywnych interpretacji oraz swobody w działaniu księgowych.
Niekiedy jest to wykorzystywane przez zwierzchników w celu osiągnięcia jak
najlepszych dla nich wyników w sprawozdaniach finansowych. Wywieranie presji
oraz brak świadomości o istotności rzetelnych danych prowadzi do podejmowania
przez pracowników decyzji nie etycznych.
Brak wartości moralnych wpływa na ogólne postrzeganie księgowych,
a pojedyncze nawet przypadki mogą wpłynąć na opinię ogólną zawodu księgowego.
Jednym z przykładów jest pojęcie „kreatywnej rachunkowości” kojarzone z
prowadzeniem takich działań które spełnią oczekiwania pracodawcy.[3, s. 125]
Ukrywanie strat, czy działanie na pograniczu prawa to kolejne przykłady łamania
moralności. Bardzo dużo zależy w tym przypadku od postawy księgowego, który
kieruje się różnymi pobudkami przy podejmowaniu decyzji w jaki sposób należy
działać w danej sytuacji.
Pomocne w przeciwdziałaniu tym zjawiskom jest poszerzanie świadomości o
ich istnieniu, konsekwentne monitorowanie sytuacji finansowych podmiotów
gospodarczych poprzez kontrole odpowiednich organów. Najprostszym narzędziem
jest obligowanie do stosowania się do zasad Kodeksu Zawodowej Etyki
Rachunkowości i przestrzegania ich nie tylko przez księgowych ale również przez
zwierzchników podmiotów.
3. Podsumowanie
Etyka wspiera zaufanie do efektów pracy księgowych, przez co podwyższa
standard podejmowanych działań. Wielu księgowych pracuje w myśl zasad
moralnych, jednak jest wiele przypadków gdzie zasady etyki są łamane lub
zapominane. Stanowi to problem współczesnej rachunkowości a zarazem wyzwanie
by przeciwdziałać takim nadużyciom. Wprowadzanie zasad, dzielenie się tą wiedzą
z księgowymi oraz identyfikacja problemu powinno być nagłaśniane szerszej
społeczności tak aby przeciwdziałać łamaniu moralności i podwyższać rangę
zawodu księgowego.
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INFORMATYCZNE NARZĘDZIA KONTROLINGU
Wstęp
Technologie informatyczne są coraz szerzej stosowane niemal we wszystkich
dziedzinach funkcjonowania gospodarki. Tego typu rozwiązania wykorzystuje się
również w obszarze kontrolingu podmiotów gospodarczych. Rola nowoczesnych
narzędzi kontrolingu bardzo wzrosła w ostatnich latach i ma duże znaczenie dla
sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie rodzajów informatycznych narzędzi kontrolingu oraz sposób ich funkcjonowania. Omówione zostaną także korzyści dla firm wynikające z wdrożenia takich
systemów.
Rodzaje informatycznych narzędzi kontrolingu
Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi kontrolingu przez przedsiębiorstwa
wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania na informacje przez zarządzających
przedsiębiorstwem oraz z potrzeby obniżania kosztów i sprostania wymaganiom
konkurencji [4, s. 605]. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje informatycznych
narzędzi kontrolingu:
· programy analizujące dane z systemów finansowo-księgowych funkcjonujące najczęściej w formie arkuszy kalkulacyjnych,
· systemy informatyczne dostosowywane do konkretnego użytkownika,
· zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II lub
ERP [1, s. 400].
Programy analizujące dane z systemów finansowo-księgowych to najprostsze
a równocześnie najczęściej stosowane narzędzie kontrolingu stosowane w
przedsiębiorstwach. Zasada ich działania polega na wykorzystaniu zwykłego
arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel) do zaciągania danych finansowych a
następnie przetwarzaniu ich w celu uzyskania informacji przydatnych dla osób
zarządzających przedsiębiorstwem [2, s. 11]. Zaletami takiego rozwiązania jest
prostota i niskie koszty wdrożenia, a wadą trudności w zastosowaniu w
przedsiębiorstwach o rozbudowanej działalności.
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Oprogramowanie dopasowywane do konkretnego użytkownika to nieco
bardziej skomplikowane narzędzie kontrolingu, które dostosowuje się do potrzeb
kontrolera w zależności od specyfiki firmy i branży w której działa. Dostarcza ono
bardziej szczegółowych danych jak, np. planowanie wyniku finansowego w krótkim
okresie, analizy progu rentowności, dźwigni finansowej, odchyleń i wiele innych.
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II
(planowanie zasobów materiałowych) i ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) to nowoczesne narzędzia kontrolingu o szerokim zastosowaniu. Systemy klasy
MRP II pozwalają na kontrolę stanu procesu produkcyjnego, sprzedaży i wspierają
podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Programy typu ERP to rozwinięcie systemów MRP II o procedury finansowe,
księgowość i rachunkowość zarządczą [5, s. 372].
4. Korzyści dla firm wynikające z wdrożenia informatycznych narzędzi
kontrolingu
Zastosowanie programów komputerowych do kontrolingu pozwala na
dostarczenie wielu ważnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
przez kadrę zarządzającą. Ma za zadanie wspierać realizację kontrolingu wszystkich
obszarów działalności przedsiębiorstwa. Wpływa ono także na sprawność
zarządzania oraz na zakres informacji. Niewątpliwymi korzyściami wynikającymi z
wdrożenia takich rozwiązań jest m.in.:
· skrócenie czasu dostępu do informacji,
· wielowymiarowe analizy danych pochodzących z różnych źródeł,
· optymalizacja procesu podejmowania decyzji,
· zwiększenie wydajności zarządzania,
· lepsze wykorzystywanie zasobów przedsiębiorstwa [3, s. 363].
5. Podsumowanie
Współcześnie trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie kontrolingu bez
wykorzystania informatycznych narzędzi w postaci odpowiedniego oprogramowania. Jest to niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz
sprostania konkurencji. Istnieje wiele rodzajów dedykowanych do tych celów
programów, które pod względem zakresu zastosowania można podzielić na arkusze
kalkulacyjne, programy dostosowywane do potrzeb firmy oraz zintegrowane
systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Rodzaj wykorzystanego narzędzia zależy
od skali działalności podmiotu gospodarczego oraz jego możliwości finansowych.
Zastosowanie informatycznych narzędzi kontrolingu przynosi firmom różne
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korzyści, głównie polegające na usprawnieniu i większej kompleksowości
i użyteczności danych dostarczanych dla kadry menadżerskiej.
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