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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО,
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Бабай В. Ю.,
студ. гр. ООА-601,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана».
Науковий керівник – Слободяник Ю. Б.,
д.е.н., професор кафедри аудиту
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП
МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ
БУХГАЛТЕРІВ: ЗАГРОЗИ ПОРУШЕННЯ
Варто зазначити, що наразі у всьому світі діє Міжнародний Кодекс етики
професійних бухгалтерів (далі – Кодекс етики) у редакції 2018 року. [1].
Як відомо, Кодекс етики окреслює незалежність аудиторів у розрізі двох
основних аспектів – незалежності думки та незалежності поведінки. Під
незалежністю думки розуміється спрямування мислення аудитора в такому
руслі, щоб надати неупереджений висновок, що не ставить під сумнів
професійне судження та скептицизм. Що стосується незалежності поведінки,
то цей аспект потребує особливої уваги, адже головний вектор спрямований
на унеможливлення існування обставин чи суттєвих фактів, під дією яких
проінформована третя сторона може діяти таким чином, щоб поставити під
сумнів чесність та професіоналізм аудитора [2].
Серед основних загроз, що окреслені в Кодексі етики, на нашу думку,
варто описати наступні:
– загроза власної оцінки;
– загроза особистих стосунків;
– загроза тиску [1].
При оцінці впливу загрози тиску, на нашу думку, постає актуальна в
реаліях сьогодення української економіки проблема впливу гонорару аудиторів та цін на аудиторські послуги. Так, у випадках, коли визначений клієнтом гонорар являє собою значну частину загального доходу аудиторської
фірми, створюючи таким чином матеріальний тиск щодо утримання будьякими шляхами клієнта, що наповнює бюджет певної аудиторської фірми .
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Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» винагорода аудиторові від одного клієнта не може
перевищувати 15 % від загального доходу, але, коли частка інших замовників
становить лише декілька відсотків, така загроза може бути вагомою [3].
Звичайно, варто розуміти, що такий вид загроз притаманний малим аудиторським фірмам. Але, за офіційним даними Аудиторської палати України (АПУ),
в Реєстрі аудиторів (Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності») станом на
13.10.2020 значиться 897 суб'єкти аудиторської діяльності (САД), із них 858
аудиторські фірми та 39 фізичних осіб-підприємців [4]. При цьому, виходячи з
досліджень національного ринку аудиторських послуг, проведеного незалежним
онлайн-сервісом з підбору партнерів для компаній, які потребують послуги
аудиту і консалтингу, TOP Pacers, можна виділили лише 25 компанії, які роками
працювали для досягнення своїх топових позицій в аудиторських і консалтингових послугах, мають відмінну репутацію серед фірм-замовників, акціонерів та
кредиторів [5].
Виходячи з цього, можна зробити припущення, що не всі суб’єкти, які
здійснюють аудит фінансової звітності, мають велику кількість клієнтів.
Отже, в деяких випадках задля продовження співпраці можуть бути
поставлені під сумнів окремі питання неупередженості та незалежності, що
порушує тим самим норми Кодексу етики. Сам Кодекс описує дану загрозу у
пункті 290.220 «Гонорари», але дуже стисло.
На нашу думку, АПУ має звернути увагу на таку можливу загрозу,
пов’язану з цінами та гонорарами за надання аудиторських послуг, та
впровадити більш чітку регламентацію.
Література
1. International Code of Ethics for Professional Accounts (including International
Independence Standards):https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2018/12/2019-finalpronouncement-the-restructured-code.pdf. 2. Шалімова Н. С. Підходи щодо
забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.
2013. Вип. 23. С. 249-258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2013_23_38.
(дата звернення : 04.07.2019). 3. Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2258-19. (дата звернення : 04.07.2019).
4. Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2020
р. Аудиторська палата України: сайт. URL: http://www.apu.com. ua/zvit-dokmu. (дата звернення: 13.10.2020). 5. Рейтинг (Ренкінг) ТОП-25 Аудиторських
компаній України URL: https://www.pacers.top/ranking/top-25-auditorskikhkompaniy-ukrainy/
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Науковий керівник – Хом’як Р.Л.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВИРОБНИЦТВІ
Основні засоби є матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних засобів, так і за допомогою підвищення ефективності їх використання.
В ринкових умовах значно зростає роль бухгалтерського обліку й аналізу як найважливішого засобу одержання повної достовірної інформації про
майно підприємства, зокрема основних засобів.
Облік і аналіз забезпеченості підприємства основними засобами і ефективність їх використання є завжди актуальною темою. Для нормального функціонування підприємство повинно бути забезпечене необхідними основними
засобами, а також вміти вміло і ефективно їх використовувати для подальшого
розвитку і отримання в майбутньому прибутку. Також, завдяки постійному
аналізу ефективності використання основних засобів можна покращити роботу підприємства [1].
Із основними засобами як об’єктом обліку пов’язані багато питань у
сучасній економіці: недостатня конкурентоспроможність продукції у зв’язку з
надмірним фізичним і моральним зносом устаткування; не повна загрузка
виробничих потужностей; необґрунтоване дроблення майнових комплексів;
низькі фондовіддача і інвестиційна активність; недостатньо реальна оцінка
активів. Посилюється вплив обліку основних засобів як на фінансовий стан
суб'єктів господарювання, так і на якість представленої звітності. Можна
стверджувати, що основні засоби в умовах сьогодення стають для багатьох
підприємств істотним об'єктом аудиту. Метою аудиту операцій із основними
засобами є дослідження: – достовірності первинних даних щодо руху основних засобів; – своєчасності і повноти відображення первинних даних у зведених облікових регістрах; – правильності ведення обліку основних засобів та
його відповідності прийнятій обліковій політиці; – достовірність відображення стану основних засобів у звітності суб’єкта господарювання; – відповідність методики обліку та оподаткування операцій із основними засобами
чинному законодавству [2].
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В процесі господарської діяльності постійно змінюється обсяг основних
засобів підприємства. Передовсім він збільшується за рахунок введення в дію
основних виробничих будівель, верстатів, машин та іншого обладнання, їх
реконструкції і модернізації. Крім того, підприємство може отримувати
основні засобів від інших підприємств у порядку безоплатної передачі.
Аналіз складу і структури основних виробничих засобів забезпечить
керівництво підприємства інформацією про склад основних засобів і співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції зміни структури основних засобів за групами. Порівняння із середніми показниками
дасть змогу вжити відповідних заходів для відновлення оптимальної питомої
ваги машин і обладнання як найбільш активної частини основних засобів, а
також визначити міру впливу цих змін на показники використання основних
засобів [3].
Отже, економічна ефективність функціонування основних виробничих
засобів є складовою результату використання всіх виробничих ресурсів
підприємства. При визначенні економічної ефективності основних засобів
використовують систему натуральних та вартісних показників, а також
співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції та темпів зростання
обсягу основних засобів.
Література
1. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]:
http://pidruchniki.com/1652122253238/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/organizatsiya
_buhgalterskogo_obliku. 2. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і
застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш,
2000. –288 с./ Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2000. –260 с.
[Електронний ресурс]: http://ua.textreferat.com/referat-2654.html. 3. Астахов
В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник/Бератор
«Практична бухгалтерія» [Електронний ресурс]: http://bukvar.su/finansovyenauki/47980-Uchet-formirovaniya-finansovyh-rezul-tatov-i-prochih-vidov-deyatelnosti.html
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Бастракова Є.Д.,
студ. гр ОПМ-21,
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Науковий керівник – Яремко І.Й.,
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ПДВ ЗА УЧАСТЮ ТРЕТІХ ОСІБ
В обліку неодразово трапляються ситуації, під час яких оплата за цивільними договорами з постачальниками та підрядники особами здійснюється не
на пряму через покупців (одержувачів), а шляхом залучення до цього третіх
осіб.
Порядок обліку податку на додану вартість в операціях із залученням
третіх осіб є не достатньо чітко сформовано у роботах вітчизняних науковців і
виникають спірні питання у правильності відображення податкового зобов’язання і податкового кредиту у контрагентів.
Господарські зобов’язання виконуються в цілому або частиною третіми
особами, які не виступають стороною у зобов’язані. При цьому уповноважена
сторона зобов’язується приймати виконану роботу запропоновану особою
виконавцем, якщо при укладанні договору або характеру самого зобов’язання
не виникає потреби самостійно його виконувати.
Під час специфічних операцій за участю третіх осіб можливе два варіанта
розгортання подій.
У першому випадку, третя особа виконує зобов’язання боржника в частині договору. Так у процесі складання податкової накладної слід врахувати,
що в обліку третя сторона не повинна враховувати це зобов’язання, а має
місце у постачальника і покупця. Тому дана накладна складається на покупця
(одержувача) товарів чи послуг датою отримання передоплати від третіх осіб.
Можливий варіант, коли першою подією виступає відвантаження товарів,
виконання робіт — у покупця є право на податковий кредит на підставі податкової накладної. Однак, можливий варіант, коли у податкової все ж таки
виникнуть запитання і потрібно буде відобразити податковий кредит на
підставі податкової накладної, а згодом вже нарахувати «компенсуючі»
податкові зобов’язання на суму відображеного податкового кредиту [1].
У другому випадку, боржник виконує дії на користь третьої особи за
договором доручення. В цій ситуації боржник перераховує грошові кошти на
рахунок третьої особи і виникає питання чи ця подія буде першою [2].
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Можливості оплати податкового зобов’язання з ПДВ за участю третіх
осіб за дорученням не передбачено, незважаючи чи такий договір був складений чи ні.
Фіскальна служба стверджує у випадку, якщо при умові цивільно-правового договору покупець (одержувач) не здійснює оплату постачальникові за
товари, тоді не виникає підстави у покупця для віднесення сум ПДВ до складу
податкового кредиту за цією податковою накладною.
Постачальник, що отримує кошти від третьої особи, у цьому випадку
зобов’язань скласти податкову накладну та зареєструвати на покупця. У
третьої особи відображається в обліку ПДВ лише на суму виплачену як
винагорода за виконану роботу згідно договору. Зі сторони покупця право на
податковий кредит не виникає, оскільки плату за товари, послуги здійснював
не він.
Ми вважаємо, що облік ПДВ у покупця було б доцільно відображати
податкове зобов’язання і суму виплаченої винагороди у частині податкового
кредиту. При можливості не використовувати всі розрахунки із постачальниками через третіх осіб, оскільки це ускладнює дуже роботу бухгалтера і можуть виникнути помилки у податковому обліку, що призведе до негативних
наслідків.
Отже, розглянувши дане питання робимо висновок, що ведення обліку з
розрахунків ПДВ з участю третіх осіб зумовлює виникнення розбіжностей у
обліку через можливість трактування однієї першої події по різному. Зі
сторони постачальника всі податкові накладні мають виписуватись на імя
отримувача товарів (послуг).
Література
1. Податковий кодекс України, затверджений Верховною Радою України
від 17.01.15р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page 2. Цивільний кодекс України,
затверджений Верховною Радою України від 16.01.2003р. № 435-IV
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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студ. гр. ОПАГ-11,
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Науковий керівник – Плекан М.В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПРИ АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКУ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Пандемія COVID-19 вплинула на усі сфери суспільного життя та внесла
свої корективи у звичне життя більшості країн світу. Її наслідки відчутно у
різних верствах суспільства. Суттєвий вплив коронавірус має на економіку,
зокрема на бізнес. Подальший успішний розвиток будь-якої країни залежатиме від її вчасного реагування, адже пандемія може призвести до тривалого
економічного спаду внаслідок припинення комерційної діяльності багатьма
підприємствами.
Аналіз світових практик застосування фіскальних інструментів для
пом’якшення наслідків пандемії COVID–19 свідчить, що розвинені країни
формують сприятливі податкові умови для ведення бізнесу. Окремі країни для
підтримки бізнесу проводять ряд антикризових заходів, серед яких вагоме
місце займають спеціальні послаблення щодо ПДФО, адже обсяги сплати
цього податку безпосередньо залежать від доходів громадян, що в часи пандемії суттєво знизилися. Серед таких заходів:
– податкові канікули;
– зниження ставок оподаткування;
– відтермінування подання декларації про доходи фізичних осіб та
сплати ПДФО;
– відтермінування податкових перевірок;
– відміна штрафів та пені за несвоєчасне подання декларацій та несвоєчасну сплату податку.
Зауважимо, що в Туреччині запроваджено зменшення оподаткування та
відстрочку сплати ПДФО для туристичної галузі [1]. Водночас, в Європейському Союзі основні зусилля спрямовані на субсидії та державні гарантії за
кредитами, ніж на податкові пільги. Для мінімізації наслідків економічної
кризи, спричиненою пандемією, державами розглядаються усі можливі способи наповнення бюджету. Для цього деякі держави вносять до законопроектів
суттєві зміни. Наприклад, в Російській Федерації пропонують оподатковувати
доходи, одержані від боргових цінних паперів, а також збільшити рівень
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оподаткування у тих галузях, на які пандемія мала позитивний вплив (наприклад, фармацевтика, сфера ІТ) [2].
В Україні для пом’якшення наслідків пандемії також запроваджено ряд
заходів. Серед них:
– подовження термінів подання декларації з 1 травня до 1 липня та сплати податку на доходи фізичних осіб з 1 серпня до 1 жовтня;
– скасування штрафів та пені за порушення податкового законодавства,
вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року;
– скасування штрафів за неподання форми № 1-ДФ або подання її з
помилками впродовж трьох місяців від початку карантину;
– внесення змін щодо податкової знижки для витрат на медичні товари.
Важливе значення для подолання наслідків пандемії має антикризовий
законопроект №3302 щодо встановлення принципу «4-7», основна суть якого
полягає у зміні порядку оподаткування ПДФО з метою компенсування громадянам коштів, витрачених на купівлю масок, рукавичок та засобів дезінфекції
під час карантину. Передбачається на період карантину не оподатковувати
перші 4000 грн. доходу працівника, якщо його заробітна плата є меншою ніж
7000 грн. [3]. Однак, законопроектом не враховано чимало чинників, що
свідчить про його недоліки. Серед таких:
1. скористатися такою пільгою можуть працівники усіх підприємств у
різних галузях, незалежно від характеру впливу на них пандемії;
2. такий вид пільги з чітко обмеженою межею доходу громадян
сприятиме виплаті заробітної плати «у конвертах», що призведе до зменшення
доходів до бюджету;
3. максимальна сума пільги – 540 грн., що значно перевищує витрати
громадян на згадані противірусні товари.
Таким чином, подані у цьому законопроекті пропозиції щодо вдосконалення адміністрування ПДФО потребують часткового доопрацювання. Для
мінімізації негативних наслідків для економіки, викликаних пандемічною
кризою, рекомендовано скористатися світовим досвідом, зокрема розділяти
галузі за впливом на них пандемії, запровадити податкові канікули для підприємств у певних сферах, надавати субсидії або державні кредити під
невеликий відсоток тощо.
Література
1. International Monetary Fund. Policy Responses to Covid-19. Режим
доступу:
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-toCOVID-19#T. 2. Артюх А. «Антикризисные налоговые меры в России –
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16
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на період карантину для працюючого населення

Васильків М.Р.,
студ. гр. ОП-41,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Ясінська А. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЧИ «ЛИХОМАНИТЬ» БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ?
Будь-яке підприємство є відкритою системою, функціонування якої забезпечується безперервною роботою всіх структурних підрозділів та працівників. Механізм роботи підприємства можна порівняти з людським організмом, оскільки кожен відділ та працівник виконує окрему функцію і відповідає
за певний вид діяльність чи роботу, які є необхідними для успішного та
прибуткового функціонування. Невід’ємною складовою будь-якої підприємницької діяльності є порядок ведення бухгалтерського обліку. Налагодженість
та впорядкованість облікового процесу, як і господарська діяльність підприємства загалом, сьогодні потерпають від непередбачених викликів спричинених світовою пандемією.
Починаючи з 12 березня 2020 року в Україні був оголошений карантин,
який продовжується й досі. Провівши аналіз останніх новин та нововведень,
щодо умов та правил функціонування підприємств, можна зробити висновок,
що карантинні обмеження внесли суттєві корективи у стабільне життя
кожного суб’єкта господарювання та спричинили також й зміни у певних
напрямках ведення бухгалтерського обліку. До основних можна віднести:
– нарахування та сплата оренди за майно – органам місцевого самоврядування надається право звільняти від сплати оренди або зменшувати суму орендної плати на 50%, або 25% за користуванням нерухомим державним майном та оплати комунальних послуг підприємства,
які на період карантину не здатні здійснювати свою діяльність згідно з
наявними обмеженнями [1];
– розрахунок простою господарської одиниці внаслідок карантинних
обмежень: вимушений карантинний простій оплачують не за середнім
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заробітком, а не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленої
на підприємстві. При повному простої виробництва, загальновиробничих витрат не виникатиме. У такому випадку всі витрати на оплату
праці працівників, які задіяні у процесі виробництва продукції, а також
нарахування на неї варто відносити до інших операційних витрат
(субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності»);
– оплата праці: оплата праці працівників у дистанційній формі не змінює
спосіб та розмір її нарахування, процес виплати, проте кожне підприємство повинне узгодити з працівником можливість віддаленої роботи;
– відрядження працівників: у разі повернення працівника з червоної
зони він повинен надати доповідну записку, у котрій зазначає незалежну від нього поважну причину вимушеної затримки у відрядженні –
запровадження КМУ епідеміологічного зонування України та потрапляння населеного пункту місця роботи до «червоної зони». У такому
випадку працівник може включити до авансового звіту добові за додаткові дні та витрати на проживання за увесь час продовженого
відрядження;
– проведення аудиторської перевірки: під час карантинних обмежень
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності не скасували,
але позбавили від сплати штрафу за порушення строків оприлюднення
фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у випадку, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантинних обмежень чи протягом 90 кал. днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31.12.2020 року, а для емітентів цінних паперів – 5
робочих днів після загальних зборів [2]. Тобто суб’єкти господарської
діяльності мають змогу відтермінувати оприлюднення фінансової
звітності, а, отже, і проведення аудиторської перевірки за 2019 рік до
закінчення карантину, але не пізніше 31.12.2020 р;
– нарахування амортизації: здійснення амортизаційних відрахувань у період простою підприємства внаслідок карантинних обмежень, здійснюється в обов’язковому порядку і без суттєвих змін. Виключення стосуються тільки у разі використання виробничого методу нарахування.
Відображення амортизації основних засобів (за напрямами їх використання) на рахунках обліку відбувається так само, як і до простою.
Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що світова пандемія
коронавірусної хвороби внесла зміни не тільки в рутинне життя кожного
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українця, але й здійснила свої корективи в одному з найважливіших процесів
кожного підприємства – бухгалтерському обліку.
Література
1. Постанова КМУ від 15 липня 2020 р. № 611 «Деякі питання сплати
орендної плати за державне майно під час дії карантину». [Електронний
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актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та
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Науковий керівник – Плекан М.В.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Однією з найважливіших умов функціонування господарської діяльності
суб’єкта є наявність у його власності ресурсів, важливу частину у складі яких,
зокрема, займають запаси. Запаси, зазвичай, займають вагому частку у структурі
витрат суб’єктів діяльності різноманітних сфер, тому облік та оцінка запасів має
безпосередній вплив на фінансовий стан та результати його діяльності.
Для розкриття економічної сутності терміну «запаси» варто розглянути
його трактування у Положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
Від так, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» – це активи, що утримуються для
подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської
діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1].
На жаль, не зважаючи на важливість правильного ведення обліку запасів,
залишаються все ж таки певні проблем, які необхідно вирішувати:
1. низький рівень забезпечення підприємства оперативною інформацією
про переміщення запасів;
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2. недосконала система контролю використання запасів;
3. складність визначення справедливої вартості запасів;
4. відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною управлінською
інформацією про запаси [2].
Від так, усунення сукупності вище перелічених проблем на підприємствах можливе з допомогою використання вдало підібраних конфігурацій
автоматизованих програмних продуктів, що допомагають в раціональному
управлінні запасами та їхньому оперативному обліку. Саме завдяки наявності
запасів забезпечується невпинність, безперервність та рівномірність діяльності, адже вони є основною рушійною силою, що сприяють господарюванню,
тому так важливо правильно їх обліковувати.
Література
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Удосконалення обліку й аналізу в системі управління підприємства. – 2015. –
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асистент кафедри обліку та оподаткування
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
У сучасних умовах розвитку України все частіше постають питання
обліку розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам, адже саме
бездоганне управління організацією своєчасної виплати заробітної плати – це
одне з основних мотиваційних джерел персоналу, що відображає ефективність
продуктивності праці на підприємстві. Оскільки натуральна форма оплати
праці на підприємствах сучасності зустрічається вкрай рідко, то розкриття
обліку розрахунків оплати праці у натуральній формі можна назвати справді
актуальним питанням що і є основною метою даного дослідження.
Дослідженням теми обліку розрахунків з оплати праці присвячені праці
багатьох науковців. Значний внесок у дослідження таких проблем зробили:
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Л.С. Герасимчук, С.Ф. Голов, О.В. Кантаєва, О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська, В.М. Войнаренко, Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко, В.М. Костюченко,
В.Г. Золотогоров, М.П. Бойко, В.Н. Ткач, Н.М. Ткаченко Б та інші.
В Україні розрахунки з оплати праці регламентуються національним
ПСБО 26 «Виплати працівникам», Законом України «Про оплату праці» та
іншими нормативно-правовими актами.
Оплата праці на підприємстві може здійснюватись в натуральній та грошовій формі. Згідно статті 23 Закону України «Про оплату праці» заробітна
плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових
знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної
плати у формі боргових зобов’язань і розписок або у будь-якій іншій формі
забороняється. Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Національним банком України [1].
Згідно Закону України «Про оплату праці» натуральна форма дозволена
на підприємствах тоді коли колективним договором передбачено часткову
виплату заробітної плати натурою працівникам, що не перевищує 30% нарахованої заробітної плати за місяць, за собівартістю продукції, у таких галузях
або за тими професіями, де така виплата еквівалентна нарахованій зарплатні у
грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників і ця продукція
не міститься у списку заборонених товарів для виплати заробітної плати. Отже фактично оплата праці в натуральній формі є продажем товару працівникові в рахунок його нарахованої зарплати.
У листі «Щодо виплати заробітної плати натурою» № 18-1249 Міністерство праці та соціальної політики України вказало що натуральна форма
оплати в Україні є найбільш поширеним саме на підприємствах сільського,
лісового та рибного господарства через збитковість більшості підприємств
цих галузей, недостатність обігових коштів, кризу платежів тощо [2]. Враховуючи це неможливо стверджувати що в інших галузях економіки заборонено
виплачувати зарплату в натуральній формі, це можна здійснювати, проте список товарів, якими заборонено виплачувати зарплату, значно обмежує можливості підприємства.
Варто розглянути і оподаткування таких виплат. Базою нарахування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) відповідно до Закону України №2464VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат,
які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, утому числі в натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону України «Про оплату праці» [3]. Платниками такого
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внеску згідно статті 4 цього ж Закону є роботодавці найманого персоналу або
інші фізичні чи юридичні особи, які використовують працю найманих робітників.
Щодо утримань із заробітної плати, то відповідно до п.п. 164.3 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) при визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і
негрошовій формах. Враховуючи п.п. 164.5 ПКУ під час нарахування доходів
у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу,
розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 – Сп)
(1)
де Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування. К – коефіцієнт. [4] У 2020 році такий коефіцієнт = 1,2195, а ставка податку 18 %.
Беручи до уваги п.п. «а» п. 185.1 ПКУ можна стверджувати, що операції
з нарахування заробітної плати у натуральній формі є об’єктом обкладення
ПДВ, оскільки прирівнюються до операцій з постачання товарів п.п. 14.1.191
ПКУ. База оподаткування для таких операцій не може бути нижче ціни
придбання таких товарів, для самостійно виготовлених товарів база не може
бути нижче звичайних цін відповідно до п.п. 188.1 ПКУ.
Облік розрахунків нарахування заробітної плати в натуральній формі на
підприємстві наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Розрахунки нарахування заробітної плати в натуральній формі
Назва господарської операції
Нараховано заробітну плату
Нараховано ЄСВ на заробітну плату
Відображено продаж товарів в рахунок заробітної плати
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ із вартості
проданих товарів
Відображено собівартість реалізованих товарів в рахунок
заробітньої плати
Утримано податок на доходи фізичних осіб
Утримано військовий збір

Дт
15, 23, 91,
92, 93, 94
15, 23, 91,
92, 93, 94
661

Кт
661
651
702

702

641

902

28

661
661

641
642
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Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Воськало В.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Питання організації обліку заробітної плати завжди займало одне з центральних місць в системі організування обліку на підприємстві. В теперішній
час, коли світ переживає пандемію, а підприємства змушені працювати обмежено, дане питання загострилося і набуло ще більшої актуальності, оскільки для людей заробітна плата – основне джерело доходу, а для підприємства –
одне з основних джерел витрат.
Залежно від діяльності підприємства, організація обліку праці може відбуватися наступними заходами:
– надання відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін;
– надання щорічних основних та додаткових відпусток, які передбачені
законодавством та трудовим договором;
– запровадження роботи змінами;
– введення неповного режиму роботи;
– запровадження дистанційної чи надомної роботи;
– введення простою;
– продовження роботи з забезпеченням умов індивідуального та колективного захисту.
Розглянемо найактуальніші з поданих заходів.
Найпопулярнішим методом для суб’єктів малого підприємства є відправити
працівника у відпустку без збереження заробітної плати. Проте для реалізації
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даного заходу, потрібно отримати згоду самого працівника, яка подається у
вигляді заяви. Після цього формується наказ про надання відпустки без
збереження заробітної плати. В умовах карантину період даної відпустки не
враховують до тривалості відпустки, яку надають згідно з ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про відпустки» [4].
Найзручнішим заходом як для підприємства, так і для працівників є організація дистанційної або надомної роботи. Такі форми організації праці
зазвичай супроводжуються укладенням письмового трудового договору, проте в умовах карантину чи інших обставин непереборної сили достатньо видати
наказ (розпорядження) керівника. Під час виконання дистанційної роботи працівник не зобов’язаний виконувати внутрішній трудовий розпорядок, якщо це
не передбачено в трудовому договорі. Також працівник може домовитися з
роботодавцем про гнучкий режим роботи, де запропонує час початку робити,
час її закінчення та тривалість робочого дня. Надомна робота відрізняється від
дистанційної тим, що працівник працює за графіком підприємства та в чітко
зафіксованому місці, погодженому з роботодавцем. Зазвичай дистанційна робота відноситься до погодинної оплати праці і нараховують її за місячним окладом. Для контролю робочого часу використовуються табелі обліку робочого
часу, реєстраційні листи робочих завдань, доручених працівнику, із зазначенням часу, відведеного для виконання завдань, чи використовуються автоматизовані програми, які фіксують робочий час. На підставі даних документів
здійснюється оплата праці за відпрацьовані працівником години (дні) роботи у
відповідному місяці, виходячи з розміру годинної тарифної ставки чи місячного посадового окладу.
Підприємства, які можуть працювати лише в умовах наявності працівників на робочому місці, але не можуть працювати внаслідок уведення карантинних обмежень, змушенні вводити простій. Згідно зі ст. 34 КЗпП, простій –
це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими
обставинами [1]. В період простою працівник вважається в трудових відносинах з підприємством та час простою не з вини працівника, в тому числі на
період оголошення карантину, оплачується з розрахунку не нижче від двох
третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Під час
простою доплати і надбавки не нараховуються, оскільки працівники під час
простою не виконують встановлену їм норму праці. На відміну від інших варіантів (відпустка, дистанційна чи надомна робота) для введення простою
згода працівника не потрібна. Роботодавець може все оформити наказом по
підприємству [3].
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Отже, для ефективної роботи підприємства, роботодавцю необхідно
обрати один зі заходів організації роботи на час карантину, які вплинуть на
побудову обліку праці, та забезпечити всі умови для його виконання.
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Заграй А.В.,
студ. гр. ОПМ-21,
Національний університет «Львівська Політехніка».
Науковий керівник – Скаско О.І.,
д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО
АВТОМОБІЛЯ ДИРЕКТОРА У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні, підприємства все частіше змушені використовувати у своїй
діяльності автотранспорт, який перебуває у власності інших фізичних та
юридичних осіб, оформляючи такі відносини договором оренди. Про те, є
випадки, коли директор користується в робочий час власним автомобілем в
службових цілях. Найчастіше такі відносини оформляють у межах трудового
законодавства, що призводить до виникнення певних проблем.
Вищевикладене обумовлює актуальність теми дослідження та визначає
його мету, яка полягає в розроблені окремих практичних рекомендацій оформлення відносин між директором та підприємством на предмет використання
його автомобіля в цілях ведення бізнесу.
Для початку розглянемо законодавче регулювання таких правовідносин.
Зокрема статті 798 – 805 глави 58 Цивільного кодексу України регулюють
передання автомобіля в оренду та його експлуатацію за допомогою складання
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договору оренди в письмовій формі, який підлягає нотаріальному посвідченню. А от згідно статей 827 – 836 глави 58 ЦКУ існує можливість заключення
договору позики, що передбачає безоплатну передачу автотранспорту та
обмежений строк користування таким майном. Важливо знати, що згідно
статті 125 Кодексу законів про працю, працівники, які використовують свої
інструменти для потреб підприємства, мають право на отримання компенсації
за їх знос. Варто зазначити, що поняття «інструменти» не визначене КЗпП,
тому залишається відкритим питання: чи відноситься до їх числа автомобіль.
Однак податківці протягом багатьох років визнають можливим звернення до
механізму компенсації при використанні автомобіля працівника підприємством [3].
Оформити відносити між директором та підприємством можливо шляхом
укладання договорів оренди та позички, або ж доцільніше, на нашу думку,
прописати договір про використання автомобіля в діяльності підприємства.
Зазвичай працівник пише заяву на ім’я директора, який в свою чергу видає на
її підставі наказ чи інший розпорядчий документ, але керівник підприємства
не може пройти таку процедуру по відношенню до самого себе. Тому вважаємо, що доцільніше все ж укласти договір, в якому прописати порядок визначення розміру компенсації, її оформлення та виплату. Варто зазначити, що
згідно ч. 3 ст. 238 ЦКУ директору заборонено підписувати угоду від обох сторін (зі свого боку як власника автомобіля і з боку підприємства як представника юридичної особи). Отже, від імені підприємства договір має підписати
інший представник, на якого оформлена відповідна довіреність.
Розмір компенсації погоджується сторонами правовідносин, як і сума
орендної плати. Амортизація, розрахована на підставі даних про вартість автомобіля та його нормативного строку служби, доцільно використати як відправну точку для визначення компенсації. А от орендна плата може бути як
досить високою, так і мінімальною (наприклад – 1 грн.). Для обидвох виплат
варто дотримуватися умови – щомісячна плата, якщо інше не передбачено
договором. Згідно п. п. «а» і п. п. «г» п. п. 164.2.17 Податкового кодексу
України, компенсація за використання автомобіля належного директору у
службових цілях розцінюється як додаткове благо, тому підприємство має
виступити податковим агентом та утримати і перерахувати до бюджету 18 %
податку з доходів фізичних осіб та 1,5 % військового збору, і обов’язково
відобразити у формі № 1 ДФ відповідну суму компенсації з ознакою доходу
«126 – додаткове благо».
З вище викладеного можемо прийти до висновку, що укладення договору
позички, в якому можна прописати безоплатність використання автомобіля
директора, чого не можна зробити при договорі оренді та компенсації, для
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підприємства несе єдиний плюс – це економію на орендних чи компенсаційних платежах.
Оформлення договору оренди між підприємством та його директором є
найоптимальнішим варіантом при постійному довгостроковому використанні
автомобіля в діяльності підприємства, і на нашу думку більше підходить для
великого бізнесу. Єдиний недолік – необхідність нотаріального посвідчення,
хоча в наш час це більше плюс ніж мінус.
Для малого та середнього бізнесу, на наш погляд, доцільніше застосувати
варіант із компенсацією, а саме оформлення договору про використання
автомобіля в діяльності підприємства. Перевагою є можливість користуватися
автотранспортом на власний розсуд директора-власника, на відміну від
договору оренди чи позички, на час дії якого такий передається у володіння
підприємства.
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Науковий керівник – Плекан М.В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОЦІНКА ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Досягнення економічної та фінансової ефективності діяльності є основними цілями для підприємств та організацій різних секторів економіки й форм
власності. Однак дуже часто суб’єктам господарювання бракує власних
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ресурсів, необхідних для досягнення цілей. В такому випадку важливу роль
відіграє кредитування, яке дає змогу отримати бажане за відсутності достатніх
ресурсів. Водночас у позичальника виникає ряд зобов’язань як юридичного,
так і облікового характеру.
На практиці, проблеми у бухгалтерському обліку щодо кредитування
зазвичай стосуються оцінки довгострокових позик. Платники податків, які
використовують національні стандарти бухгалтерського обліку, відображають
довгострокові зобов’язання за їх теперішньою (дисконтованою) вартістю [1].
А згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, довгострокові зобов’язання за позиками відображаються за справедливою вартістю на рівні ціни
операції у разі відповідності отриманого позики ринковим умовам або ж у разі
невідповідності – за дисконтованою вартістю [2]. Податковий орган теж
вимагає відображати довгострокові зобов’язання за дисконтованою вартістю.
При цьому суперечність між стандартами та позицією податкового органу виникає у момент розрахунку дисконтованої вартості. У ПСБО та МСФЗ
ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка для аналогічних зобов’язань. Водночас податковий орган орієнтується на середньорічну ставку
рефінансування НБУ [3].
Отже, у чинній методиці ведення обліку гостро постає проблема оцінки
дисконту за позиками, вирішення якої вимагає узгодження підходу до
дисконтування позик на законодавчому рівні.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»:
Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20. 2. Міжнародний
стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти». 3. Офіс великих
платників податків ДПС – Режим доступу: https://officevp.tax.gov.ua/mediaark/news-ark/397032.html
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Международные рынки капитала устанавливают требования к сопоставимости учетных данных, полученных в разных странах, к соблюдению
национальными системами бухгалтерского учета международных подходов.
Следовательно, разработка национальных стандартов финансовой отчетности
позволит сблизить требования о представлении информации о финансовых
инструментах с международным опытом.
С этой целью автор провел сравнение положений национального и международного стандартов по финансовым инструментам и результаты представил в таблице.
Таблица 1
Сравнение положений национального
и международного стандартов по финансовым инструментам
НСФО 32 «Финансовые инструменты:
МСФО 32 «Финансовые инструменты:
представление информации»
представление»
1
2
Финансовый инструмент
договор, в результате которого возникает
ценная бумага или договор, по которым
финансовый актив у одной организации и
одновременно возникает финансовый актив у
одной организации и финансовое обязательство финансовое обязательство или долевой
инструмент – у другой
или долевой инструмент у другой организации
Финансовые активы
актив, представляющий собой:
активы банка в виде:
1) денежных средств;
1) денежные средства;
2) долевой инструмент другой организации;
2) прав банка:
- получить от другой организации денежные
3) предусмотренное договором право:
- получения денежных средств или иного
средства или иные финансовые активы;
- обменяться с другой организацией
финансового актива от другой организации;
или
финансовыми активами или финансовыми
обязательствами на выгодных для банка
- обмена финансовыми активами или
финансовыми обязательствами с другой
условиях;
3) договора, расчеты по которому могут быть организацией на условиях, потенциально
выгодных для организации; или
исполнены путем приобретения банком
переменного (нефиксированного) количества 4) договор, расчеты по которому будут или
могут
собственных акций банка. При этом договор
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Продовження табл. 1
1

2

может быть как непроизводным, так и производным инструментом (например, опцион на собственные акции);
4) долевого инструмента другого юридического
лица. Это договор, подтверждающий право банка
на долю в капитале другого юридического лица

быть осуществлены собственными долевыми инструментами организации и
который является:
- непроизводным инструментом, по которому организация обязана или может стать
обязанной получить переменное количество своих собственных долевых инструментов; или
- производным инструментом, расчеты по
которому будут или могут быть осуществлены иным способом, чем путем обмена
фиксированной суммы денежных средств
или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов организации
Финансовые обязательства
обязательства банка:
обязательство, представляющее собой:
1) предоставить другой организации денежные 1) предусмотренную договором обязансредства или иные финансовые активы;
ность:
2) обменяться с другой организацией
- передать денежные средства или иной
финансовыми активами или финансовыми
финансовый актив другой организации;
обязательствами на невыгодных для банка
или
условиях;
- обменяться финансовыми активами или
- договор, расчеты по которому могут быть
финансовыми обязательствами с другой
исполнены банком путем передачи переменного организацией на условиях, потенциально
(нефиксированного) количества собственных
невыгодных для организации;
акций банка. При этом договор может быть как
2) договор, расчеты по которому будут
непроизводным, так и производным
или могут быть осуществлены собственинструментом
ными долевыми инструментами организации и который является:
- непроизводным инструментом, по которому организация обязана или может стать
обязана передать переменное количество
своих собственных долевых инструментов; или
- производный инструмент, расчеты по
которому будут или могут быть урегулированы иным способом, чем путем обмена
фиксированной суммы денежных средств
или иного финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов организации
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Анализируя представленную информацию в таблице можно сделать вывод о том, что экономическое содержание финансового инструмента в как
национальном стандарте, так и международном тождественно. В законодательстве Республики Беларусь заложены два основных момента: во-первых,
операции с финансовыми инструментами осуществляются в соответствии с
договором (контрактом), имеющим юридическую силу; во-вторых, предметом
договора (контракта) являются финансовые активы, финансовые обязательства или долевые инструменты.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют
о сближении национального законодательства с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по вопросам идентификации и
состава финансовых инструментов, что позволит пользователям единообразно
читать отчетность.
Литература
1. Об утверждении национального стандарта финансовой отчетности
32 «Финансовые инструменты: представление информации» (НСФО 32)
[Электронный ресурс]: постановление Совета директоров Нац. банка Респ.
Беларусь от 27 дек. 2007 г. № 406: в ред. постановления Совета директоров
Нац. банка Респ. Беларусь от 21.03.2008 № 79 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020. 2. МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление» // https://timeto-study.ru/pages/msfo/32_finance.html.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ РРО –
ШЛЯХ ДО ДЕТІНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ
Новації законодавства щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), подані в Законі України від 20 вересня
2019 року №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері
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торгівлі і послуг які набули чинності з 01.08.2020 року[1]. Основною метою
законодавчих новацій є виведення із тіні непрозорих секторів економіки та
підвищення контролю за сферою розрахунків. Найбільш кардинальною зміною є
запровадження фіскалізації малого бізнесу у двох площинах: суб’єктній –
поетапному поширенні на більшість суб’єктів підприємництва, розширені
переліку видів діяльності та технічній – впровадження програмних РРО, для
спрощення процесу проведення розрахунків.
Розширення сфери застосування РРО у ФОП 2-4 груп відбувається
поетапно. Перший етап охоплював період з 01.01.2020 до 01.08.2020 у якому
застосування РРО було необов’язковим для підприємців з доходом менше 1
млн.грн., проте обов’язковим при реалізації таких товарів як технічно складні,
лікарські засоби, медичні вироби. На другому етапі з 01.01.2021 до 01.04.2021
розширюється сфера застосування РРО. Воно стає обов’язковим для використання платниками єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців
ювелірних виробів, складних побутових приладів, автозапчастин тощо. Також
на цьому етапі буде запроваджено механізм кешбеку [2]. Третій етап застосування звичайних чи програмних РРО з 01.04.2021р. усіма підприємцями,
крім 1 групи єдиного податку. Винятком є спрощенці 1 групи, а також фізичні
особи, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного
підсобного господарства.
Особливою новацією нового законодавства щодо детінізації розрахунків
є залучення не байдужих покупців до контролю над продавцями за методикою
«кешбеку». З 01.01.2021 покупець зможе відшкодувати 100% вартості купленого товару (роботи, послуги), якщо він не отримав у продавця фіскальний
чек або такий чек виписаний з порушеннями. Вартість покупки, яка дає право
покупцю на подання скарги – більше 850 грн. У таких сумах грошове обмеження позбавить контролюючі органи від розгляду скарг стосовно дрібного
продажу. Для отримання кешбеку покупцю необхідно виконати ряд вимог:
написати скаргу через електронний кабінет ДПС та прикріпити до повідомлення підтверджуючі документи (за їх наявності), дочекатися податкової перевірки продавця. За умови, що порушення зафіксовано, дочекатися до сплати
продавцем штрафу. Отже, отримати компенсацію лише на основі скарги
неможливо. ДПС обов’язково перевірятиме достовірність документів. У законодавстві щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі прописано визначення штрафів за відсутності РРО, розмір яких зростає у три етапи:
– до 31.07.2020 р. включно – 1 грн за перше порушення, 100% вартості
проданих товарів – кожне наступне.
– 01.08.2020 р. по 31.12.2020 р. – 10% вартості проданих товарів – перше
порушення; 50% вартості проданих товарів – кожне наступне.
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– з 01.01.2021 р. – 100% вартості проданих товарів – перше порушення;
150% вартості проданих товарів – кожне наступне [2].
Отже, можна зробити висновок, що попри те що для ФОПів прийняття
цих законопроектів має певні незручності та обмеження, такі як зобов’язання
до використання касових апаратів, запровадження електронного чека, грошової винагороди для покупців та чималі штрафи за порушення, це є не тільки
важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих
доходів, сплати податків до бюджету в повному обсязі, а й засобом для захисту споживачем своїх прав. Адже необхідність змін у даній сфері з`явилась
давно. За відсутність реального контролю над торгівельними оборотами таких
підприємців дозволяє їм пропускати через РРО суму виручки в розмірі
доходу, допустимого для їхньої групи єдинників, а понадлімітні доходи –
просто не відображати в Книзі доходів (доходів або витрат). Нажаль вже
багато років на практиці працює мінімізація оподаткування у сфері роздрібної
торгівлі, крім цього спостерігається стійка тенденція до скорочення штату
контролерів, у результаті реформи податкових органів. Тож підприємців –
єдинників, що торгують у роздріб і через Інтернет, нікому перевіряти. Усі ці
негативні моменти стійко вкоренилися на практиці ведення бізнесу в Україні.
Розширення сфери застосування РРО є необхідним, та повинно призвести
до можливого зростання надходжень до бюджету, підвищення дисципліни
для окремих категорій платників податків і вирівнювання умов ведення
бізнесу для платників загальної та спрощеної систем оподаткування.
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СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ТОРГІВЛІ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Управлінський облік – це невід’ємна частина функціонування підприємств торгівлі, тому що він виступає як основний інформаційний фундамент
управління їх діяльністю [1]. У сучасних умовах конкуренції, підприємства
потребують реалізації нових підходів до змісту, організації обліку, до оцінки
результативності і ефективності усіх компонентів системи управління.
2020 рік видався дуже важким для багатьох підприємств не тільки
України, але й цілого світу. Торговельний бізнес з кожним роком розвивається, його цілі та завдання стають складнішими, так як і можливості вирішення
проблем ефективного управління, тому зараз на ринку залишилися найсильніші. Основними напрямками управлінського обліку в торгових організаціях є
отримання і використання інформації для того, щоб вміло керувати товарноматеріальними запасами, продажами і дебіторською заборгованістю, витратами і фінансовими результатами діяльності. Сьогодні в Україні немає ніякої
нормативної бази, що регулює діяльність з ведення управлінського обліку всередині організації. Тому форми організації і методи ведення обліку для внутрішнього управління – індивідуальна справа кожного торгового підприємства.
Управління торговельною діяльністю потребує вирішення специфічних
(нетипових) проблем, що обумовлює необхідність організації відмінної від інших галузей, системи управлінського обліку та звітності. До основних з проблем, які постають перед підприємством і які можливо вирішити за допомогою
управлінського обліку можна віднести:
– Неефективне проведення збутової діяльності. До уваги підприємства
не беруться особисті побажання клієнтів, неоплаченими рахунками не
цікавляться, не з’ясовують причини відмов клієнтів від товару підприємства. Вирішення: жорсткий контроль як за обсягами продажів окремого менеджера, так і за обсягами реалізованого ним товару, здійснювати вплив за допомогою коригування оплати праці менеджера та
визначення потреби в співпраці з ним;
– Неефективне проведення рекламної кампанії. Прийняття рішень щодо
часу та простору проведення рекламної кампанії відбувається здебіль34

шого на інтуїтивному рівні і не ґрунтується хоча б на мінімальних
розрахунках, немає інформації про те, чи досягла успіху проведена
рекламна кампанія, які прибутки (збитки) отримало підприємство.
Вирішення: управлінський облік має широкий спектр найрізноманітніших методів, за допомогою яких може надати обґрунтовані рекомендації стосовно проведення рекламної кампанії;
– Неоптимальність закупівлі. Недостатньо обґрунтований вибір постачальників, який може базуватися на особистій зацікавленості менеджера, а не на інтересах підприємства. Вирішення: Частково можливо за
допомогою контролю за формуванням фактичної собівартості товарів з
огляду на її планову та можливу собівартість [1].
Нами розглянута тільки невелика частина тих проблем, які можливо
подолати засобами управлінського обліку. Тому сучасному підприємству
потрібно розсудливо вести свою підприємницьку діяльність, не нехтувати
управлінським обліком, а активно застосовувати його та опиратись на базові
аспекти управлінського обліку, до яких належать:
1) Науковий. Він базується на класичних теоріях економічного розвитку,
концепціях, загальнолюдських цінностях. Його основу становлять фундаментальні дослідження в галузі економічної теорії, філософії і соціології;
2) Організаційний. Тісно пов‘язаний з теорією і практикою управління,
які розвиваються згідно з базовими концепціями розвитку. Підвищення ефективності управління в різні історичні періоди сприяло створенню нових форм
і методів управління, моделюванню інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень.
3) Законодавчо-нормативний. Обумовлений особливостями політичних
та економічних умов розвитку в кожній конкретній країні формування інформаційного забезпечення управління знаходиться під впливом розвитку
міжнародних стандартів фінансової звітності – МСФЗ (ІAS), МСФЗ (ІFRS),
змін ПКУ [1].
Література
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Особливості ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах:
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ
Обсяги готівкових розрахунків збільшуються щороку, ринок касового
обслуговування зростає, все більше підприємств використовують в роботі новітні технології Інтернет-банкінгу. В таких умовах банку необхідно постійно
підтримувати відповідний рівень обслуговування клієнтів і встигати за розвитком ринку і збільшенням обсягів готівкових платежів.
До основних шляхів підвищення ефективності організації та методики
бухгалтерського обліку касових операцій у банках, на нашу думку, можна
віднести:
1) складання програм руху готівкових грошових коштів в операційній
касі банку, філій та відділень за дебетом та кредитом відповідних рахунків.
Програма руху готівкових грошових коштів, що надходять до кас банку та
відділення матиме внутрішньобанківське призначення та повинна значно
скоротити витрати часу на контроль за рухом грошових коштів та спростити
облік касових операцій. Такі програми руху готівкових грошових коштів повинні складатися у вигляді таблиці окремо по дебету та кредиту рахунків 1001
«Банкноти та монети у касі банку» та 1002 «Банкноти та монети у касі відділенні банку». Касир, що використовуватиме таку програму одночасно зможе
звірити дані обліку у програмі банку, у первинному документі, у облікових регістрах і одночасно спростить звірку каси при її проведенні;
2) удосконалення технологій з бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю за проведення трансакцій по готівковим переказам коштів. Вдосконалення методики обліку та контролю за готівковими розрахунками передбачає, щодо паперових інструментах готівкових розрахунків, продовження
комплексної автоматизації роботи.
Також удосконалення технології відображення касових операцій в системі бухгалтерського обліку можливе через впровадження мобільних додатків –
що підвищують рівень контролю і захисту та продовження практики електронного підпису, що дозволяє зменшити час здійснення операцій, та оптимізації
контролю з боку клієнтів у межах касових документів;
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3) удосконалення бізнес-процесів в роботі відділів касового обслуговування у філіях та відділеннях досліджуваного банку з метою підвищення ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку [4, 125]. Удосконалення бізнес-процесів за підрозділами, що забезпечують касове обслуговування включатиме контрольно-організаційний механізм;
4) впровадження оверсайту – як ефективного напрямку банківського контроль за системою бухгалтерського обліку при відображенні операцій з готівковими переказами за відповідними платіжними системами, оскільки основна
частина грошових переказів фізичних осіб припадає саме на касові операції
банку [4, c. 125].
Необхідність здійснення оверсайта платіжних систем пояснюється в тому
числі й порівняно високою ризикованістю їхньої діяльності, пов’язаною з такими фінансовими ризиками, як кредитний, ризик ліквідності, загальний комерційний та розрахунковий ризики, інвестиційний та депозитарний ризики; і
нефінансовими ризиками: операційним, правовим; а також системним ризиком.
На нашу думку, впровадження ефективного оверсайту є стратегічно важливим напрямком в розвитку системи бухгалтерського обліку та внутрішньобанківського контролю. Слід зазначити, що система внутрішнього контролю
за готівковими розрахунками включає в собі: поточний контроль – контроль зі
сторони працівників банку в момент приймання на виконання паперових касових документів; контроль з боку головного бухгалтера, який організовуй перевірки бухгалтерських документів.
Отже, до основних шляхів удосконалення організації та методики системи бухгалтерського обліку касових операцій можна віднести створення
програм руху готівкових грошових коштів банку, впровадження технологій
захисту та мобільних додатків, підвищення ефективності використання індивідуальних графіків документообігу за касовими прибутковими та видатковими документами, впровадження оверсайту.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЕНДІНГОВОЇ ТОРГІВЛІ
В Україні вендінговий бізнес є відносно молодим та перспективним, що
стрімко набуває поширення. Автоматизований продаж товарів характеризується простотою та зручністю для покупців, які мають можливість придбати
необхідний товар у зручному для них місці та цілодобово. Для суб’єктів підприємництва, такий спосіб продажу товарів не вимагає великих вкладень,
гарантує отримання доходів та швидку окупність автоматів у відносно короткий період [1]. Така форма торгівлі дає можливість цілодобового продажу
товарів, без залучення продавців.
Торговельний автомат є РРО, який автоматично видає за готівкові кошти
або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товари і забезпечує
облік їх кількості та вартості. При цьому створюється контрольна стрічка в
електронному вигляді. За принципом дії торговельні автомати ділять на механічні та електронні [2]. У механічних автоматах фіскальні функції реалізовані
за допомогою фіскальної пам’яті та пристрою приймання готівкових коштів.
В електронних такі функції реалізують: фіскальний блок, пристрій приймання
готівкових коштів і видачі решти, зчитувач платіжних карток, пристрій відображення фіскальної інформації.
З облікової точки зору доходом від реалізації товарів через торговельний
автомат є вилучені з нього монети й купюри. В бухгалтерському обліку дохід
визнається в момент передачі товару покупцеві. Витрати у вигляді собівартості реалізованих товарів визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійсненні [2]. При використанні торговельних автоматів
важливе значення має порядок визначення виручки за реалізовані товари та її
оприбуткування в касі підприємства. Такі господарські операції повинні бути
відображені в облікових реєстрах у тому звітному періоді, в якому вони були
здійснені.
Обмежень щодо того, коли необхідно вилучати кошти з автомата немає,
проте сума доходу фіксується на дату вилучення грошей. Якщо автомат приймає
замінники грошей (картки чи жетони), в такому випадку датою отримання доходу буде дата їх продажу. При використанні торгового автомату нічний час,
вихідні та святкові дні, коли бухгалтерія підприємства не працює, одержана
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підприємством за цей час виручка вважається оприбуткованою в його касі, якщо
вона проведена через РРО в день її фактичного надходження і не пізніше наступного робочого дня здана в його касу та оформлена в установленому порядку прибутковим касовим ордером з відповідним записом у касовій книзі підприємства.
Щодо ПДВ, датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата
виїмки грошової виручки з торговельних автоматів. На цю дату складається
податкова накладна за щоденними підсумками операцій. Якщо спочатку проходить реалізація жетонів, карток чи інших замінників гривні, для подальшого
їх використання з метою отримання товарів з автомату, то датою збільшення
податкових зобов’язань з ПДВ буде дата купівлі цих замінників покупцями.
Товари для торговельних автоматів отримує матеріально відповідальна
особа (оператор), яка відповідає за роботу автоматів. У підзвіті оператора одержані товари обліковують за цінами продажу, тобто з урахуванням торгової
націнки. У бухгалтерії товари, передані для продажу через автомати, бажано
обліковувати окремо від товарів, що продаються через магазини. З цією
метою можна використовувати додаткові субрахунки або окремі аналітичні
рахунки у складі субрахунка 282 «Товари в торгівлі».
Для контролю за рухом і реалізацією товарів через автомати матеріально
відповідальна особа періодично складає і подає до бухгалтерії «Товарний
звіт», до якого додає всі прибуткові та видаткові документи. У цьому звіті наводяться дані про рух товарів у розрізі кількісно-вартісної та якісної їх
характеристики: залишки, надходження, реалізація та інше списання (вибуття). Дані звіту є підставою для відображення в обліку суми виручки від реалізації товарів та списання собівартості реалізованих товарів. Жетони, вилучені
оператором з торговельного автомата, відображаються у товарному звіті і
повертаються у торговельний оборот на підставі накладної чи акту.
Отже, вендінгова торгівля є досить перспективним і прибутковим бізнесом.
В Україні даний вид торгівлі є недостатньо розвиненим, хоча має багато переваг
такі як економія коштів на оренді офісу, складських приміщень, залучення мінімум працівників, цілодобова торгівля. В бухгалтерському обліку такий вид торгівлі повинен ведеться за певними правилами відображення доходів та витрат.
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ОБЛІК ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Будівництво – це галузь виробництва матеріальних благ, яка здійснює
нове будівництво, розширення та реконструкцію уже діючих об’єктів [3]. На
даний час будівельна галузь стрімко розвивається, та сприяє розвитку економіки в країні.
Витрати вважаються одним з основних чинників, які впливають на фінансовий результат будівельної організації [1]. Тому особливе місце в системі
управління як підприємства в цілому так і окремого підрозділу займає інформація про витрати. Облік витрат будівельної організації здійснюють з метою
надання правдивої, повної інформації щодо відображення фактичних витрат
під час виконання будівельно-монтажних робіт.
Класифікація витрат визначається будівельною організацією самостійно.
Для ефективної організації обліку витрат на будівельно-монтажні роботи необхідно застосовувати економічно обґрунтовану класифікацію витрат за різними
класифікаційними ознаками [2]:
– за видами діяльності: витрати звичайної діяльності, операційної та
основної діяльності;
– за місцем виникнення: витрати основного виробництва, другорядного
виробництва, допоміжного виробництва витрати за географічною ознакою;
– за способом віднесення вартості витрат до собівартості будівельномонтажних робіт: прямі та загальновиробничі;
– за ступенем впливу обсягу будівельно-монтажних робіт на рівень витрат: постійні і змінні;
– за календарними періодами виникнення: поточні, довгострокові, одноразові;
– стосовно договору підряду на виконання робіт з будівництва: витрати
за договором підряду, витрати періоду.
Кожна з цих ознак особлива по – своєму, оскільки групування витрат
необхідне для того, щоб визначити загальний обсяг виробничих, матеріальних
та трудових ресурсів використаних у будівельній організації. Потрібно зауважити, що найбільш вагоме значення серед витрат будівельних організацій
40

займає собівартість будівельно-монтажних робіт. Це такі витрати будівельної
організації, які пов’язані із виконанням будівельно-монтажних робіт із використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування. Важливою умовою отримання інформації про собівартість будівельних
робіт є визначення складу виробничих витрат. Потрібно відзначити, що облік
витрат та калькулювання собівартості продукції мають забезпечити правильне
вимірювання обсягів виконаних робіт, величину витрат на виробництво та реалізацію. Також необхідно зазначити, що прямі та непрямі витрати, змінні та
постійні витрати їх перелік та склад будівельна організація встановлює самостійно, та обов’язково потрібно відобразити інформацію в обліковій політиці [2].
Не менш важливу роль займають витрати пов’язані з реалізацією будівельно-монтажних робіт – це витрати основної діяльності. Слід звернути увагу, що у будівництві певних об’єктів беруть участь декілька будівельно –
монтажних організацій, кожна з яких реалізує свою частину робіт.
Виокремлюють витрати другорядного виробництва, зокрема це витрати
на виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних
виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного
каміння, цегли [2].
Отже класифікація витрат на будівельних організаціях допомагає посилити інформаційну функцію бухгалтерського обліку з метою прийняття управлінських рішень. Відображення інформації за видами будівельно – монтажних
робіт дає змогу відслідковувати не лише стан витрат, а й динаміку їх
формування.
Література
1. Об’єкти і загальна методика обліку витрат у будівельній організації:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dl.khadi.kharkov.ua/ 2. Топоркова О.А., ШрубковськаВ. С. Витрати на будівельно – монтажні роботи.
Класифікація і порядок організації обліку: [монографія] / Каф. «Облік, аудит
та інтелектуальна власність», Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2012 – 51-55 ст.
3. Кононова О. Є., Просенко К. І. Удосконалення організації обліку витрат
будівельного підприємства: [монографія] / каф. «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства», Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 23-27 ст.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
В сучасних економічних умовах ведення бізнесу, інтернет-торгівля набуває все більшого поширення. Такий вид торгівлі дає змогу просувати товари
на ринку, мінімізуючи витрати на їх реалізацію (утримання торгових площ,
обладнання, персоналу). Характерною особливістю обліку інтернет-торгівлі є
відображення розрахунків, враховуючи умови доставки товару та способи
оплати. Розглянемо найпоширеніші способи розрахунків та особливості організації і методики їх відображення у бухгалтерському обліку інтернет-магазину.
Спосіб оплати банківським переказом передбачає, що оплата проводиться
на поточний рахунок підприємства-продавця. Заповнений на сайті бланк
замовлення в такому випадку виконує функції договору між продавцем і покупцем [1].
Оплата банківськими платіжними картками здійснюється через портативний платіжний термінал у кур’єра при доставці або під час оплати на сайті
інтернет-магазину через фінансових посередників, зокрема LiqPay. Особливістю такого способу розрахунків є застосування РРО і роздрук фіскального касового чеку, який надсилається покупцю разом з товаром [2]. В обліку відображення таких розрахунків проводиться з використанням субрахунку 333, а
отримані суми обліковуються у складі авансів.
Готівкова або безготівкова оплата під час кур’єрської доставки є досить
поширеним способом розрахунків у інтернет-торгівлі. Якщо на підприємстві є
власна кур’єрська служба, то розрахунки проводяться за допомогою портативного РРО, а суб’єкт господарювання складає «Звіт про використання РРО».
Особливістю відображення в обліку таких розрахунків є те, що дохід від реалізації товарів у продавця визнається при передачі товарів покупцю кур’єром. У
разі використання послуг сторонньої організації, кур’єр, що отримує готівкові
кошти від покупця, вносить їх на банківський рахунок підприємства. Підприємство-продавець укладає договір з кур’єрською службою, в якому передбачає
передачу матеріальної відповідальності та надання звіту про виконання замовлення.
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У разі самовивозу товару може бути здійснена готівкова оплата. Самовивіз означає замовлення товару на сайті інтернет-магазину, а його оплата і
отримання в офісі продавця чи «фізичному» магазині. У такому випадку
продавець оформляє операцію чеком РРО і при потребі надає покупцеві інші
документи, як технічний паспорт товару чи примірник податкової накладної
(якщо покупець є платником ПДВ).
Одним зі способів розрахунків за куплений в інтернет-магазині товар є
готівкова оплата під час доставки поштою. У такому випадку, товар разом із
супроводжуючими документами передається відповідальній особі, з якою
укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Така особа оформлює відправлення на адресу покупця. Якщо умовами договорів передбачено
оплату в момент отримання товару на поштовому відділенні, покупець вносить кошти для перерахування на рахунок продавця [3].
Під час провадження інтернет-торгівлі потрібно враховувати, що усі
суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій
чи безготівковій формі з використанням мережі Інтернет, в обов’язковому
порядку застосовують РРО та надають своїм покупцям відповідні розрахункові документи.
Отже, важливу роль під час проведення розрахунків в інтернет-торгівлі
відіграє спосіб оплати та доставки товару. Оплата може проводитися у готівковій формі – під час самовивозу замовлення, доставки кур’єром чи поштою, а
також у безготівковій – за допомогою банківського переказу, інтернетеквайрингу чи оплати платіжними картками. Кожен із способів проведення
розрахунків має свої особливості відображення у бухгалтерському обліку,
однак їх усіх об’єднує обов’язковість використання РРО при здійсненні таких
операцій.
Література
1. Наказ Міністерства Економіки України від 19.04.2007 №103 «Про
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форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», розділ ІІ. 3. Лега О.В. Інтернет-торгівля: облік та оподаткування//
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ
Актуальність електронного документообігу в сучасному світі складно
переоцінити, завдяки швидкому розвитку технологій і їх широкому впровадженню, електронне управління документами і архівування виходять на перше
місце в порівнянні з паперовими регістрами і документами. Кількість первинних документів, що реєструються в бухгалтерських програмах, вимірюється
тисячами, а іноді і мільйонами одиниць, що робить бухгалтерський облік
галуззю, фактично неможливою без комплексних інформаційних систем.
Більшість організацій визнають переваги електронного документообігу
над паперовим варіантом. За рахунок скорочення часу роботи з документами
(при заміні паперового процесу на цифровий) відбувається збільшення ефективності приблизно з 8% до 65%. Але практично, для будь-якої організації існують загальні проблеми, які необхідно вирішувати при впровадженні і обслуговуванні систем електронного документообігу. Основні переваги і недоліки
електронного документообігу [1] представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки електронного документообігу
Переваги
1. Можливий пошук документів відразу за кількома
критеріями.
2. Контроль за оформленням документів.
3. Розподіл прав доступу до різних документів, функцій
системи.
4. Ведення різних, призначених для користувача, списків
посадових осіб, тематичних розділів, груп документів.
5. Можливість відстеження руху документів (оригіналів та
копій), ведення обліку внутрішньої передачі документів.
6. Швидкий обмін документами по електронній пошті.
7. Адаптація до змін міжнародних та національних
фінансових стандартів.
8. Скорочення часу на обробку і оформлення документів.
9. Підвищення рівня конфіденційності
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Недоліки
1. Недостатня формалізація
бізнес-процесів.
2. Постійні структурні зміни в
організації.
3.Необхідність взаємодії з паперовими носіями інформації у
зовнішніх організацій.
4.Небажання переглядати, редагувати документи безпосередньо через комп'ютер.
5. Необхідність забезпечення
юридичної сили документів.
6. Консерватизм персоналу.
7. Боязнь прозорості власної
діяльності для менеджменту.

Таким чином, електронний документообіг – це високотехнологічний і
прогресивний підхід, здатний значно підвищити ефективність роботи різних
організацій, органів влади та місцевого самоврядування. Не потрібно вручну
формувати і заповнювати документи, відслідковувати їх рух всередині організації, контролювати передачу конфіденційної інформації. Наскрізне автоматичне керування на всіх етапах роботи з документами значно покращує якість
роботи виконавців, стандартизує час підготовки та формування документів.
Вважаємо, що основними напрямами вдосконалення автоматизованих
систем бухгалтерського документообігу є [2]:
1. Впорядкування і оптимізація практичного ведення бухгалтерського
обліку.
2. Оптимізація кількості інформації автоматизованої системи бухгалтерського обліку без втрати її якості.
3. Зниження числа помилок в бухгалтерському обліку з використанням вбудованих алгоритмів внутрішнього автоматизованого контролю бухгалтерських і
статистичних даних.
4. Покращення алгоритму співставлення інформаційних систем різних
суб'єктів.
5. Підвищення рівня кваліфікації користувачів електронних систем обліку.
6. Підвищення внутрішньої ефективності бухгалтерської та статистичної
інформації.
Електронний документообіг становлять основу управлінських рішень.
Спільне використання автоматизованих систем документообігу в системі
обліку, збору, зберігання інформації дозволить її систематизувати та інтегрувати, що полегшить її аналіз і покращить ефективність управлінських рішень.
При всіх очевидних перевагах електронного документообігу повністю впровадити це в реальність, поки не представляється можливим.
Отже, бухгалтерський облік зазнає постійних змін, цей процес, останнім часом, прискорюється через стрімке просування цифрових технологій, комп'ютерної техніки і курсом, взятим на електронний документообіг. Таким чином,
процес документування у бухгалтерському обліку повинен підлаштовуватись
під об'єктивні тенденції економічних перетворень і змін, які породжують
формування нових видів обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Із набранням чинності закону України «Про житлово-комунальні послуги»
суттєво змінено систему взаємовідносин, що виникають у процесі надання та
споживання житлово-комунальних послуг, оновлено їх класифікацію та сформульовано змістове наповнення терміна «послуга з управління багатоквартирним будинком», яка визначається за згодою сторін і не підлягає державному
регулюванню.
На практиці ідентифікація аналітичних складових послуги з управління
багатоквартирних будинків є висхідною точкою для реалізації методики бухгалтерського обліку через застосування елементів методу бухгалтерського обліку у
їх логічній послідовності. Тому дослідження щодо узагальнення облікового
відображення основних операцій з управління багатоквартирним будинком
комунальними підприємствами у системі подвійного запису є актуальним.
Питання облікового відображення комунальними підприємствами операцій з управління багатоквартирним будинком розкрили у своїх працях такі
вітчизняні вчені, як О.В. Димченко, А.Ф. Мельник, Т.Б. Монастирська, В.А. Руденко, Н.М. Ткаченко, І.Й. Яремко, а також зарубіжні автори: Б.І. Адамов,
Є.М. Гелевері, С.Л. Лондар.
Проте окремі питання, пов’язані з особливостями облікового відображення операцій з управління багатоквартирним будинком комунальними підприємствами, залишилися нерозкритими.
Вищевикладене засвідчує актуальність теми дослідження, визначає мету
та основні завдання публікації.
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Метою дослідження є узагальнення облікового відображення операцій з
управління багатоквартирним будинком комунальними підприємствами у системі
подвійного запису із врахуванням особливостей виду економічної діяльності.
Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань,
спрямованих на її досягнення:
– сформулювати базові чинники, які впливають на порядок відображення у системі подвійного запису комунальних підприємств-надавачів
послуги з управління багатоквартирним будинком операцій з основної
діяльності;
– охарактеризувати вплив окреслених особливостей діяльності з управління багатоквартирним будинком на відображення у системі подвійного запису комунальних підприємств.
Визначальними чинниками, які впливають на відображення у системі
подвійного запису комунальних підприємств-надавачів послуги з управління
багатоквартирним будинком господарських операцій основної діяльності, є:
– перелік фактичних видів послуг, які надає комунальне підприємство у межах свого основного виду діяльності (який, своєю чергою, є визначальним
під час розроблення аналітичних рахунків з обліку доходів і витрат);
– приналежність виду діяльності до того, який підлягає субсидуванню;
– визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Комунальні підприємства, які надають послугу з управління багатоквартирними будинками отримують доходи за рахунок надання послуг з: управління
багатоквартирним будинком мешканцям та власникам чи орендарям нежитлових
приміщень; прочистки димовентиляційних каналів; сервітуту; ручного прибирання тротуарів та проїжджої частини вулиць; постачання електроенергії у будинки,
де немає розпуску електроенергії; виконання ремонтно-будівельних робіт [2].
Суб’єкти господарювання-надавачі послуги з управління багатоквартирним будинком ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому
субрахунку 37741 «Розрахунки з мешканцями по послугах» за видами послуг,
що доцільно з погляду можливості і необхідності нарахування резерву сумнівних боргів на цю заборгованість [3, с. 63].
Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 «Одержані
гранти та субсидії», а субсидії і пільги – у кредит рахунка 703 як дохід від
основної діяльності комунального підприємства [4].
У момент нарахування комунальне підприємство відображає субсидії і
пільги за дебетом рахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (або віль47

них субрахунків рахунка 37). Тому кореспонденція рахунків обліку основної
діяльності комунальних підприємств ведеться з використанням таких субрахунків рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і 37 «Розрахунки з
різними дебіторами», а саме 37741 «Розрахунки з мешканцями по послугах»,
3776 «Розрахунки з мешканцями по пільгах», 3777 «Розрахунки з мешканцями
по субсидіях», 3778 «Розрахунки з мешканцями по муніципальних субсидіях»
(табл. 1).
Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку управління
багатоквартирним будинком комунальними підприємствами
Зміст операції
Нараховані комунальні послуги населенню
Відображене податкове зобов’язання з ПДВ
Нараховано пільги
Нараховано субсидії
Нараховано муніципальні субсидії
Надійшла оплата за управління багатоквартирним
будинком

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
37741
703
643
6412
3776
703
3777
703
3778
703
311
37741

За результатами дослідження сформульовано ключові чинники, які впливають на порядок відображення у системі подвійного запису комунальних
підприємств-надавачів послуг з управління багатоквартирним будинком операцій господарської діяльності та охарактеризовано вплив окреслених чинників на відображення господарських операцій у системі подвійного запису
комунальних підприємств.
Література
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Ухилення від сплати податків та уникнення оподаткування притаманні
для будь – якого суспільства. Причиною цього є вагомий вплив податків на
доходи і витрати платників при недостатньому усвідомленні ними вигід від
споживання суспільних благ, що фінансуються за рахунок податкових платежів. В українському економічному просторі все більшого значення набуває
проблема ухилення від сплати податків. Для багатьох суб'єктів господарської
діяльності останнім часом це стало нормою бізнес- поведінки.
Україна як і більшість країн з малим та середнім доходом на душу населення та слабким державним управлінням потерпає від відносно високого рівня «тіньової економіки» – тобто економічної діяльності, з якої не сплачуються
податки до бюджету. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України у січні-березні 2020 року оцінює рівень тіньової економіки в розмірі 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту
(ВВП) [1]. Такий показник є меншим порівняно з попередніми роками, але в
порівнянні з розвиненими країнами – зависоким, проте схожим на показники
країн із близькими до наших характеристиками доходу на душу населення та
якості врядування.
Зважаючи на схеми з ухиляння від сплати податків, у яких задіяний великий бізнес, держава недоотримує бо бюджету близько 100-150 млрд. грн. щороку [2]. Маніпуляції з податками увійшли в буденність українського бізнесу.
Офшори, «скрутки», маніпуляції з податковим кредитом ПДВ та зниження
прибутку – всі ці схеми вже не викликають особливого здивування і прита49

манні вітчизняному бізнесу. Чесний бізнес, який не ухиляється від оподаткування – стає винятковим та й провадити прибуткову діяльність у конкурентній
боротьбі такому бізнесу значно важче.
Як стверджують міжнародні радники, депутати та міністри, боротьба з
ухиленням від оподаткування повинна початися із малого бізнесу. На їхню
думку, спрощена система оподаткування – це так званий внутрішній офшор,
через який можна приховувати та виводити кошти. Проте, в українській
економіці малий бізнес (який має право використовувати спрощеної системи
оподаткування) становить лише 7,1% від загального обороту сектору підприємств, натомість переважають великі й надвеликі компанії та бізнес-групи [2] .
Також є дещо, про що не говорить жоден урядовець чи радник МВФ. Те, що
не вписується у загальну логіку віри в «хибний менталітет». Це факти і цифри,
які докорінно змінюють уявлення про українську практику ухилення від
сплати податків.
Основними схемами, які є причиною збитків на суму близько 6-10% від
офіційного ВВП України. Враховуючи, що частка у ВВП нашої країни становить близько 32,5%, з цього випливає що 50-80% від “тіньової” частки становлять розглянуті нижче правопорушення. Інші, швидше за все мають прямий зв’язок із неофіційною діяльністю, яку дослідити значно важче. Отже, до
основних схем ухилення від сплати податків належать:
1. Офшорні зони або податкові гавані. За допомогою офшорних зон великі фірми по всьому світу намагаються уникнути оподаткування, не винятком є
і Україна. Умовні втрати українського бюджету від офшорних схем становлять 50-60 млрд. грн. на рік. Згідно з дослідженням “Незаконний вивіз капіталу” організації Global Financial Integrity, проведеного з використанням статистики світової торгівлі, серед лідерів знаходиться Україна.
2. Друге місце займають три схеми ухилення від сплати податків: порушення митних правил, незаконне виробництво та індустрія “конвертаційних
центрів”. Збитки від кожної з поданих сфер становлять від 1 до 3% ВВП. Це
порушення митних правил (контрабанда та “сірий” імпорт), індустрія “конвертаційних центрів” та незаконне виробництво (здебільшого сільськогосподарської продукції та алкоголю).
3. Зловживання пов’язані із спрощеною системою оподаткування. Часто
про спрощену систему оподаткування, говорять як про один із основних елемент
української тіньової економіки і так званий “внутрішній офшор”. Проте,
насправді, право порушення, пов’язані з нею, несуть за собою збитки у розмірі
4.2-9.5 млрд. грн. (0,2-0,4% від ВВП) [2].
Отже, найперше необхідно звернути увагу на наймасштабніший схемах і
способах уникнення оподаткування. Протистояння із податковими правопору50

шеннями потрібно починати з великих заплутаних схем, які не побачиш
неозброєним оком. Інструменти, здатні значно зменшити масштаби злочинних
схем ухилення від сплати податків уже існують або перебувають на етапі
розробки такі як податок на виведений капітал.
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ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ
З метою гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у
світовому економічному просторі, а також для забезпечення можливості виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на світові ринки в Україні відбувається перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності.
Головне завдання гармонізації полягає в тому, щоб облікові стандарти
суттєво не відрізнялись від аналогічних стандартів в інших країнах – членах
співтовариства, знаходились у гармонії один з одним [1, ст. 8].
Одним із шляхів гармонізації є поступове запровадження Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Так, в Україні фінансова звітність за МСФЗ спершу була вимогою для підприємств, які складали звітність
для своїх іноземних інвесторів, проте ситуація стала змінюватися з 2012 року,
коли в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
з’явилися вимоги, за якими МСФЗ призначені для Публічних акціонерних
товариств, банків і страхових компаній та недержавних пенсійних фондів [2].
Згідно Порядку подання фінансової звітності фінансову звітність за МСФЗ
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станом на 2020 рік складають публічні акціонерні товариства, підприємства –
емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових
біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки,
страхові компанії, кредитні спілки, суб'єкти господарювання, які провадять
діяльність у видобувних галузях, підприємства, які відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до великих підприємств, підприємства, які провадять господарську
діяльність за такими видами: надання фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення, недержавне пенсійне забезпечення та допоміжна
діяльність у сферах фінансових послуг і страхування, за винятком допоміжної
діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення [3]. Проте, підприємства всіх організаційно-правових форм, включаючи ПрАТ і ТОВ,
можуть здійснити перехід на МСФЗ за власною ініціативою. Станом на 2020
рік діє 18 МСФЗ, переклад на українську мову яких подано на сайті
Міністерства фінансів України. Адаптація звітності українських підприємств
у МСФЗ забезпечує зменшення ризиків для інвесторів і кредиторів, прозорість
українського бізнесу і зрозумілість інформації, зростання довіри до показників фінансової звітності, дає можливість перевіряти та підтверджувати звітність провідними аудиторами світу.
Незважаючи на переваги, впровадження МСФЗ в Україні супроводжується також труднощами, які стоять на шляху гармонізації бухгалтерського
обліку, серед яких можна виділити суттєвий вплив державного регулювання
на бухгалтерський облік (насамперед те, що дані бухгалтерського обліку
покладені в основу податкового обліку та звітності підприємства), нестачу
кваліфікованих фахівців, здатних виконати трансформацію звітності або її
складання за міжнародними стандартами, недостатнє державне фінансування
в сфері реформування системи бухгалтерського обліку. Вищезазначені проблеми призводять до наслідків, що перешкоджають врегулювати міжнародні та
українські принципи й систему бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Прикладами таких наслідків є різного роду суперечності між вимогами
МСФЗ та українського законодавства, обмежений рівень обізнаності з МСФЗ
у значної частини головних бухгалтерів, аудиторів, а також представників
контролюючих органів, відсутність належної якості та своєчасності перекладу
стандартів, а також їх оприлюднення та застосування. Тому для вирішення
перелічених вище проблем необхідно: збільшити фінансування державного
регулювання впровадження МСФЗ, здійснити гармонізацію бухгалтерського
обліку всередині країни, а також адаптувати до міжнародних стандартів національну нормативно-правову базу, забезпечити розвиток професійних інституцій для підвищення кваліфікації бухгалтерів та поінформованості про між52

народні стандарти інших користувачів фінансової звітності, розробити норми,
методики, та рекомендації із застосування МСФЗ.
Таким чином, впровадження МСФЗ є ефективним способом міжнародної
інтеграції та забезпеченням сталого економічного розвитку для суб’єктів
підприємництва та України в цілому. Майбутнє буде залежати від ефективності вирішення проблем на шляху гармонізації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності з міжнародними стандартами шляхом координації дій як
зі сторони держави, так із сторони кваліфікованих бухгалтерів, аудиторів та
суб’єктів господарювання.
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ЗМІНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
В Україні податок на додану вартість запроваджено 1992 року. Сьогодні
цей податок регламентується Податковим кодексом України. Однак, щороку
здійснюється вдосконалення законодавства щодо забезпечення ефективного
адміністрування ПДВ. З 25 травня 2020 року набирав чинності Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX (Закон 466). Розглянемо основні зміни, які стосуються платників ПДВ.
1. Згідно Закону 466 змінюється порядок реєстрації платника ПДВ, зокрема скорочено період подання заяви про добровільну реєстрацію. Тепер необ53

хідно подати реєстраційну заяву не пізніше як за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого особа планує бути платником податку, тоді
як раніше цей термін становив 20 календарних днів. При чому така заява про
реєстрацію повинна бути подана лише в електронному вигляді.
2. Скорочено період подання заяви на перереєстрацію платника ПДВ до
10 робочих днів. Але перереєстрація буде здійснюватися за умови перетворення юридичної особи чи зміни її даних, а саме податкового номеру, найменування тощо. А ще при наявності розміжностей або помилок у Реєстрі платників ПДВ, крім тих, які пов’язані з ліквідацією платника.
3. Також у законі є зміни, які стосуються платників єдиного податку ІІІ
групи, які є неплатниками ПДВ. Зокрема при добровільній зміні ставки єдиного податку реєстраційна заява має податися не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку місяця, з якого буде передбачено сплату ПДВ.
4. До податкового кредиту відносяться суми ПДВ підтверджені, зокрема,
тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими
сплачується ПДВ при ввезенні товарів. У разі оплати за придбані товари або
послуги після постачання пізніше ніж 1095 днів і при цьому платник ПДВ
використовує касовий метод, то в нього є право на відображення податкового
кредиту впродовж 60 днів після здійснення перерахування коштів.
5. Згідно Закону 466 змінюється порядок реєстрації податкових накладних, а саме період їх складання. Зокрема продовжено граничний термін для
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних з 15 до 20 календарних
днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Ці зміни стосуються тільки для зведених податкових накладних (ПН) та
розрахунку коригування для певних ПН, які складені за операціями, що визначені у пунктах 198.5 та 199.1 Податкового кодексу. Потрібно взяти до уваги
всім платникам ПДВ запроваджені штрафи за не реєстрацію чи несвоєчасну
реєстрацію податкових накладних, які не застосовувалися раніше. Зокрема зменшено штраф щодо реєстрації ПН і при перевищенні бази оподаткування над їх
фактичною ціною постачання, а саме при відсутності реєстрації – 5% від обсягу
постачання без ПДВ і при цьому не більше 3400 гривень, а раніше – 50% від
суми ПДВ та без обмежень в сумі штрафу. У разі несвоєчасної реєстрації ПН –
2% від обсягу постачання без ПДВ і не перевищуючи суму 1020 гривень, а раніше штраф становив 10-50% від обсягу від постачання без ПДВ, враховуючи період запізнення, та не маючи обмежень в сумі. Підлягають перерахуванню за
новими ставками штрафні санкції на 23.05.2020 року, що були нараховані у
період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року, за зазначеними типами податкових накладних. Дані штрафи також запроваджуються щодо ПН, складених за
операціями, які оподатковуються за ставкою 0% або є звільненими від
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оподаткування. Також запроваджено для формування звітності з ПДВ єдиний
звітний (податковий) період – один календарний місяць.
6. Внесено зміни до пункту 188.1 Податкового кодексу про визначення
бази оподаткування ПДВ. До складу договірної (контрактної) вартості не буде
включатись сума відшкодування шкоди (крім упущеної вигоди). Базою
оподаткування для експортних операцій буде договірна (контрактна) вартість
таких товарів, зазначена в митній декларації, проте не повинна бути нижче
ціни їх придбання або звичайної ціни для самостійно виготовлених товарів.
Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що платникам ПДВ
для уникнення адміністративних стягнень потрібно ретельно стежити за
змінами у податковому законодавстві.
Література
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві: Закон України від 16.01.2020 р. № 466IX (зі зміна від 23.05.2020р. ). 2. Податковий кодекс України: Закон України
від 02.12.2010 № 2755-VІ(зі змінами від 07.12.2017 № 2245-VIII ). 3. Закон
№ 466: зміни щодо оподаткування ПДВ [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://medoc.ua/blog/zakon-466-zmini-shhodo-opodatkuvannja-pdv. 4. Зміни правил сплати податку на прибуток, непрямих та інших податків
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.pwc.
com/ua/uk/services/tax/publications/tax-code-updates/income-indirect-tax.html.

Оласюк А. Л.,
студ. гр. ОА-61М,
Волинський національний університет ім. Лесі Українки.
Науковий керівник – Сафарова А. Т.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Лісове господарство як галузь виробництва має свої особливості та специфіку. Це зумовлено перш за все тим, що діяльність підприємств у даному
сегменті економіки охоплює значну кількість напрямків, серед яких можна
виділити: сертифікацію лісів, охорону та захист лісу, будівництво лісових доріг, здійснення лісозаготівель, переробку деревини, заготівлю побічних лісо55

вих користувань та їх переробку (виробництво ефірних олій, фруктових соків
та концервацій).
Суцільна та безперервна реєстрація у документах даних про всі господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом контролю за об’єктами господарської діяльності, та, зокрема, правильним і раціональним використанням виробничих запасів підприємством. Також, актуальність даного питання зумовлено тим, що від якості первинного обліку запасів залежить правильність списання їх вартості на виробництво, і, відповідно адекватність розрахунку собівартості готової продукції, оцінка незавершеного виробництва.
Виробничі запаси підприємства відіграють важливу роль при визначення результатів господарської діяльності.
Вагомим внеском у дослідження організації первинного обліку виробничих запасів стали праці вітчизняних учених: М. Білика, С. Голова, І. Карабаз,
Є. Мниха, М. Огійчука, М. Пушкаря, В. Рудницького, П. Саблука, В. Сопка.
Проте ґрунтовних наукових досліджень та розробок шляхів удосконалення
методики первинного обліку виробничих запасів на підприємствах лісового
господарства проводилось недостатньо.
Загалом, первинний облік представляє собою початкову стадію системного сприйняття і реєстрації окремих операцій, що характеризують господарські
процеси і явища. Зазвичай підприємства лісового господарства мають розгалужену структуру і складаються із декількох лісництв, складів, цехів. Тобто,
облікова інформація про виробничі запаси формується та накопичується у
різних підрозділах суб’єкта господарювання, а згодом консолідується Головним Бухгалтером.
Для підприємств лісової галузі Державним агентством лісових ресурсів
України розроблено ряд специфічних первинних документів для обліку
основних виробничих запасів [3].
Облік деревної сировини та лісоматеріалів (лісопродукції), які є основними виробничими запасами для підприємств лісового господарства, починається із приймання їх безпосередньо на місцях виконання робіт, лісопунктах.
Відповідальні особи по мірі заготівлі і підвозки лісоматеріалів щоденно проводять їх приймання від бригади. При цьому матеріально відповідальна особа
складає у двох примірниках Щоденник приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма ЛГ-4). Перший примірник щоденника видається
бригадиру, а другий залишається у особи, яка прийняла лісоматеріали та деревну сировину. На підставі щоденників у двох примірниках відповідальний
працівник заповнює Наряд-акт на виконання робіт (форма ЛГ-11), який складається після закінчення заготівлі лісоматеріалів на ділянці. Наряд-акт на
виконання робіт разом з першим примірником щоденника здається у лісництво, цех чи інший підрозділ.
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Вивезення лісопродукції на кінцеві склади власного підприємства проводиться на підставі Товарно-транспортної накладної (ф. №1-ТН). Цей первинний документ призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та
бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу й
обліку виконаної роботи. На лісогосподарських підприємствах у ньому деталізуються дані про лісоматеріали (вказується об’єм, висота, довжина, ширина,
відповідні коефіцієнти, ціна та інше) [1, c.25].
На підприємствах лісового господарства надходження виробничих запасів на склад оформлюється накладними, відомостями, в яких вказується: дата,
шифр цеху і складу, найменування запасу, номенклатурний номер, одиниці
виміру, кількість, ціна за одиницю. По заготовленій та використаній на виробництво і власні потреби лісопродукції матеріально відповідальна особа щомісячно складає та в установлені строки подає в лісництво (цех) Рапорт про
рух лісопродукції (форма ЛГ-6) з доданням до нього всіх документів по
надходженню і списанню лісоматеріалів.
Для руху виробничих запасів як всередині підприємства, так і під час їх
відпуску структурним підрозділам чи стороннім організаціям використовується накладна-вимога на відпуск. На підставі одноо з примірників накладної,
що залишається на складі, відповідальна особа заповнює картку складського
обліку. У ній визначаються назви запасів, їх номенклатурні номери, одиниці
виміру, сорт, розмір, ціна за одиницю [1, c.26].
У картках складського обліку робляться записи про надходження та відпуск запасів і виводяться їх залишки. Тобто вони застосовуються для оперативного обліку руху матеріалів та інших запасів на складі. Картка відкривається в бухгалтерії на рік із переносом залишку запасу на початок року з
картки попереднього року. Зазвичай, облік лісоматеріалів ведеться по кількісних показниках в цілому по лісництву і в тому числі по матеріально відповідальних особах в Книзі обліку лісопродукції (форма ЛГ-11).
Важливим елементом контролю за наявністю матеріальних цінностей, в
тому числі і виробничих запасів є інвентаризація. Результати інвентаризації
відображаються по кожній матеріально відповідальній особі відображаються в
Інвентаризаційному описі лісопродукції (форма № Інв1). Даний документ складається у двох примірниках, один з яких подається підприємству, а інший залишається у лісництві, складі, цеху. На підставі Інвентаризаційного опису лісопродукції складається Порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції
(форма №Інв3), де виводиться кінцевий результат інвентаризації [2, c.79].
Отже, первинний облік виробничих запасів на підприємствах лісового
господарства має свої особливості та специфіку. Розроблені на законодавчому
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рівні для відображення інформації про запаси первинні документи допомагають організувати чіткий та ефективний бухгалтерський облік, мінімізувати
витрати підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Основною метою здійснення фінансово-господарської діяльності, як великих, так і малих підприємств є отримання прибутку. Одним із способів його
збільшення є успішна організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема
обліку операційних витрат, які відіграють значну роль у формуванні кінцевої
ціни продукції.
Для віднесення підприємства до групи малих суб’єктів господарювання
необхідно відповідати хоча б двом критеріям, а саме: 1) балансова вартість
активів – до 4 млн євро; 2) чистий дохід від реалізації продукції – до 8 млн
євро; 3) середня кількість працівників – до 50 осіб. Відповідно до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», при визначені
категорії, використовуються показники з минулорічної фінансової звітності підприємства [1]. У випадку потрапляння підприємства за всіма критеріями до
різних розмірних груп необхідно дотримуватися середини.
Визначившись із величиною підприємства, а саме – мале, можна переходити до особливостей ведення бухгалтерського обліку. У малого бізнесу є
можливість використовувати Спрощений План рахунків бухгалтерського
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обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств
(далі – Спрощений План рахунків) або Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій (далі – Загальний План рахунків). Відмінність між даними планами рахунків полягає у рівні деталізації та систематизації інформації. Таким чином, у Спрощеному плані рахунків інформація більш
укрупнена, тобто кількість синтетичних рахунків є меншою. У зв’язку з цим,
для ведення обліку операційних витрат на підприємствах використовують
лише 9 клас рахунків. Якщо ж використовувати Загальний план рахунків, то у
ньому передбачені рахунки 8 класу, які дають можливість вести облік усіх
елементів операційний витрат, а саме: матеріальні витрати; витрати на оплату
праці; відрахування на соціальні заходи; амортизаційні відрахування; інші
операційні витрати.
У такий спосіб, малим підприємствам надається альтернатива у виборі
ведення бухгалтерського обліку витрат, а саме: застосування лише 9 класу
«Витрати діяльності», або ж використання, як 8 «Витрати за елементами» так
і 9 класів рахунків. У минулі роки, був ще один варіант, який полягав у веденні лише 8 класу, проте у 2019 році відбулися зміни і згідно з наказом Міністерства фінансів від 31.05.2019 № 226 рахунки 9 класу тепер необхідно
вести усім підприємствам України [2].
Варто додати, що використання Спрощеного Плану рахунків можливе
лише у разі складання фінансової звітності, визначені доходів і витрат малими
підприємствами відповідно до НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».
У той час, як для використання Загального Плану рахунків потрібно опиратися на НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Щодо форми обліку, то тут також малим підприємствам надається можливість вибору простої, спрощеної, журнальної (журнально-ордерної) чи
автоматизованої форми обліку. Використання журнальної чи автоматизованої
форми обліку на малих підприємствах здійснюється аналогічно до середніх
чи/і великих підприємств. При застосуванні спрощеної форми, інформація
щодо витрат акумулюється у І та ІІ розділах відомості 5-м , яка є регістром
аналітичного обліку витрат малого підприємства. Далі інформація заповнюється в оборотно-сальдовій відомості, і тоді узагальнюється у фінансовій
звітності, а саме у формі № 2-м Звіт про фінансові результати. Якщо ж
підприємство є платником податку на прибуток, то інформація про операційні
витрати подається в податковій звітності. У разі використання простої форми
обліку, обов’язковим є використання подвійного запису. Таким чином, ведення обліку витрат операційної діяльності відображається у Журналі господарських операцій і у Відомості 3-м, тоді вона узагальнюється у Звіті суб’єкта
малого підприємництва [3].
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Отже, для успішної діяльності малих підприємств необхідно: правильно
визначити розмір підприємства, організувати ефективне ведення бухгалтерського обліку операційних витрат та документообігу із врахуванням виду
діяльності суб’єкта господарювання.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Розвиток ринкових відносин в Україні, наявність підприємств різних
форм власності та розширення міжнародних економічних зв'язків вітчизняних
підприємств з іноземними партнерами сприяли впровадженню в облікову
практику облікової політики, яку підприємство визначає самостійно. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежить ефективність управління не тільки системою обліку, а й фінансово-господарською діяльністю
підприємства та стратегією його розвитку на тривалу перспективу. Тому формування облікової політики на підприємстві – доволі трудомісткий відповідальний процес, оскільки підприємству доведеться працювати не один рік
згідно з розробленою і затвердженою обліковою політикою. Це вимагає від
управлінського персоналу підприємства більш виваженого підходу до розробки та підтримки на належному рівні облікової політики з урахуванням
впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів [1].
Термін «облікова політика» законодавчо закріплений в Україні Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
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16.07.1999 р. № 996-ХІV та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» як сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Отже, облікова політика є важливим
інструментом формування фінансової звітності та обов'язковим елементом
фінансового обліку [2].
Метою формування облікової політики в найзагальнішому вигляді повинно бути одержання максимального сумарного ефекту від діяльності підприємств. Визначення мети облікової політики повинно включати пріоритети,
стратегічні, тактичні та оперативні цілі діяльності підприємств. При формуванні мети облікової політики необхідно враховувати фінансову, інвестиційну, амортизаційну політику конкретного підприємства [3].
Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно визначає облікову політику, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та
внутрішньої звітності. При цьому така політика підприємства повинна базуватися на принципах, характерних виду обліку.
Облікова політика для цілей управлінського обліку має передбачати: варіант обліку витрат (з використанням рахунків усіх класів); систему обліку
витрат; метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції; перелік
центрів витрат та сфер відповідальності; перелік об’єктів витрат, об’єктів
калькулювання та калькуляційних одиниць; перелік і склад статей калькулювання та калькуляційних одиниць; перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; база розподілу загально-виробничих витрат; оцінку
залишків незавершеного виробництва; варіант зведеного обліку витрат виробництва; оцінку готової продукції; метод обліку доходів; робочий план рахунків
витрат, доходів і фінансових результатів; перелік планів і бюджетів; порядок
формування та перелік цін; перелік регістрів управлінського обліку; склад та
форми внутрішньої звітності, періодичність їхнього заповнення і подання
відповідальними особами тощо.
Процес розробки облікової політики в системі управлінського обліку має
певні особливості. У зв’язку з цим при формуванні облікової політики для
цілей управлінського обліку необхідно виходити з того, що:
– по-перше, необхідне урахування принципів не лише управлінського
обліку, а й фінансового оскільки за деякими пунктами вони будуть
співпадати;
– по-друге, потрібно визначити перелік суб’єктів, об’єктів та елементів
управлінського обліку;
– по-третє, необхідно максимально охоплювати обліковий цикл: методичний, технічний і організаційний [1].
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Формування облікової політики підприємства сьогодні є непростим завданням. Досвід організації бухгалтерського обліку та формування облікової
політики на підприємствах України відносно незначний. Тому формування та
використання на практиці облікової політики підприємства, як і будь-якого
нового явища, має ряд проблем.
Облікова політика – одне із важливих питань підприємства щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Сьогодні формування чи зміна облікової політики є проблемним для більшості облікових
працівників за різних обставин:
– низької кваліфікації облікового персоналу;
– недостатнього практичного досвіду;
– недостатньої інформованості про здобутки та досягнення інших;
– відсутності творчого підходу;
– незнання сучасного передового досвіду зі здійснення обліку;
– небажання «іти в ногу з часом» тощо [4].
Отже, облікова політика є важливим інструментом організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вдало, попередньо глибоко проаналізована
комбінація можливих варіантів облікової політики дає змогу підприємству
ефективно здійснювати господарську діяльність. З метою підвищення якості
процесу формування облікової політики на рівні підприємства доцільно
посилити контроль з боку державних органів управління за дотриманням
ними вимог чинного законодавства та сприяти впровадженню інформаційних
систем і технологій обробки облікової інформації, систематичному підвищенню кваліфікації працівників бухгалтерії.
Література
1. Щирба М.Т. Облікова політика в системі управлінського обліку:
монографія / М.Т. Щирба. – Тернопіль: ВПЦ « Економічна думка ТНЕУ»,
2011. – 340 с. 2. Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.99 р. номер 996-XIV. 3. Давидов Г.М. Облікова
політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук та ін.; за
заг. ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив – Систем», 2017. –
362 с. 4. Верига Ю.А. Облікова політика підприємства: навч. посіб. /
Ю.А. Верига. Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – К.: Центр учб. літ., 2015. –
312 с.

62

Погодіна І.О.,
студ. гр. 6421-м,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова.
Науковий керівник – Прокопович Л.Б.,
к.е.н., доцент
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА МСФЗ
У часи економічних перетворень питання застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) при складанні фінансової звітності
набуває особливої актуальності.
Метою публікації є дослідження теоретичних і методологічних положень,
а також розробка практичних рекомендацій щодо гармонізації П(С)БО і
МСФЗ зокрема в обліку фінансових результатів і їх відображенню у фінансовій звітності.
Трансформація – це процес перетворення фінансової звітності, складеної
за національними стандартами, у фінансову звітність, яка б відповідала вимогам МСФЗ [2, c. 21].
Трансформація включає аналіз балансу і звіту про фінансові результати,
які відповідають вимогам національних стандартів, та внесення до них необхідних коригувань для забезпечення подання інформації у повній відповідності до МСФЗ.
На сьогодні основні розбіжності між МСФЗ та П(С)БО полягають у
визнанні, оцінці та розкритті інформації, щодо активів, зобов’язань, доходів і
витрат, які потрібно враховувати під час трансформації фінансових звітів. Трансформація фінансової звітності здійснюється з урахуванням вимог МСФЗ 1
«Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та передбачає коригування статей звітності, складеної за національними стандартами, з метою доведення вартісної оцінки активів, капіталу та зобов’язань до вартості, за
якою вони повинні бути відображені згідно з вимогами міжнародних стандартів.
У частині трансформаційних процедур при переході на МСФЗ бухгалтеру
необхідно [3, с. 63]:
1) підготувати оборотно-сальдову відомість за синтетичними і аналітичними рахунками, а також аналітичні відомості до кожної статті фінансової
звітності для встановлення правильності перенесення залишків у відповідні
статті звітності;
2) скласти фінансову або консолідовану фінансову звітність, яка б повністю відповідала нормам національних стандартів, станом на дату переходу
на застосування МСФЗ;
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3) розробити облікову політику підприємства відповідно до МСФЗ станом на дату переходу, проаналізувати її на предмет відповідності вимогам
міжнародних стандартів;
4) провести детальний аналіз активів, капіталу та зобов’язань на предмет
відповідності застосовуваних підходів до їх оцінки та визнання відповідності
вимогам міжнародних стандартів;
5) підготувати аналітичну інформацію за рахунками бухгалтерського
обліку в розрізі окремих об’єктів – активів, капіталу та зобов’язань, інформація про які підлягає трансформації в зв’язку з невідповідністю вимог національних стандартів вимогам міжнародних, щодо їх визнання та оцінки;
6) скласти коригуючі записи у зв’язку з виявленими в процесі трансформації відмінностями між вимогами національних та міжнародних стандартів.
Залежно від специфіки діяльності такі записи можуть бути пов’язані з
необхідністю:
- припинення визнання окремих об’єктів бухгалтерського обліку, які не
визнаються такими об’єктами відповідно до МСФЗ;
- визнання нових об’єктів бухгалтерського обліку, які відповідають критеріям визнання, встановлених МСФЗ;
- перекласифікації статей звітності – перенесення сум з однієї статті
звітності до іншої через те, що окремі статті звітності, які визнаються
за національними стандартами, інакше класифікуються за МСФЗ;
- застосування до оцінки вимог, передбачених МСФЗ [1, c. 329].
Отже, гармонізація фінансової звітності сьогодні є досить актуальною та
набирає обертів в Україні. Звітність, яка відповідає принципам МСФЗ, забезпечує повноту і достовірність інформації щодо діяльності підприємства. Тобто дає змогу оцінити та проаналізувати привабливість суб’єкта господарювання з погляду інвесторів і кредиторів.
Після аналізу змісту НП(С)БО можна стверджувати про подібність його
положень з положеннями міжнародних стандартів, однак все ще є розбіжності. Таким чином, у частині трансформаційних процедур бухгалтеру варто
здійснити ряд заходів, аби застосувати складати звітність за МСФЗ.
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СКЛАД СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» [1], з 1 липня
2019 року в Україні почала діяти нова модель ринку електроенергії. Однією з її
особливостей є трансформація обленерго шляхом поділу передачі і постачання,
створення окремих енергорозподільчих і енергопостачальних підприємств.
Електроенергетика відноситься до фондомістких галузей. Так, питома
вага основних засобів більшості енергорозподільчих компаній перевищує
60%. Джерелом інвестицій в основні засоби були і залишаються кошти, отримані через тариф на розподіл — від споживачів електричної енергії. На думку
експертів, цих ресурсів не вистачає навіть на підтримку існуючого стану
мереж, тож вони стрімко деградують [2].
Результати роботи розподільчих електричних мереж багато в чому визначають надійність, якість, і ефективність роботи всієї енергетичної системи
України.Тому для ефективної діяльності енергорозподільчого підприємства
пріоритетним завданням є забезпечення безперебійної роботи обладнання, це
гарантує якість наданих послуг та збереження конкурентоспроможності компанії. Створення обліково-аналітичної системи є основою формування інформаційної бази, має вирішальну роль в управлінні ризиками об’єктів обліку енергорозподільчого підприємства.
Для ефективного управління ризиками необхідне постійне інформаційне
забезпечення на кожному етапі здійснення ризик-менеджменту, що дало б
змогу управлінському персоналу оперативно прийняти рішення. На думку
С.О. Кучеркової, така інформація має характеризуватися:
- оперативністю;
- достатністю;
- аналітичністю;
- гнучкістю і корисністю;
- достатньою економічністю[3, с. 60-61].
Інформацію, що відповідає таким критеріям,є як фінансовою, яку можна
отримати з даних бухгалтерського, фінансового, податкового обліку, так і нефінансовою, частина якої систематизується у статичній звітності. Для плану65

вання стратегічного розвитку енергорозподільчих компаній слід мати інформацію про забезпечення зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, можливості забезпечення протидії фізичним та інформаційним впливам на
електричну мережу без тотальних вимикань споживачів і високих витрат на відновлювальні роботи, самовідновлення мережі після аварійних вимикань, здатності протистояти розвитку критичних відмов за будь-яких аварійних умов
тощо.
Ознайомлення з думками науковців [3, 4, 5, 6] щодо системи обліковоаналітичного забезпечення дозволило визначити такі її складові (рис. 1).
Система обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками
енергорозподільчих компаній

Рис. 1. Структура системи обліково-аналітичного забезпечення
Адаптовано [3, с. 268]

На наш погляд, контрольна підсистема є невід’ємним складником обліковоаналітичного забезпечення, оскільки вона забезпечує відповідний рівень впевненості у фінансовій та нефінансовій інформації.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
У сучасних умовах високої конкуренції, як на вітчизняному, так і на світовому ринках, підприємству потрібно якнайшвидше та з найменшими витратами знаходити шляхи підвищення конкурентоспроможності своєї продукції
та ефективності системи управління. Одним із найефективніших методів вирішення цих завдань є використання бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг – це порівняльний аналіз підсумків роботи компанії з результатами більш успішних конкурентів або ефективно працюючих підприємств інших галузей. Поняття «бенчмаркінг» (benchmarking, від англ. «bench» –
рівень, висота і «mark» – позначка – опорна відмітка, експертний стандарт, використовуваний в якості контрольної точки) вперше з’явилося в 1972 р. в
Інституті стратегічного планування Кембриджу [1, с. 65].
Бенчмаркінг є широко поширеним в світі, відомою є Всесвітня організація бенчмаркінгу (Global Benchmarking Network (GBN)), яка включає понад
30000 підприємств. Зокрема його в свій час використовували такі компанії, як
Hewlett-Packard, Ford, General Motors, Xerox та інші.
Бенчмаркінг полягає у вивченні та аналізі бізнес-процесів еталонних підприємств, що досягли значних успіхів. Його особливістю є адаптація процесів,
які використовуються в більш успішних компаніях, а не їх копіювання. Тому
для порівняння підходять як і підприємства-конкуренти, так і організації, що
здійснюють свою діяльність у інших галузях.
Виділяють багато видів бенчмаркінгу, основними з яких є:
– внутрішній – полягає у зіставленні характеристик виробничих одиниць
процесів, які здійснюються всередині корпорації;
67

– конкурентний – полягає у дослідженні специфічних продуктів, можливостей процесу або адміністративних методів конкурентів;
– функціональний – аналіз процесів, функцій та методів порівняно з
підприємствами, які не є конкурентами;
– загальний – порівнює певну функцію кількох підприємств незалежно
від галузі їх діяльності.
На практиці підприємства найчастіше використовують конкурентний
бенчмаркінг – порівняння своєї продукції і бізнес-процесів з аналогічними
позиціями прямих конкурентів.
Ціллю бенчмаркінгу є підвищення ефективності діяльності власного
підприємства і завоювання конкурентних переваг для реалізації продукції.
Предметом бенчмаркінгу є технології, виробничі та бізнес процеси, методи
організації виробництва і збуту продукції.
В системі управлінського обліку бенчмаркінг дозволяє виконати такі
завдання, як: вивчити конкурентів та лідерів у галузі; проаналізувати власну
діяльність, оцінити слабкі та сильні сторони існуючих процесів, проаналізувати складові витрат та виділити області діяльності, які потрібно вдосконалити;
здійснювати планування зважаючи на найкращі методи лідерів, визначити їх
способи підвищення ефективності та перейняти.
Застосування бенчмаркінгу насамперед пов’язано з дослідженням виробничих процесів, технології виробництва і збуту продукції, а також пошуку
резервів зниження витрат виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції.
Найчастіше бенчмаркінг в управлінському обліку зосереджений на
порівнянні витрат оскільки вони є основним чинником конкурентоспроможності продукції. Його реалізують за різними напрямами – бенчмаркінгом процесів та бенчмаркінгом результатів. Перший реалізується через застосування
методів управління еталонного підприємства на основі дослідження його процесу формування витрат. Бенчмаркінг результатів ґрунтується на постійному
зіставленні та комплексній оцінці виробничих витрат, собівартості продукції
та інших показників із даними підприємств.
Таким чином, за допомогою бенчмаркінгу підприємство об’єктивно оцінює результати своєї діяльності, вивчає досвід конкурентів та інших успішних
підприємств і може застосовувати отриману інформацію для власного удосконалення. Його застосування виключає необхідність здійснювати витрати на
винахід власних способів удосконалення та зменшує ризики при їх впроваджені.
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Проте перешкодою його застосування є недоступність інформації, яка потрібна, адже як правило вона є комерційною таємницею.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
ЗА МЕТОДОМ “ВИТРАТИ ПЛЮС”
На підприємствах харчової промисловості облік витрат є важливою
складовою системи фінансового та управлінського обліку. За допомогою даних щодо обсягів витрат та динаміки їх зміни, управлінський персонал має
змогу здійснювати фінансове регулювання та контроль діяльності підприємства, приймати виважені управлінські рішення. Діяльність підприємств
харчової промисловості потребує щоденного контролю за процесом виготовлення продукції, в аспектах: розходу сировини, робочої сили, комунальних
послуг, логістичних та інших витрат, що входять до складу собівартості
продукції. Водночас, перед управлінським обліком стоїть потреба регулювання виробничої рентабельності і конкурентоспро-можності продукції та
створення умов для її прибуткової реалізації.
Як зазначає О.В. Губарь, “конкурентоспроможність конкретної продукції
визначається здатністю відповідати вимогам конкретного ринку, запитам
покупців порівняно з іншими аналогами, представленими на ринку” [1, с. 83].
Тому, конкурентоспроможність визначається якістю продукції, її місцем на
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ринку, споживчими властивостями та ціною. Зрозуміло, що у випадку, коли
ціна на продукцію встановлюється відповідно попиту та пропозиції, тобто,
виходячи із платоспроможності населення, підприємство повинно дотримуватись ринкових законів і виробляти рентабельну для себе продукцію, а це, в
свою чергу, означає – зменшувати витрати без зниження якості продукції,
оскільки від цього частково залежить попит на неї.
На сьогоднішній день одним із найпоширеніших в ціноутворенні є метод
“витрати плюс”. Інформацією для встановлення ціни є дані про собівартість
виробництва продукції. При розрахунку ціни у цьому випадку керуються
наступними формулами: “виробничі змінні витрати плюс націнка; загальні
змінні витрати плюс націнка; виробнича собівартість плюс націнка; повна
собівартість плюс націнка. Націнку можна розрахувати на базі: змінних виробничих витрат; повної виробничої собівартості; загальних змінних витрат;
повних витрат” [2, с. 4].
Виходячи з інформації, що подана у джерелі [3], нами узагальнено
переваги та недоліки використання методу “витрати плюс”. Переваги: 1.
Простота. Визначити ціну товару за допомогою цього методу досить просто,
хоча слід враховувати методи розподілу накладних витрат, щоб бути якомога
точнішими при розрахунку. 2. Гарантований прибуток за контрактом. Будьякий підрядник готовий прийняти цей метод для договірної угоди із замовником, оскільки йому гарантується компенсація витрат та отримання прибутку. Немає ризику втрат за таким контрактом. 3. Підлягає обґрунтуванню. У
випадках, коли постачальник повинен переконати своїх покупців у необхідності підвищення ціни, постачальник може вказати на збільшення своїх
витрат як на причину підвищення.
Недоліки методу “витрати плюс”: 1. Ігнорування конкуренції. Компанія
може встановити ціну товару на основі формули “витрат плюс”, а потім здивуватися, коли виявить, що конкуренти ставлять на ринку суттєво інші ціни.
Це має величезний вплив на частку ринку та прибуток, на який може розраховувати компанія. 2. Перевищення вартості продукції. Згідно з цим методом,
підприємство не стимулює розсудливо розробляти продукцію, яка має відповідний набір якісних критерій та характеристик для цільового ринку. Натомість підприємство розробляє те, що краще для нього, і запускає продукт. 3.
Перевищення витрат за контрактом. З точки зору будь-якого державного органу, який наймає постачальника за домовленістю “витрати плюс”, постачальник не має стимулу скорочувати свої видатки – навпаки, він, швидше за
все, включатиме в контракт якомога більше витрат, які йому можна було
відшкодувати.
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Цей метод не є прийнятним для визначення ціни продукції, яка продається на конкурентному ринку, перш за все тому, що він не враховує ціни,
які стягуються конкурентами. Не можна забувати про те, що цінова політика
підприємства харчової промисловості залежить від державного регулювання і
кожне підприємство змушене дотримуватись встановлених норм при розрахунку та прогнозуванні цін. Можна зробити висновки, що “витрати плюс” є
більш цінним інструментом саме для виробника, якщо керуватись контрактом,
оскільки він не має ризику зменшення своїх витрат. Однак обов’язково слід
переглянути, які витрати допустимі для відшкодування за контрактом. Не
виключено, що умови контракту є настільки обмежувальними, що постачальник повинен виключити багато витрат із відшкодування, що потенційно
може спричинити збитки.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ» В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Власні засоби виступають головним джерелом фінансування будь якого
підприємства. Саме капітал виражає власність, а власний капітал показує
незалежність підприємства від інших джерел фінансування.
Економічна сутність власного капіталу полягає в забезпеченні підприємства власними фінансовими ресурсами, необхідними як для початку, так і
для ведення господарської діяльності. Юридичне значення власного капіталу
полягає в тому, що його розмір визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які суб’єкт господарювання має за своїми зобов’язаннями. Ці дві
категорії визначень характеризують сутність поняття «капітал» в бухгал71

терському обліку підприємства: з економічної точки зору– визначені частини
майна чи власність суб’єкта підприємництва або його активи, з юридичної
точки зору – як зобов’язання у широкому розумінні цієї категорії, або пасиви.
Відповідно до облікового законодавства капітал є частиною в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [1].
Поняття «капітал» в бухгалтерському обліку слід розглядати виходячи з
наступних його значень: частки власників підприємства у його активах, сукупності ресурсів підприємства, які є джерелом його доходів, довгостроковими джерелами фінансування. Категорія «капітал» як сукупність ресурсів
має певні властивості: обмеженість ресурсів, здатність до накопичення, яка
означає, що капітал можна не лише зберегти, але й поповнити, ліквідність або
здатність перетворюватись у грошову форму, наявність обмінної вартості,
постійній зміні власних форм.
Отже, капітал є складною економічною категорією, яка проявляється в бухгалтерському обліку через майно підприємства та джерела його утворення (сукупність правових відносин) відображаючи економічний аспект його сутності.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ
У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Важливу роль у соціально-економічному розвитку країни поряд з державними (бюджетними) організаціями та комерційними підприємствами відіграють неприбуткові (некомерційні, небюджетні) організації, які називають третім сектором економіки. Згідно чинного законодавства основною метою створення і діяльності неприбуткових організацій є досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових цілей, розвиток фізичної культури та
спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб і суспільних
благ громадян. Впродовж останніх десять років спостерігається значне
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зростання кількості неприбуткових організацій, зокрема благодійних та громадських організацій, фондів, асоціацій тощо. У Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України, станом на 01.07.2018 р. зареєстровано
1 264 969 юридичних осіб, з яких 179 056 є неприбутковими організаціями, що
становить 14% від загальної кількості осіб [1].
Для здійснення своєї діяльності неприбуткові організації, як зареєстровані юридичні особи згідно вітчизняного законодавства зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність та основні показники щодо своєї діяльності. Закон
України про ведення бухгалтерського обліку, національні П(С)БО та інші
законодавчо-нормативні акти, якими керуються неприбуткові організації для
ведення обліку, на сьогоднішній день не враховують специфіки діяльності
таких організацій і тим самим містять ряд невідповідностей та неузгодженостей певних норм. Тому, відсутність спеціальних норм в законодавстві для
ведення обліку саме в неприбуткових організаціях породжує певні проблеми.
Зокрема, визначення сутності основних понять та об’єктів бухгалтерського
обліку є суперечливими в певній мірі і неприйнятними щодо ведення обліку
саме у неприбуткових організаціях, зокрема:
поняття «активи»: згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [2], активи – це ресурси, викoристання яких, як очікується, призведе дo отримання економічних вигод y майбутньому. Враховуючи, що економічна вигода – це потенційна мoжливість для підприємства отримати грошові
кошти вiд використання цих активів, і тому, зрозумілою стає непридатність
такого визначення активів у діяльності неприбуткових організацій;
поняття «зобов'язання»: зобов'язання – цe заборгованість підприємства,
погашення, якoї в майбутньому, як очікується, пpизведе до зменшення ресурсів підприємства, щo втілюють в cобі економічні вигоди. Знову ж таки економічної вигоди неприбуткові організації не можуть отримувати;
поняття «витрати»: згідно п. 5 НП(С)БО 16 «Витрати» [4], витрати – це
зменшення економічних вигoд у вигляді вибуття активів aбо збільшення зобов'язань, які пpизводять до зменшення власного капіталу. Знову зустрічається поняття економічних вигод, які ніяк не пов'язaні з діяльністю неприбуткових організацій;
поняття «доходи» (як апогей несумісності): доходи – це, згідно п. З розділу I НП(С)БО 15 «Дохід» [3], збільшення економічних вигoд у вигляді надходження активів aбо зменшення зобов'язань, які пpизводять до збільшення
власного капіталу. Надходження, у контексті доходів неприбуткових організацій (цільові та цільові) також носять характер не економічної вигоди, а
виключно для реалізації заходів, програм тощо, тобто основної своєї діяльності згідно статуту.
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Окрім наведених вище основних проблем, пов’язаних з визначенням
сутності об’єктів обліку, не врахована специфіка та особливості господарської
діяльності окремих неприбуткових організацій також у фінансовій, статистичній і податковій звітності. Тому, на нашу думку, є необхідним і вкрай важливим здійснення реформування бухгалтерського обліку у напрямку адаптації
до міжнародних стандартів, та удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо діяльності саме неприбуткових організацій та установ.
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Первинний облік – початкова стадія бухгалтерського обліку, на якій відбувається фіксування господарської операції в первинному документі, її зміна
та реєстрація. Невід’ємною умовою процесу ведення обліку є оформлення
кожної господарської операції відповідним первинним документом. Документування – важлива ланка в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це – початок і основа обліку. Без належно оформленого документу не
може бути бухгалтерського запису, а, власне, від цього залежать повнота та
достовірність облікової інформації для користувачів.
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Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» необхідно визначитись які з загальновиробничих витрат відносяться до змінних, а які до постійних. Від такого
розподілу витрат залежить виробнича собівартість конкретних видів продукції, а тому і фінансові результати від її реалізації. Одночасно з віднесенням
конкретних загально виробничих витрат до постійних чи змінних, необхідно
визначитись із нормальною потужністю підприємства, адже для її характеристики можуть застосовуватись різні як кількісні, так і вартісні показники.
Для забезпечення обліку витрат підприємства в рамках розподілу їх між
господарськими процесами, виробництва та видами продукції Планом рахунків передбачено рахунки класів 8 і 9. Кожне підприємство виходячи із специфіки своєї господарської діяльності вибирає ту іншу сукупність рахунків і
закріпляє прийняте рішення наказом про облікову політику.
З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрат підприємства об’єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати
групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат.
Види витрат визнаються виходячи з економічного змісту, що міститься в
кожному елементі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних
статей витрат. Місця виникнення витрат – це структурні підрозділи, в яких
відбувається споживання ресурсів у виробничих, збутових, адміністративних та
інших цілях, пов’язаних з оборотом коштів підприємства. Під терміном носій
витрат слід розуміти продукцію підприємства (включаючи роботи та послуги),
яка в той чи інший момент може перебувати на різних до реалізаційних стадіях,
починаючи від стадії придбання запасів, призначених для її випуску.
Відповідно до П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати,
які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Вимоги щодо визнання витрат, визначені П(С)БО 16, відповідають вимогам
за міжнародними стандартами фінансової звітності, визнання витрат в бухгалтерському обліку та їх відображенні у фінансовій звітності не залежить від періоду отримання первинних документів. Зокрема підприємства повинні відображати витрати у фінансовій звітності в період отримання доходів, для яких вони
здійснені.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ СІНГАПУРУ ТА УКРАЇНИ
Вдало підібрана податкова політика є одним із важливих факторів налагодженої роботи економічної системи у державі. Саме від системи податків у
країні залежить розвиток підприємницької діяльності, експорт товарів та надходження іноземних інвестицій. Незважаючи на те, що реформування
податкової системи на загальнодержавному рівні є складним і багатогранним
процесом, Сінгапуру це вдалось. Сьогодні держава посідає 2 місце у рейтингу
легкості ведення бізнесу, в той час як Україна знаходиться на 64 позиції із 190
країн світу [1].
Перелік державних податків, що сплачують громадяни Сінгапуру та України є досить схожим, проте існують відмінності у формах нарахування податку, застосуванні пільг тощо. Аналогом українського податку на прибуток,
що становить 18% [2] є «Corporate Income Tax», або податок на прибуток корпорацій [3]. Цей податок становить 0%, 8.5% або 17% залежно від конкретної
кількості отриманого доходу. Зокрема, перші 100000$ доходу підприємства
оподатковується за ставкою 0%, після цієї межі діє ставка 8,5%, а при рівні
доходу більше 300000$ починає діяти ставка податку 17% [3]. Така висока
межа доходу, що не потребує сплати податку на прибуток сприяє розвитку
малого та середнього бізнесу.
В українського податку на доходи фізичних осіб також є азійський аналог
«Personal Income Tax» – податок на особистий дохід [4]. На відміну від базового податку 18% в Україні [2], доходи громадян Сінгапуру оподатковуються
за прогресивною ставкою, тобто чим більший дохід, тим вищим є відсоток податку до сплати. Ставка змінюється від 0% до 22% і щоб сплачувати, наприклад, ставку 18% як у Україні, потрібно отримувати дохід у розмірі 40000 $ [4].
Податок на додану вартість в Україні становить 20%, також діють ставки
0% та 7% [2]. У Сінгапурі застосується «General Sales Tax», дослівно універсальний податок на продаж. Основна ставка цього податку 7% [5], що дозволяє
підприємцями знизити ціну товару, у порівнянні із 20% ПДВ в Україні, адже
ці податки закладаються у вартість товару і сплачує їх вже споживач. Також в
обох державах існує перелік операцій, що не підлягають сплаті ПДВ та GST,
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проте у Сінгапурі цей список є ширшим. Зокрема, не підлягають оподаткуванню продаж та оренда житлової нерухомості, фінансові послуги, експорт
товарів і міжнародних послуг, купівля-продаж товарів на складах в межах
вільних економічних зон, операції між фізичними особами [5].
Варто відмітити, що причинами злагодженої діяльності податкової системи Сінгапуру також є застосування різних типів електронних систем виставлення рахунків, використання електронних документів, спрощення і пояснення процесу сплати податків для громадян, наприклад, використання віртуальних асистентів, що взаємодіють із платниками та надають відповіді на
запитання щодо сплати податків [6].
Аналізуючи досліджені види податків варто підкреслити, що основні
розбіжності полягають у методах встановлення, а саме прогресивність або
ступінчастість нарахування податків у Сінгапурі, на відміну від України, де
частіше застосовується фіксована ставка податку. Варто врахувати і ставлення
громадян до податків, адже податкова реформа Сінгапуру окрім вдало підібраних ставок податків, також включає в себе активну боротьбу із корупцією та
позиціонування податків не як вилучення частки доходу, а скоріше як плату за
суспільні послуги, ці фактори сприяють створенню довіри громадян до
держави, а без цього неможливо створити ефективну податкову систему.
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TAXATION OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE
Small business has a significant place in the economy of any country. It better
meets the demand for goods, increases the number of jobs and thus increases the
flow of funds to the budget through the payment of taxes.
Reforms have a different vector of influence on Ukrainian entrepreneurship
and this leads to changes in the mood of entrepreneurs and the level of openness of
their business. Small business is the main force of economic development, which
gives the economy flexibility, mobilizes significant financial and production
resources and thus indicates the level of economic development of the country and
the degree of democratization of society as a whole. Taxation plays a special role in
the life of entrepreneurship. Ukraine has created special conditions for the tax
regime – general or simplified. This tax regime encourages small business,
assuming this type of tax as the only one paid to the local budget.
Individual entrepreneurs (hereinafter – FOP) who work in the general taxation
system pay personal income tax – 18% of income and military duty – 1.5% of
income. If the income for the reporting year exceeds UAH 1 million, the payment of
value added tax (VAT) is additionally charged. If the income does not exceed the
specified amount, VAT is not paid [2]. From January 1, 2021, natural persons –
entrepreneurs who are at the main place of work, will be exempt from paying a
single social contribution for the periods for which the employer paid the insurance
premium [1]. The obligation of entrepreneurs to pay the minimum amount of the
single social contribution for the months in which no income (profit) was received
is also abolished.
But a simplified system is more profitable for entrepreneurs. The taxation
system for sole proprietors is divided into four groups and each of them differs in
different activities, annual income limit and restrictions on the number of
employees: the first group – 10% of the subsistence level; the second group – 20%
of the minimum wage. The third and fourth groups remain the same as in 2019: –
5% of income or – 3% of income + VAT. Self-employed persons, as well as persons
engaged in independent professional activity, accrue SDRs not more than the
maximum amount of accrual of SDRs, and not less than the amount of the minimum
insurance premium. Positive changes in the conditions of activity of "simplified" are
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the increase of income limits from April 2 for the first group of single tax payers –
UAH 1 million. (instead of UAH 300,000); for the second group UAH 5 million.
(instead of UAH 1.5 million) and for group 3 UAH 7 million. (instead of UAH 5
million). This increase has greatly facilitated doing business for entrepreneurs [3].
The changes also affected the size of SDRs (due to the increase in the minimum
wage from September 2020), the maximum amount of SDRs that entrepreneurs
need to pay is UAH 16,500. (15 x 5000 hryvnias x 22%), and the minimum amount
is 1100 hryvnias. (UAH 5,000 x 22%).
It is no secret that one of the highest salaries in Ukraine is for programmers, so
the third group of the simplified system is currently the most popular among IT
workers. Choosing such a tax system, they can have an unlimited number of
employees, and can work both in the form of a sole proprietorship and in the form
of a legal entity. If the entrepreneur does not comply with the conditions of the
simplified taxation system, he will be transferred to the general system from the
first month of the quarter following the one in which the violation occurred [4].
At the beginning of spring 2020, a proposal was made to create a separate 5th
group for IT specialists, which will include SSC, military duty and a single tax with
a gradual increase of 1%, but for this group will be prohibited foreign economic
activity. Such a group is advantageous in that it makes it possible to avoid
"workarounds" and at the same time new enterprises will be attracted to Ukraine,
the income of which will remain within the country [5].
The economic crisis will definitely change the established methods of doing
business. The IT industry is probably the only industry that demonstrates
development along with tax increases.
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FORMALNOPRAWNE WYMAGANIA WOBEC SYSTEMÓW
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W POLSCE
Współczesna rachunkowość pozwala na pozyskiwanie rzetelnych informacji
oraz stanowi bazę wiedzy dla podmiotów odpowiedzialnych za wyniki
przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości jest podstawowym aktem prawnym w
ramach polskiego prawa bilansowego, akt ten został przyjęty w 1994 r., obowiązuje
do dziś, a kolejne nowelizacje dostosowują regulacje prawne do zmieniających się
warunków gospodarczych oraz wymogów prawa europejskiego [4, s 19].
Podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są do
opracowania polityki (zasad) rachunkowości. Księgi rachunkowe powinny być
prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od stosowanej techniki
[3, s 48]. Według wyżej wspomnianego aktu prawnego podmiot powinien posiadać
dokumentację zawierającą wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
na komputerowych nośnikach w organizacji ksiąg rachunkowych i w procesach
przetwarzania danych. Zgodnie z art. 10 przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
przy użyciu komputera jednostka w dokumentacji powinna zawrzeć opis systemu
informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w
zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów
orz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie
wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji [5, art. 10]. Artykuł 13
wskazuje na konieczność przyjęcia przez jednostki gospodarcze, iż zasoby
informacyjne, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów
danych lub wyodrębnionych części, określają dziennik, księgę główną, księgi
pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie obrotów i sald
ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów [5, art. 13].
Zgodnie z art. 13 i art. 14 konieczne jest również zapewnienie automatycznej
kontroli ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald [5, art. 13 i 14]. Ustawa
wskazuje na to, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy
wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie
sprawozdawczym. Jeśli chodzi o zastosowanie tego artykułu w przypadku stosowania
systemów finansowo-księgowych, to za równoważne z dowodami źródłowymi
uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za
pośrednictwem urządzeń łączności, komputerowych nośników danych lub tworzone
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według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych w księgach.
Podczas rejestrowania tych zapisów muszą zostać spełnione następujące warunki:
– uzyskują one trwale czytelną postać zgodnie z treścią odpowiednich
dowodów księgowych;
– możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie;
– stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia
danych oraz kompletności i identyczności zapasów;
– dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w
sposób zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania
danego rodzaju dowodów księgowych.
Kwestią również istotną jest ochrona danych. Art. 71 ust. 2 narzuca na jednostkę
obowiązek stosowania odpornych na zagrożenia nośników danych, środków
ochrony zewnętrznej, systematycznego tworzenia rezerwowych kopii zbiorów
danych i zapisywania ich na zewnętrznych nośnikach pamięci lub tzw. chmurze
oraz ochrony dostępu do programu finansowo-księgowego [1, s 17].
Zapisy ustawy tylko ogólnie determinują zasady prowadzenia systemów
finansowo-księgowych, nie zawierają gotowych do wykorzystania rozwiązań. W
związku z tym, w celu spełnienia wymogów ustawy o rachunkowości jednostka
musi współpracować z jednostkami odpowiedzialnymi za zasoby informatyczne
oraz posiadać dokumentację zasad polityki rachunkowości, w której powinna
szczegółowo opisać przyjęte rozwiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Istotne jest, że zapisy ustawy dotyczące systemów finansowo-księgowych są
jednolite i spójne dla wszystkich jednostek oraz ustawa nie zakłada stosowania
żadnych uproszczeń [2, s 78].
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Для успішної діяльності підприємства, підвищення рівня рентабельності,
збереження і примноження активів необхідний налагоджений механізм управління, основною складовою якого є контроль матеріально-виробничих запасів,
оскільки їх роль є дуже важливою для кожного підприємства, а їх аудит є
значним етапом перевірки звітності підприємства.
Питання обґрунтування елементів цілісної системи аудиту виробничих
запасів не регламентовано державою, є дискусійними і потребують вирішення
як у середині конкретного підприємства, так і на державному рівні.
У своїх наукових працях досліджують теоретичні основи і методичні
підходи аудиту виробничих запасів такі провідні вчені, як О.А. Андренко, М.
Бойцова, О. Маханько, Я. Клиженко, Л.П. Кулаковська та ін.
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності підприємства є наявність і ефективне використання
виробничих запасів. Основні принципи формування в бухгалтерському обліку
запасів регламентовано у П(С)БО 9 «Запаси». Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [3].
На великих підприємствах номенклатура запасів обчислюється десятками
тисяч найменувань, а інформація з обліку виробничих запасів становить понад
35% всієї інформації з керування виробництвом, тому можна сказати, що їх
аудит є одним з найбільш складних ділянок облікової роботи та один з
трудомістких етапів перевірки фінансової звітності. Основною метою перевірки є встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку.
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Для досягнення ефективності та результативності аудиту, узгодження
порядку проведення аудиторських процедур із внутрішнім регламентом роботи фахівців підприємства, аудитор обговорює з керівництвом та співробітниками підприємства елементи загального аудиторського плану і аудиторські
процедури. В процесі аудиту рівень аудиторського ризику, не виявлення
помилок можна знизити за умов професійно розробленого плану перевірки
виробничих запасів, адекватно обраних процедур, належного документального оформлення, систематизації та відображення аудиторських доказів у
робочих документах.
Загальна схема процесу контролю операцій з виробничими запасами
підприємств представлена на рис. 1.
Проведення інвентаризації виробничих запасів по місцях зберігання

Контроль прибуткових та видаткових документів, показників реєстрації та рахунків
постачальників

Взаємна звірка прибуткових документів
з рахунками постачальників

Взаємна звірка видаткових документів з
регістрами кореспондуючих рахунків

Порівняння прибуткових та видаткових документів з даними регістрів
кількісно-вартісного обліку

Контроль відомостей кількісно-вартісного обліку та порівняння їх з даними обліку
матеріально-відповідальних осіб

Контроль бухгалтерських записів по обліку операцій з виробничими запасами та порівняння
їх з первинними документами

Контроль даних балансу та звітності і порівняння їх з журналами-ордерами,
відомостями та первинними документми

Рис. 1. Основні етапи аудиту матеріально-виробничих запасів
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Типовими порушеннями операцій з виробничими запасами, які можуть
бути виявленими після аудиту є: незадовільна організація складського господарства та зберігання, неправильне визначення первинної вартості придбаних
запасів, порушення правил приймання вантажів, неповне оприбуткування,
нераціональне використання виробничих запасів у виробництві, невиконання
завдань заготівлі виробничих запасів та завищення їх собівартості, порушення
норм і лімітів їх відпуску, нестачі, крадіжки, псування, привласнення тощо. Ці
помилки суттєво впливають на достовірне відображення інформації у фінансовій звітності.
Отже, організація і методика аудиту виробничих запасів є важливою
складовою перевірки на підприємстві. Основним призначенням аудиту виробничих запасів є допомога клієнту у визначенні основних недоліків, порушень
та помилок в обліку виробничих запасів, можливість ліквідувати їх та
запобігти подальшому виникненню, що призведе до покращення фінансового
стану підприємства. Тому правильна та раціональна організація і методика
аудиту виробничих запасів допоможе аудитору досягти поставленої мети.
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АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У 2019 РОЦІ
Аудит відіграє особливу роль у розвитку економіки будь-якої держави,
так як забезпечує отримання ґрунтовної і достовірної інформації про фінансові ризики, переміщення грошових коштів, фінансові результати діяльності
суб’єктів господарювання. Це, своєю чергою, безпосередньо впливає на прийняття інвестиційних та управлінських рішень стратегічного характеру.
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За Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» [1] аудиторська діяльність є незалежною професійною діяльністю
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг.
Крім цього, у цьому Законі вказано, що всі аудитори, а також суб’єкти аудиторської діяльності (САД) підлягають суспільному контролю, відповідальним
за здійснення якого є Орган суспільного нагляду за аудиторською роботою.
На кінець 2019 року в Україні зареєстровано 2720 аудиторів. Останніми
роками їх кількість щороку збільшувалась (2016 рік – 2646 аудиторів, 2017 рік –
2653 аудитори, а у 2018 році – 2725) [2].
Згідно звітних даних САД за 2019 рік в аудиторських фірмах працювало
2205 аудиторів, у тому числі за основним місцем роботи 1933 осіб. Аудитори,
котрі виконують аудиторську роботу у складі аудиторської компанії, працюючи за основним місцем роботи становлять 71%, аудитори, які проводять
аудиторську роботу у складі аудиторської фірми, працюючи за сумісництвом –
10% та аудитори, які не проводять аудиторську діяльність – 19% від загальної
їхньої чисельності.
Згідно України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [1], САД можуть надавати аудиторські послуги лише після включення
до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської роботи. Станом на 31.12.2019
року у ньому зареєстровано 900 САД, із них 861 аудиторська фірма та 39 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Найбільша кількість САД зосереджена у місті
Києві та Київській області (433 аудиторських фірм та 16 ФОП) [2].
Якщо не брати до уваги дані по місту Києву та Київській області, і
розглядати по регіонах, то 1 місце по кількості аудиторських компаній посідає
Харківська область (61од.), Львівська область займає 4 місце з кількістю 41 од.,
найменша кількість – 5 од. у Тернопільській та Луганській областях (дані за
2019 рік).
Офіційні статистичні дані щодо стану аудиторської діяльності в Україні
[2] свідчать, що середня вартість одного замовлення у 2019 році становила
141,7 тис. грн. по Києву та Київській області, у Львівській області – 33,5 тис,
грн. На одного САД м. Києва та Київської обл. прийшлося 37,4 од. замовлень,
тоді як на Львівщині – 49,2 од. Середній дохід одного САД із Львівської області,
міста Київ та Київської області відповідно становить 1651,4 і 5304,9 тис. грн.
Якщо розглядати структуру розподілу наданих послух у 2019 році у розрізі
регіонів, можна побачити, що по Чернігівській області переважає завдання з
надання впевненості (2153,1 тис. грн.), по Сумській – неаудиторські послуги
(4726,5 тис. грн.), в той момент, коли левову частку по Луганській області
займають супутні послуги (1013,9 тис. грн.).
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Порівнюючи обсяги та кількості послуг за інформацією, поданою САД у
звітах про надані послуги період 2018 – 2019 роках, доводять про збільшення
цих показників. Так, за 2019 рік до Аудиторської палати України надійшло
886 звітів САД.
Розглянувши ТОП-10 регіонів за кількістю наданих послуг з виконання
обов’язкових, ініціативних завдань з надання впевненості, супутніх, неаудиторських послуг, а також, за їхніми ж обсягами, зазначимо, що безумовним
лідером є місто Київ та Київська область.
Проаналізувавши статистичні дані за 2019 рік, можемо стверджувати, що
аудиторська діяльність є затребуваною і користується великим попитом. Не
зважаючи на те, що кількість САД знизилась за останні 5 років загальний
обсяг наданих послуг з кожним роком зростає.
З огляду на те, що аудиторська діяльність зачіпає громадські та державні
інтереси, шляхи удосконалення її регулювання повинні бути насамперед спрямовані на поліпшення професійного клімату на ринку аудиторських послуг.
Зокрема, доцільно розробити комплекс заходів, які сприятимуть залученню
молодих фахівців в аудиторську професію і мотивуватимуть діючих учасників
ринку аудиторських послуг на продовження своєї професійної діяльності.
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СПРИЙНЯТТЯ АУДИТОРАМИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Тисячі великих і середніх підприємств в Україні трансформувалися в
акціонерні товариства (емітенти), які дали можливість мільйонам громадян
стати власниками. Створення емітентів обумовило появу принципово нового в
українській теорії й практиці поняття – корпоративного управління [1, с. 6].
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Сприйняття аудиторами корпоративного управління являє собою комплексну оцінку існуючої в компанії практики корпоративного управління, встановлення її сильних та слабких сторін у відповідності до стратегічних цілей
компанії, а також включає в себе підготовку рекомендацій з формування та
реалізації комплексного плану заходів з вдосконалення системи корпоративного управління компанії та її основних компонентів.
Законом України «Про акціонерні товариства» закріплено, що «в акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з
питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонерів, які не контролюють
діяльність цього товариства» [2]. Для прикладу, в компанії «Авангард» яка є
лідером з виробництва яєць та яєчних продуктів в Україні та Євразії, утворено
комітет з аудиту, який складається з трьох членів директорів, один з яких є
незалежним членом ради директорів. В обов’язки комітету з аудиту входять
розгляд фінансових звітів компанії, облікової політики і засобів контролю та
спостереження за відносинами із зовнішніми аудиторами [3].
Корпоративне управління можна визначити як процес, на який впливає
сукупність законодавчих, регуляторних, правових та ринкових механізмів.
Основною метою будь-яких компаній є створення довгострокової та суттєвої
цінності, а побудова системи корпоративного управління світового класу
забезпечує план ефективного функціонування всіх зацікавлених сторін. Для
досягнення мети збереження цінності корпоративне управління відіграє роль
формування, управління, моніторингу та підтримки разом із групою та
пов'язаними компаніями.
У системі корпоративного управління важливе місце належить функціям.
Функція нагляду – це функція ради директорів. Рада директорів зобов'язана контролювати управлінську функцію, щоб забезпечити найкращу цінність для компанії та її акціонерів. Функція представляє найкращі інтереси
акціонерів і призначена для моніторингу менеджерів. Важливою функцією є
спроба вирішити агентську проблему між акціонерами та менеджерами [4, с. 83].
Управлінські функції. Ця функція корпоративного управління надається
керівництву з метою ведення бізнесу та управління ресурсами [4, с. 83].
Функція внутрішнього аудиту. Ця функція в основному включає відділ
внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори відіграють важливу роль у наданні
консалтингових послуг, формуванні корпоративного управління компаніями,
внутрішньому контролі та структурі управління ризиками, фінансовій звітності та процесах управління [4, с. 85].
Юридична та фінансова консультативна функція. У компанії прийнято
мати юридичний відділ або найняти консалтингові компанії для надання
87

юридичної консультації та допомоги компанії, директорам, менеджерам та
працівникам дотримуватися закону та відповідних стандартів корпоративного
управління [4, с. 85].
Функція зовнішнього аудиту. Цю функцію виконують зовнішні аудитори,
даючи аудиторський висновок про те, що фінансова звітність представлена
справедливо, а позиція компанії та її діяльність відповідають загальновизнаним принципам бухгалтерського обліку [4, с. 85].
Функція моніторингу. Останню функцію виконують акціонери, особливо
для інституційних акціонерів – обирати та змінювати члена ради директорів. Акціонери обирають раду директорів, а директори призначають менеджерів (генеральний директор, фінансовий директор) для управління компанією [4, с. 86].
Отже, основним наслідком цього дослідження є сприйняття аудиторами
корпоративного управління, яке являє в собі комплексну оцінку існуючої в
компанії практики. Застосування функцій надає загальний аналіз про структуру даного управління.
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2009. – 278 с. 2. Закон України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008№514-VI [online] Доступно: < https://zakon.rada.gov.ua/ >
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Грицай І.А.,
студ. гр. ОП-11,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Загородній А.Г.,
к.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сьогодні жорстке конкурентне середовище та стрімкий розвиток світової
економіки стимулюють підприємства до постійного розвитку: запровадження
інноваційних технологій, розробки нових бізнес-моделей. Контролюванню та
зменшенню ризиків господарських підприємств сприяють фірми з надання
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аудиторських та консалтингових послуг. Завдяки фаховому консультуванню
таких фірм підприємства можуть не лише уникнути помилок, оцінювати своє
фінансове становище, а й отримати рекомендації щодо подальшої діяльності.
Аудиторська діяльність – це бізнес, якому властива низку проблем.
За офіційними даними Аудиторської палати України [1] станом на
04.11.2020 р. до реєстру аудиторів включено – 2713 осіб, частина яких здійснює
аудиторську діяльність у складі суб'єктів аудиторської діяльності або є засновниками чи учасниками аудиторських фірм. Своєю чергою суб'єктів аудиторської діяльності на цю ж дату налічується 897 одиниць.
Cтаном на 31.12.2018 р. у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності знаходилося 889 суб'єктів, а сертифікованих аудиторів 2725 осіб, а
для порівняння, на 31.12.2016 р. –1002 аудиторські фірми та 2646 осіб [1].
Отже, у 2018 р. порівняно з 2016 р. чисельність аудиторських фірм знизилась
на 11 %, а сертифікованих аудиторів зросла на 3 %. У 2020 р. порівняно з
2018 р. число аудиторів зменшилось на 0,4%, а суб'єктів аудиторської діяльності збільшилось на 0,9%. Наведені дані свідчать про поступове зменшення
кількості сертифікованих аудиторів та незначне збільшення чисельності аудиторських фірм.
Ситуацію, що склалася можна пояснити не лише тим, що законодавство
посилює вимоги до аудиторської діяльності, а й тим, що окремому аудитору
складно завоювати позитивну репутацію про якісне виконання аудиторських
послуг. Крім того, вагому конкуренцію на ринку аудиторських послуг українським фірмам складають іноземні компанії «Великої аудиторської четвірки»:
Price water house Coopers (Англія), Ernst and Young (Британія), KPMG (США),
Deloitte and Touch (Великобританія)). Жодна з українських аудиторських фірм
не в змозі конкурувати з цими іноземними компаніями, які охоплюють основну частку ринку аудиторських послуг в Україні та мають роками визнану світову довіру щодо якості аудиторських послуг. Міжнародні аудиторські фірми
мають змогу використовувати новітні технології, акумулювати потужну команду
кадрів, проте і вартість їх послуг є вищою.
Українським аудиторським фірмам насамперед необхідно вирішити
низку проблеми, що пов'язані з їх професійною діяльністю, що збільшить рівень довіри до них та підсилить конкурентоздатність. Стримуючими чинниками, як вважають деякі науковці [2], які перешкоджають пожвавленню
розвитку аудиторської діяльності в Україні є:
– брак кваліфікованих аудиторських кадрів;
– надання аудиторами неякісних аудиторських послуг;
– низький рівень довіри до аудиторів;
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– недосконалість законодавчої бази і відсутність досвіду розгляду позовів щодо аудиторів чи аудиторських фірм у суді;
– відсутність методики оцінювання обсягу збитку від неякісних аудиторських послуг;
– відсутність затвердженого механізму обрахунку ціни аудиторських
послуг;
– недосконалість теоретико-методичних розробок з аудиторського
контролю.
Незважаючи на те, що чинним законодавством [3] передбачено обов’язковий контроль якості аудиторських послуг не лише з боку Аудиторської
Палати України, а й Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю,
проте механізм його реалізації ще достатньо не налагоджений.
Реформування та розвиток аудиторської діяльності в Україні сприятиме
також і розвитку держави загалом, адже забезпечуватиме підвищення якості
перевірок, дасть змогу уникнути помилок, шахрайства та махінацій на
підприємствах, скорочуватиме витрати на утримання контролюючих органів,
уможливить збільшити надходження додаткових коштів до бюджету завдяки
виявленню підприємств, що приховують свої прибутки.
Для успішного розвиту аудиторської діяльності в Україні та підняття її до
належного, світового рівня якості, необхідним є забезпечення кваліфікованими
кадрами, які будуть незалежними та дотримуватимуться етичних принципів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Бюджетні установи, що працюють в державному секторі, в умовах переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
в Україні та змін у нормативно-правовому регулюванні державного сектору,
потребують не тільки регулювання у сфері реформування існуючої системи
державного фінансового контролю, а й системи внутрішнього аудиту.
Внутрішній аудит в органах державного сектору є одним із базових
компонентів європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю (Public Internal Financial Control – PlfС). Згідно із вимогами законодавства України внутрішній аудит в органах державного сектора повинен бути
впроваджений у діяльність розпорядників бюджетних коштів як державного
бюджету, так і місцевих бюджетів для підвищення рівня прозорості в управлінні бюджетними коштами, управлінської підзвітності керівників різних
рівнів, їх відповідальності за забезпечення ефективної діяльності бюджетної
установи [1, с. 3].
Внутрішній аудит є новою функцією для бюджетної сфери на місцевому
рівні, яка призначена попередити будь-які негативні події у досягненні запланованих результатів по всіх напрямах діяльності бюджетних установ, не
допустити порушення у роботі, а також виявити потенціал їх розвитку.
Внутрішній аудит є:
– обов’язковою функцією у діяльності розпорядника бюджетних коштів
на державному чи місцевому рівнях;
– може організовуватися за різними підходами, що не суперечать законодавству України. Втім, організація внутрішнього аудиту повинна бути доцільною з точки зору цінності цієї функції для розпорядника бюджетних коштів.
Основними внутрішніми розпорядчими документами з питань внутрішнього аудиту в державному секторі, що обов’язково мають бути затверджені
керівником, є: положення про підрозділ внутрішнього аудиту; посадові
інструкції працівників підрозділу внутрішнього аудиту; внутрішні документи з питань здійснення внутрішнього аудиту (порядок планування і проведення внутрішнього аудиту, документування, реалізації їх результатів тощо);
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декларація внутрішнього аудиту; програма забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту [1, с. 21].
До основних етапів проведення внутрішнього аудиту в органах державного сектора відповідно до міжнародних стандартів відносять:
1. Внутрішній аудит проводиться за внутрішнім розпорядчим документом керівника бюджетної установи, відповідно до якого керівник підрозділу
внутрішнього аудиту визначає склад аудиторської групи.
2. Внутрішній аудит в органах державного сектора розпочинається з планування аудиторського завдання. За його результатами складається програма
внутрішнього аудиту, яка у письмовому вигляді підписується керівником підрозділу внутрішнього аудиту та затверджується керівником бюджетної установи до початку її виконання.
3. Відповідно до програми внутрішній аудит здійснюється виконання
аудиторського завдання, що передбачає збір аудиторських доказів із застосуванням визначених методів, методичних прийомів і процедур. За результатами порівняння (зіставлення) зібраних даних із критеріями оцінки формуються
висновки.
4. За результатами здійснення внутрішнього аудиту складається звітність.
Офіційним документом проведеного внутрішнього аудиту є аудиторський звіт
(із висновками), що має містити обґрунтовані підсумки за результатами аналізу та оцінки зібраних даних відповідно до завдань [2, с. 93].
Отже, внутрішній аудит бюджетних установ може організовуватися за
різними підходами, що не суперечать чинному законодавству України та є
одним із базових компонентів європейської моделі державного внутрішнього
фінансового контролю. Внутрішній аудит в органах державного сектору здійснюється на підставі затверджених внутрішніх розпорядчих документів, включаючи чотири ключові етапи проведення аудиторської перевірки.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Початок ХХІ ст. ознаменувався оновленням повноважень вищих контрольних органів багатьох країн, переорієнтацією їх на здійснення державного
аудиту. На порядок денний виходять стратегічні задачі: визначення економічності, ефективності, результативності використання ресурсів країни та
якості державного управління. Відбувається оновлення міжнародних стандартів державного аудиту з урахуванням глобальних потреб розвитку цивілізації,
розширення кола підконтрольних суб’єктів, що включає не лише органи влади,
державні установи та підприємства, а й приватних суб’єктів господарювання.
Вищезазначене викликало необхідність перегляду парадигми вітчизняної
контрольної системи у напрямку розбудови державного аудиту, що є новим
напрямом економічної науки і потребує системного підходу та відповідних
теоретико-методологічних розробок.
Ослаблення системи державного контролю у сфері економіки і фінансів,
нестабільність її правового регулювання становлять реальну загрозу економіці
України та її національним інтересам. Кризові явища останніх років та їх
наслідки загострили прояви проблеми неефективності контрольної системи,
яка мала стати запорукою результативності здійснюваних реформ і боротьби з
правопорушеннями в економічній сфері та корупцією. Разом з тим основою
демократичного розвитку країни, гарантією її виходу з кризи і подальших соціально-економічних здобутків є співробітництво на основі довіри між суспільством і державою. Особливе місце у цьому процесі посідає інститут державного
аудиту, який сприяє ефективному суспільному контролю за діяльністю влади. У
багатьох країнах з давніми традиціями демократії, лібералізму, громадянського
суспільства державний аудит є обов’язковим елементом управління суспільними ресурсами.
Питанням побудови сучасної ефективної системи контролю, удосконалення методики проведення контрольних заходів, застосування новітніх прийомів контролю присвятили свої праці вітчизняні науковці і практики: М. Ф. Базась, С. В. Бардаш, Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, О. А. Петрик, В. C. Рудницький,
В. О. Шевчук та ін. Міжнародний досвід організації систем контролю держав93

них фінансів висвітлюється в дослідженнях І. Беккера (Isaac M. Becker), І. А. Бєлобжецького, В. В. Бурцева, Ю. О. Данилевського, та ін.
Л. Городянська при обґрунтуванні сутності державного фінансового
аудиту зазначає, що „зміни, які відбулися у сфері аудиту державних фінансів
потребують невідкладного вирішення проблем, пов’язаних із систематизацією
та визначенням сутності нових для нашої держави категорій „державний
фінансовий аудит” та „аудит ефективності” [1, С. 35].
Високо оцінюючи результати досліджень названих авторів, слід констатувати, що більшість публікацій висвітлюють проблемні питання реформування
контрольних систем країн пострадянського простору, нормативно-правового та
організаційно-методичного забезпечення контрольних заходів, ефективності
державного фінансового контролю тощо. На нашу думку, на сьогоднішній
день у вітчизняній теорії та практиці досконало не сформований понятійний
апарат щодо державного аудиту, недостатні системні дослідження наукових
засад його реалізації. Зазначене підтверджує об’єктивну необхідність проведення комплексного дослідження теоретико-методологічних та організаційних
основ державного аудиту, визначення стратегії його подальшого розвитку, що
обумовило актуальність і науково-практичну значимість теми, мету та задачі
наукового дослідження.
Особливість державного фінансового аудиту полягає у тому, що під час
його виконання органи контролю керуються тим, що перевіряється не процес
прийняття рішень органами представницької та виконавчої влади, а хід реалізації цих рішень, перевірка ефективності проводиться не з метою визначення
переваг і правильності політичного курсу чи затверджених державних програм, а
з метою оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади з їх реалізації.
Результати державного фінансового аудиту не концентруються на критичних зауваженнях, а є насамперед конструктивними. Це знаходить своє
відображення у висновках та рекомендаціях, спрямованих на підвищення
ефективності використання державних коштів об'єктом перевірки, а не критики його діяльності.
Державний фінансовий аудит має уникати оцінок політичних рішень.
Залучення органів контролю в сферу політичних взаємовідносин законодавчої
і виконавчої влади призводить до втрати ними незалежності та об'єктивності.
Тому в багатьох країнах під час проведення перевірок ефективності законодавчо заборонено надавати політичну оцінку державним програмам і коментувати політичні рішення уряду.
Виходячи із вищевказаного, можна констатувати, що обов’язковою
умовою ефективного функціонування економіки та фінансової системи країни
є наявність розвиненої системи контролю. З цією метою вдосконалення
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державного фінансового контролю в Україні дозволить ефективно використовувати державні фінансові ресурси а також контролювати рух фінансових потоків від відправника до адресата. В теорії та практиці контролю
двома найважливішими формами державного фінансового контролю в Україні
пропонується державний фінансовий аудит (на мікрорівні) та аудит ефективності (на макрорівні). З метою більш ефективного використання важелів контролю держави необхідно удосконалити законодавчу базу його проведення, а
також організаційні і методичні засади його здійснення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
І МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Аудит виробничих запасів є невід’ємною частиною загального аудиту
підприємства, оскільки вони складають домінуючу частину активів і тим
самим відіграють вагому роль у формуванні структури витрат, а їх вартість
суттєво впливає на рівень рентабельності виробництва.
Метою аудиту виробничих запасів є висловлення аудитором думки про
те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків запасів у всіх
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суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її
підготовки і надання користувачам.
Джерела інформації аудиту виробничих запасів становлять собою предметну сферу дослідження, яка охоплює: внутрішні нормативні та загальні
документи підприємства, облікову політику з питань обліку виробничих запасів, договори з матеріально відповідальними особами та контрагентами, первинні документи, облікові регістри, оперативну, статистичну й фінансову звітність.
Вибір методики аудиту виробничих запасів починається на етапі ознайомлення з підприємством, коли формується розуміння концептуальної основи його
фінансової звітності. Для того щоб визначитися з процедурами аудиту, необхідно дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку.
Система внутрішнього контролю є сукупністю контрольних процедур та
умов його здійснення. Вона охоплює політику і процедури підприємства,
спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та
відхилень від норм, які можуть з’явитися у фінансових звітах. Оцінка системи
внутрішнього контролю дасть змогу визначити, чи розширювати сукупність
досліджень, чи, навпаки, базуючись на даних внутрішньогосподарського контролю підприємства, провести лише деякі вибіркові контрольні процедури
щодо перевірки виробничих запасів.
Під час вивчення й оцінки системи внутрішнього контролю доцільно провести тестування, в результаті якого з’ясувати: чи необхідно проводити суцільну фактичну перевірку; чи є необхідним проведення суцільної документальної перевірки окремих напрямів надходження і використання запасів; необхідну кількість аудиторських процедур. Тестування дає змогу вивчити слабкі і
сильні сторони внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку.
Під час аудиту виробничих запасів аудитор передусім повинен приділити
увагу обліковій політиці підприємства, оскільки, перш ніж перевіряти, як
здійснюється облік, треба перевірити, як цей облік на підприємстві організований. В обліковій політиці відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» повинні бути
вказані методи оцінки виробничих запасів, їх класифікація на підприємстві, як
проводиться списання виробничих запасів у виробництво [1]. Також в
обов’язковому порядку має бути проведена перевірка відповідності облікової
політики чинному законодавству та бухгалтерським вимогам щодо виробничих запасів. При цьому має бути встановлена доцільність застосовування форми організації бухгалтерського обліку, відповідність її конкретним умовам
роботи підприємства.
На нашу думку, аудит виробничих запасів, доцільно проводити, враховуючи послідовність наступних етапів:
– перевірка положень облікової політики в частині виробничих запасів;
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– оцінка складського господарства і складського обліку;
– перевірка правильності оцінки виробничих запасів;
– встановлення відповідності даних обліку і звітності виробничих запасів;
– перевірка операцій з вибуття та надходження виробних запасів.
Наведена послідовність проведення аудиту наявності і руху виробничих
запасів та уточнена послідовність аудиторських процедур допоможуть систематизувати необхідну інформацію та полегшити проведення аудиту [2].
В межах аудиторської перевірки також доцільним є проведення економічного аналізу використання виробничих запасів Для цього необхідно в повному
обсязі інформаційно забезпечити аналітиків; здійснити аналіз структури й
динаміки, наявності та руху, а також ефективності використання виробничих
запасів; дотримуватися системного підходу в аналізі використання виробничих запасів; відповідно до проведеного аналізу визначити можливі шляхи
підвищення ефективності використання виробничих запасів.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Аудиторська діяльність є необхідним елементом проведення управлінських процесів вітчизняних суб’єктів господарювання і важливою формою підтримання життєвого циклу підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.
Можна стверджувати, що розвиток аудиторської діяльності в Україні
розпочався з її незалежністю. Саме тоді державний сектор потребував глобальної перевірки у зв’язку з масовою приватизацією її об’єктів та розвитком приватних підприємств, власники яких були невзмозі контролювати їх у повному
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обсязі. Аудиторські послуги були потрібні спільним підприємствам, іноземний інвестор вимагав підтвердження звітності аудитором. Однак юридично
аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993 р. з прийняттям Закону
України „Про аудиторську діяльність”. Відтоді почали активно створюватися
аудиторські фірми та практикувати незалежні сертифіковані аудитори [1].
Аудит, відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит –
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки про її достовірність в усіх суттєвих аспектах. Відповідно до цього аудиторська діяльність –
це сфера підприємництва, що містить організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших
аудиторських послуг [2]. Однією з найважливіших проблем аудиторської
діяльності є нормативне регулювання і його перспективи розвитку.
Досліджуючи наукові джерела в сфері аудиту було виявлено, що майже
відсутня цілісна науково-обґрунтована класифікація складових аудиторської
діяльності, недостатньо досліджені потенційні можливості окремих видів
аудиторських робіт та послуг. Також залишаються актуальними проблеми
впливу Міжнародних стандартів аудиту на вітчизняну практику аудиторської
діяльності.
Особливої уваги заслуговує недотримання вимог щодо забезпечення
незалежності аудитора під час надання професійних послуг. У Кодексі професійної етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів виділять відповідно до
фундаментальних принципів професійної діяльності особливі загрози: власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистим і сімейним стосункам, тиску.
У своїй практичній діяльності аудитор стикається практично з усіма перерахованими загрозами [3].
Проблемою є також встановлення цін на аудиторські послуги, а саме в
частині методики їх визначення. В Україні не існує єдиної системи розрахунку вартості аудиторських послуг, тому аудитори використовують здебільше
власну систему формування ціни. Така система переважно є на визначенні
кількості відпрацьованих людино-годин чи обсягу виконаних робіт, що стає
причиною зниження якості наданих послуг.
Проблема ефективної роботи аудитора з використанням комп`ютерної
техніки також потребує розв’язання. Розробка та удосконалення комп’ютерних програм щодо роботи з аудиторською документацією дає змогу зменшити
завантаженість аудитора.
Отже, можна виділити такі основні проблеми аудиторської діяльності в
Україні:
– відсутня цілісна науково-обґрунтована класифікація складових аудиторської діяльності
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– недостатній практичний досвід аудиторської діяльності;
– низький рівень кваліфікованих аудиторських кадрів;
– недотримання аудиторами якості аудиторських послуг;
– відсутність чіткого механізму формування ціни на аудиторські послуги;
– відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту.
Таким чином, аудиторська діяльність в Україні ще далеко не на завершальному етапі розвитку.
Незважаючи на проблеми аудиторських послуг, доречно відзначити, що
Україна повільно, але впевнено просувається до якісного аудиту. Для ефективного економічного розвитку ми рекомендуємо запровадження в Україні
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно, критично
важливим є професійний рівень бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, їхні знання МСФЗ, а також вміння застосовувати знання на практиці.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
У БОРОТЬБІ З КОРПОРАТИВНИМ ШАХРАЙСТВОМ
На будь-якому підприємстві під час виробництва чи надання послуг, чи
виконання службових обов’язків працівники можуть вдаватись до шахрайства. У результаті таких дій підприємства можуть зазнати великих матеріальних
і моральних утрат, і одним з основних завдань аудиту є виявлення помилок і
фактів шахрайства, а також вжиття необхідних заходів щодо попередження
можливих утрат підприємства.
Поняття шахрайства чітко визначено в МСА № 240 «Шахрайство та помилки» [1]. Шахрайство – навмисно неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності службовими особами та керівництвом підприємства. Шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими записами і фальсифікації
первинних документів, регістрів обліку і звітності, навмисно неправильній
оцінці активів і методів їх списання, навмисному пропущенні або приховуванні результатних записів або документів, незаконному отриманні в особисту
власність грошово-матеріальних цінностей, невідповідному відображенні записів в облікових регістрах [1, с. 66].
Щоб запобігти та попередити можливі наслідки таких дій майже кожне
підприємство здійснює внутрішній аудит. Внутрішній аудит – це діяльність з
надання незалежних і об’єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на
вдосконалення діяльності підприємства [2]. Внутрішній аудит дає змогу підприємству досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і
послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів управління.
Виявити й попередити факти шахрайства дозволить якісно проведений
аудит фінансової звітності, оскільки інформація, подана у фінансових звітах, у
результаті шахрайських дій найчастіше зазнає викривлень.
Для проведення ефективного внутрішнього аудиту на підприємстві необхідно вживати таких заходів: ідентифікація ризиків в компанії; аудитор складає
план проведення аудиту з урахуванням цих ризиків, концентруючись на найбільш слабких зонах; аудитори тестують контрольні процедури, оцінюють
наскільки вони ефективні. По кожній процедурі оцінюється ризик шахрайства,
наскільки можливо обійти цей контроль; аудитор дає рекомендації, як підвищити ефективність процесу і в тому числі як знизити ризик шахрайства.
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Для того, щоб зменшити ризик корпоративного шахрайства необхідно задіювати не лише один певний підрозділ, участь повинні брати всі відповідальні керівні особи на підприємстві. Адже працівники повинні бути усвідомлені щодо існування певної дисципліни і правил, які забезпечують дотримання на підприємстві активної «антишахрайської» політики.
Тому, загальна програма протидії шахрайству – це цілий комплекс заходів, який повинен включати декілька етапів: розробка регламентів і політики,
які транслюють нетерпимість до шахрайства і методи реагування на кожен
інцидент; розробка і впровадження різних видів контролю в процесах; впровадження системи виявлення і фіксації всіх фактів шахрайства (наприклад,
система обліку порушень у вигляді електронного документообігу, де всі виявлені в компанії порушення вносяться в один реєстр, що дозволяє побачити
весь ланцюжок по конкретному інциденту від факту виявлення до застосування заходів); програма комунікацій (навчання працівників щодо протидії шахрайства) [3].
Також не слід забувати, що аудитор як ніхто інший несе відповідальність
за проведення протидії шахрайству. Незалежні аудитори повинні добре
розбиратися у виявленні і запобіганні випадкам шахрайства на додаток до
своїх основних обов’язків у галузі бухгалтерського обліку та аудиту. Крім
того, вони повинні слідувати суворим етичним нормам, бути допитливими,
мати аналітичні здібності і бути уважними до деталей.
Отже, шахрайство може статись на будь-якому підприємстві чи в будьякому робочому колективі. І на жаль, попередити чи передбачити його на сто
відсотків неможливо. Найбільш схильні до проявів шахрайства стають ті
підприємства, які є великими чи мають багато філій (географічно представлені в різних регіонах), або ж займаються франшизами. Тому, найбільш усвідомлені керівники підприємств діють на випередження. Враховуючи специфіку
своєї діяльності такі підприємства запроваджують ефективну систему
внутрішнього аудиту, який допоможе мінімізувати ризики і втрати прибутку.
Література
1. Міжнародні стандарти аудиту 240 «Шахрайство та помилки». 2. Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – 40-43 с. 3. Каменська Т. Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю /
Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – 43- 46 с.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Внутрішній аудит являє собою організовану на підприємстві систему контролю, що проводиться всередині самої організації за вимогою керівництва
підприємства аудиторами, які працюють у цій організації, і тією чи іншою мірою виконання їхніх функцій залежить від впливу керівництва підприємства
[1]. На жаль, такий вид контролю в Україні поки не набув широкого практичного застосування на підприємствах. Це спричинено відсутністю чіткої бази
регламентування організації внутрішнього аудиту, відсутністю необхідної інформації з методики створення, функцій, об’єктів, прийомів та засобів внутрішнього аудиту.
Функція внутрішнього аудиту в Україні досі часто сприймається керівництвом установи як функція контролю, спрямована на виявлення порушень,
пов’язаних з фінансовими процесами. При цьому цій функції надано визначення такої, що зосереджується на удосконаленні системи управління, запобіганні фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання
коштів. Внутрішній аудит є дієвим інструментом дослідження причин системних порушень та недоліків, що в подальшому має призводити до запобігання
порушень, визначення ризикових сфер в управлінні [2].
Метою внутрішнього аудиту є надання допомоги органам управління в
здійсненні ефективного контролю як за діяльністю організації, так і її структурних підрозділів, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства,
що пред'являються до ведення фінансового, управлінського та податкового
обліку [3].
Варто зазначити, що ефективний внутрішній аудит може знизити витрати
компанії на зовнішній аудит, але не може скасувати його необхідність для
компанії. Також важливо врахувати те, що не рекомендується користуватися
послугами зовнішнього аудитора при проведенні внутрішнього аудиту, оскільки
це призведе до втрати принципу незалежності, що є одним із першорядних
чинників у роботі зовнішнього аудитора.
До проблем внутрішнього аудиту можна віднести неефективність діючої
нормативно-правовової бази в сфері внутрішнього аудиту, брак досвіду ауди102

торської діяльності, недостатня кількість кваліфікованих кадрів та методичних розробок з аудиторського контролю, відсутність типових документів з
внутрішнього аудиту та аудиту загалом. Зазначені проблеми призводять до
зниження ефективності проведення внутрішнього аудиту на підприємстві.
Проте, впровадження внутрішнього аудиту на підприємстві має істотні переваги, зокрема: виявлення резервів засобів та джерел підприємства; розробка
рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на підприємстві, що в
кінцевому випадку призведе до економії витрат. Ефективна система внутрішнього аудиту на підприємстві значно підвищує інтерес інвесторів до таких
підприємств.
Пропонуємо наступні напрями вдосконалення внутрішнього аудиту:
– удосконалення нормативно-правового регулювання аудиту;
– удосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
– здійснення професійної підготовки кваліфікованих кадрів;
– розробка процедур проведення внутрішнього аудиту;
– безперервність розвитку та удосконалення системи внутрішнього
аудиту;
– формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту;

–

формування зацікавленості та необхідності розвитку даного напряму
контролю на рівні держави і на рівні підприємств різних галузей.
Отже, враховуючи вищесказане можна зазначити, що в Україні на
сучасному етапі існує недостатня нормативно-правова база стосовно регулювання внутрішнього аудиту, що ускладнює його здійснення та розвиток на
вітчизняних підприємствах. Проте, є безліч напрямів для розвитку внутрішнього аудиту, дотримання яких спрямоване на зміцнення позицій і авторитету
внутрішнього аудиту в Україні.
Література
1. Особливості внутрішнього аудиту. Конспект лекції – [Електронний
ресурс]
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Режим
доступу:
https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/93510/393927/index.html. 2. Міністерство фінансів
України. Внутрішній аудит ефективності: Методичні засади та практичні
аспекти. Методичний посібник (проект, ред. 2018 р.). – [Електронний ресурс]. –
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
За мірою зростання культури ведення бізнесу все більше українських
підприємців вдаються до послуг аудиторів з метою отримання достовірної
інформації про різні аспекти діяльності компанії. Майже за 20 років свого розвитку в Україні аудит став новою, самостійною професією. В Україні назріла
проблема створення національної концепції розвитку аудиту, обумовлена
загостренням кризових явищ в національній та світовій економіці, поглибленням глобалізаційних та інтеграційних процесів, активізацією інноваційної
спрямованості процесів господарської діяльності в умовах обмеженості матеріальних і фінансових ресурсів і недостатній ефективності їх використання,
зростанням масштабів зловживань в державному секторі і підприємницької
діяльності, численними змінами в нормативно-правовій та інституційних сферах.
Унікальність формування інституту аудиту по континентальній моделі, яку
прийняла для себе і Україна, полягає в комбінації елементів його державного регулювання та саморегулювання з боку професійних об'єднань, а також внутрішніх регламентів суб'єктів господарювання (аудиторських фірм та їх клієнтів).
В Україні існує сукупність формальних і неформальних норм, правил,
стандартів, які в цілому сформували інститут аудиту. Формальні норми і правила представляють офіційні законодавчо-нормативні документи. Тенденція
до формалізації аудиторської діяльності в Україні зберігається і посилюється.
Реально в Україні спостерігається істотний розрив між процесами реформування в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансових ринків,
банківської діяльності та інших галузей і реформуванням аудиторської діяльності, адаптацією її до нових економічних викликів і інформаційним потребам
суспільства. В Україні проходить процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для окремих груп суб'єктів господарювання, в тому числі для публічних акціонерних товариств, банків і в секторі
загального державного управління. Аудитори не завжди готові перевіряти
звітність, складену за новими правилами і вимогам міжнародних стандартів.
Рішення проблем функціонування інституту аудиту, усунення та запобігання
їм у майбутньому можливо тільки шляхом розробки комплексного підходу до
вирішення кожного аспекту проблеми.
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В даний час дискусійною є форма аудиторських звітів. Необхідно вирішити питання (і не тільки в Україні, а на міжнародному рівні) щодо зміни
форми аудиторського звіту, щоб вона стала більш зручною та зрозумілою; чи
варто на початку цього звіту давати більш детальну інформацію про ризики і
модель ведення бізнесу і чи повинен аудитор висловлювати думку щодо цих
аспектів? В рекомендаціях ЄС зазначено більше 20 елементів аудиторського
звіту щодо фінансової звітності, таким чином набагато більше, ніж вимагають
чинні стандарти. Якість аудиту, виступає невід'ємною умовою ефективного
функціонування інституту аудиту, є основою створення якості бухгалтерської
інформації. Одним з компонентів інституційного середовища аудиту є вищі
навчальні заклади та інші установи, що займаються освітою та підготовкою
бухгалтерів і аудиторів. Практика показує недостатність висококваліфікованих кадрів у сфері бухгалтерського обліку та аудиту при їх спільному
«перевиробництві».
Важливою проблемою є вирішення питання, чи можуть аудитори більше
сприяти регулюючим, правоохоронним органам, не порушуючи при цьому
конфіденційності і не створюючи конфліктів інтересів.
Незважаючи на окремі наявні недоліки в регулюванні та здійсненні аудиторської діяльності в Україні, можна з упевненістю стверджувати, що інститут
аудиту в нашій країні успішно пройшов своє становлення і вимагає подальшого вдосконалення. Інституційний підхід дозволяє глибше зрозуміти природу аудиту і розглядати його розвиток як системи, що знаходиться у взаємозв'язку з інституціональним середовищем, – аудит як інститут сам відчуває
безпосередній і опосередкований вплив і в свою чергу певною мірою визначає
функціонування інших інститутів.
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ДОКАЗИ ДОСТОВІРНОСТІ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
Для достовірного відображення адміністративних витрат в обліку їх слід
розглядати як багатогранну категорію, що дозволить приймати управлінські
рішення для забезпечення ефективності діяльності суб’єкта господарювання.
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати,
які спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
1. загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
2. витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
3. витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
4. винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки
майна тощо);
5. витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
6. амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
7. витрати на врегулювання спорів у судових органах;
8. податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
9. розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також
витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти інші витрати загальногосподарського призначення. [1]
Отже, необхідно розуміти, що адміністративні витрати це: витрати періоду, операційні, непрямі, невиробничі, не включаються до собівартості
реалізованої продукції, робіт, наданих послуг та зменшують прибуток звітного періоду.
Мета аудиту адміністративних витрат – зібрати достовірні та прийнятні
докази для формування думки аудитора щодо достовірності, об`єктивності та
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законності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
таких витрат, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО
16 «Витрати».
Предмет аудиту адміністративних витрат – господарські процеси та операції, пов’язані з накопиченням та списанням таких витрат [2, с. 361].
Для отримання аудиторських доказів щодо достовірності відображення
адміністративних витрат використовуються наступні аудиторські процедури:
1. інспектування – перевірка бухгалтерських записів, документів і регістрів бухгалтерського обліку по даній ділянці обліку,
2. спостереження – погляд на процес, що виконується іншими особами
(працівниками бухгалтерської служби),
3. перерахунок – перевірка точності арифметичних розрахунків у первинних документах та бухгалтерських записах [3, с. 118].
При перевірці адміністративних витрат необхідно виконувати аудиторські процедури, спрямовані на отримання доказів щодо:

–

обґрунтованості віднесення витрат до складу адміністративних
відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»;
– номенклатури робочих бухгалтерських рахунків, а також будови аналітичних рахунків з обліку таких витрат;
– обґрунтованості віднесення до складу адміністративних витрат податків, зборів то обов’язкових платежів;
– наявність та повнота оформлення документів, які підтверджують витрати, записи у первинних документах, регістрах обліку та у звітності;
– перевірка наявності інформації про порушення ведення обліку, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах перевірок, звітах
аудиторів.
Головним для аудитора перед початком проведення аудиту адміністративних витрат є встановлення правомірності віднесення тих чи інших витрат
до адміністративних. Ситуація, за якої фінансовий результат підприємства
погіршується, а адміністративні витрати зростають, є неприйнятною. Тому під
час проведення аудиту потрібно з’ясувати, чи відповідають темпи зростання
адміністративних витрат темпам зростання прибутку підприємства (зменшення збитку).
Для отримання конкретної та точної інформації, що дасть змогу ефективно здійснювати контроль за адміністративними витратами структурних підрозділів підприємства, аудитору доцільно усі виробничо-господарські підрозділи
підприємства групувати за центрами виникнення адміністративних витрат і
центрами відповідальності за здійснені адміністративні витрати. За таких
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умов на кожній ланці і на кожному рівні управління можливо забезпечити
чітку відповідальність працівників за здійснені витрати і їх раціоналізацію.
Література
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ПРОЦЕДУРИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Від початку формування вітчизняних ринкових відносин і до сьогодні
існує багато нерозв’язаних питань, що стосуються обліку, оподаткування та
аудиту дебіторської заборгованості. Це сприяє постійному перегляду і приведенню у відповідність до міжнародних норм і правил нормативно-правових
документів, пошуку нових шляхів удосконалення організації та методики
обліку, оподаткування і аудиту дебіторської заборгованості.
Дослідженням теми обліку, оподаткування й аудиту дебіторської заборгованості у різні роки займалися такі вітчизняні науковці, як М. Д. Білик, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний, Ю. Я. Литвин, В. К. Орлова, В. Г. Лінник, І. Й. Яремко, В. В. Сопко, К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко та
багато інших.
Головними нормативно-правовими документами, які регламентують
відображення дебіторської заборгованості в обліку є П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Відповідно, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату[1].
Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є
фінансова звітність. Облікова інформація про дебіторську заборгованість у
фінансовій звітності розкриває стан розрахунків з контрагентами, виступає
засобом для проведення фінансового й економічного аналізу та оцінки показників діяльності суб’єкта господарювання.
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Аудит дебіторської заборгованості є засобом, що дає змогу визначити її
достовірне відображення у фінансовій звітності, сприяти підвищенню якості
зібраної інформації, прозорості та достовірності даних щодо розрахункових
операцій з дебіторами підприємства.
Мета аудиту дебіторської заборгованості – підтвердити інформацію щодо
повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку та
своєчасність розрахунків з дебіторами, а також установити дотримання
підприємством вимог П(С)БО [2].
Предметом аудиту дебіторської заборгованості є господарські процеси та
операції, пов’язані з розрахунками підприємства з дебіторами, а також
відносини, що виникають на підприємстві та за його межами [3, 251].
Об’єктами аудиту дебіторської заборгованості виступають : елементи
облікової політики; облікові операції; записи в первинних документах, регістрах обліку та звітності; інформація про порушення ведення обліку, нестачі,
зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.
Важливою є програма аудиторської перевірки та вибору аудиторських
процедур, доречних в кожному конкретному випадку аудиту довгострокової
та поточної дебіторської заборгованості. Варто зауважити, що на сьогодні
немає стандартної програми аудиту, яка б відповідала сучасним вимогам
якісного проведення аудиту дебіторської заборгованості. У більшості випадків, програма включає тільки перелік аудиторських процедур, які необхідно
здійснити, виконавця, термін перевірки та індекс робочого документа.
Також доцільною є розробка класифікатора можливих порушень і помилок, ймовірність виникнення яких на конкретному підприємстві є значною.
Зазначимо, що програма може бути значно деталізована відповідно до кожного виду дебіторської заборгованості. Так, в програму аудиту дебіторської заборгованості можуть бути включені питання щодо:
1) перевірки критеріїв оцінки та визнання дебіторської заборгованості;
2) нарахування резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики;
3) перевірки правильності відображення довгострокової дебіторської заборгованості, розрахунків з покупцями та замовниками за реалізованою
продукцією (виконаними роботами, наданими послугами) та іншої поточної
дебіторської заборгованості;
4) перевірки правильності кореспонденції і відображення операцій з
обліку дебіторської заборгованості;
5) відображення результатів операцій з дебіторською заборгованістю в
регістрах обліку і формах звітності тощо.
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Перевірка дебіторської заборгованості повинна виконуватися за класифікаційними групами дебіторської заборгованості. Час проведення перевірки в
аудитора обмежений, тому немає ані можливості, ані потреби перевіряти усі
операції з обліку дебіторської заборгованості, а, отже, кількість аудиторських
процедур повинна бути оптимальною.
Результати аудиторських процедур відображаються в робочих документах аудитора, інформація яких повинна свідчити про якість аудиторської
процедури та слугувати доказом виявлених порушень.
Вважаємо, що з огляду на потреби сучасного економічного ринку, в план
аудиту та в програму аудиторської перевірки, повинен бути включений етап
розрахунку основних показників з аналізу дебіторської заборгованості. Саме
достовірна оцінка дебіторської заборгованості має важливе значення як для
правильного відображення її у звітності, так і для визначення аудитором оптимальної програми аудиту дебіторської заборгованості. За даними фінансової
звітності визначаються основні показники :
1) оборотність дебіторської заборгованості – розраховується як відношення виручки від реалізації до середнього залишку дебіторської заборгованості;
2) період погашення дебіторської заборгованості – обчислюється як відношення кількості календарних днів у періоді (360 днів) до оборотності дебіторської заборгованості;
3) частка дебіторської заборгованості у загальному обсязі оборотних
активів – обчислюється за співвідношенням дебіторської заборгованості до
поточних активів;
4) частка сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості.
Отже, запорукою якісного аудиту дебіторської заборгованості, є правильно проведене його попереднє планування, вибір адекватної стратегії та
складання детального плану даної ділянки аудиторської перевірки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є
оптимальна наявність і обіг матеріально-виробничих запасів. Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов`язано не лише з
різноманітністю самих запасів (від матеріалів і тари до палива і запасних
частин), а й з оформленням великої кількості первинних документів на різних
стадіях руху таких запасів. Тому, для успішної діяльності підприємства
необхідний налагоджений механізм управління, основним елементом якого є
внутрішній контроль.
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності підприємства є наявність і ефективне використання
виробничих запасів. Основні принципи формування в бухгалтерському обліку
запасів регламентовано у П(С)БО 9 «Запаси». Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1].
Інформація з обліку виробничих запасів на великих підприємствах становить близько 40% всієї інформації з керування виробництвом, а номенклатура
запасів обчислюється десятками, а то й сотнями тисяч найменувань. Тому
аудит матеріально-виробничих запасів вважається одним з найбільш складних
ділянок облікової роботи та один з трудомістких етапів перевірки фінансової
звітності, метою якої є встановлення законності, достовірності та доцільності
операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку.
При здійсненні аудиту виробничих запасів аудитор використовує як
документальні, так і фактичні (органолептичні) методи перевірки. Пропоную
розглянути методи аудиторської перевірки виробничих запасів, сформовані в
залежності від етапу аудиту (табл. 1) [2].
На початковій (організаційній) стадії аудиту, аудитор проводить ознайомлення з бізнесом клієнта, оцінює вплив на діяльність підприємства зовнішніх
та внутрішніх факторів його діяльності з метою оцінки властивого ризику.
Наступною процедурою є оцінка системи внутрішнього контролю суб’єкта
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господарювання, що є метою встановлення величини ризику контролю. Від
величини властивого ризику та ризику контролю залежить ризик не виявлення, на який може впливати аудитор шляхом планування відповідної кількості
аудиторських процедур. Відповідно, наступним кроком аудитора є складання
плану проведення аудиту, в якому зазначається перелік етапів аудиту, склад
аудиторських процедур за кожним етапом, виконавець процедур та період
перевірки.
Таблиця 1
Методи аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів
№
1
2
3

4
5
6
7

8

Етап аудиту
Аудит організації обліку прямих матеріальних
затрат
Перевірка правильності оцінки виробничих
запасів, які включені до собівартості продукції
Перевірка обґрунтованості віднесення запасів до
складу прямих виробничих затрат на
виробництво продукції
Перевірка вірогідності списання на виробництво
матеріалів
Перевірка якісних показників списаних на
виробництво запасів
Перевірка дотримання норм з відпуску запасів
Перевірка правильності оцінки, використання і
списання зворотних відходів та вторинної
сировини
Перевірка синтетичного і аналітичного обліку
виробничих запасів

Метод аудиту
Суцільна документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова документальна
перевірка
Вибіркова фактична перевірка
Комбінована документальна
перевірка
Вибіркова документальна та
фактична перевірка
Комбінована документальна
перевірка

Типовими порушеннями операцій з виробничими запасами, які можуть
бути виявленими після аудиту є: незадовільна організація складського господарства та зберігання, неправильне визначення первинної вартості придбаних
запасів, порушення правил приймання вантажів, неповне оприбуткування,
нераціональне використання виробничих запасів у виробництві, невиконання
завдань заготівлі виробничих запасів та завищення їх собівартості, порушення
норм і лімітів їх відпуску, нестачі, крадіжки, псування, привласнення тощо
[3]. Ці помилки суттєво впливають на достовірне відображення інформації у
фінансовій звітності.
Отже, організація і методика аудиту виробничих запасів є важливою
складовою перевірки на підприємстві. Аудит запасів призначений для того,
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щоб здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими запасами, встановити повноту і правильність відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами, встановити
правильність визнання активів запасами згідно з П(С)БО 9 «Запаси», дослідити
стан складського господарства запасів, перевірити дотримання обраних методів
обліку виробничих запасів, які зазначені у наказі про облікову політику.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ
Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246. 2. Мельнікова К.С.
Напрями удосконалення методів і процедур аудиту виробничих запасів на
прикладі макаронної фабрики. Економічні студії. 2014. №1(1). С. 13-18. 3. Фабіянська В. Ю. Аудит виробничих запасів: організаційні та методологічні
аспекти. Ефективна економіка. 2017. №4. С. 48-56.
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студ. гр. 216,
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Науковий керівник – Гіщук О.С.,
викладач вищої категорії циклової комісії економічних дисциплін
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Загальновідомо, що впродовж трьох десятиліть в Україні реформи торкаються різних галузей, секторів економіки і, в тому числі, – фінансового, в якому важливе місце відводиться бухгалтерському обліку, звітності, аудиту. Враховується зарубіжний досвід і національні особливості. Окремі питання, які
роблять неможливим успішний розвиток країни, потребують вирішення.
Зокрема, у сфері професійної діяльності аудиторів та аудиторських фірм
Чернівецької області.
Основні проблеми розвитку аудиту у Чернівецькій області:
– проблема розподілу аудиторських фірм у розрізі регіонів. Так, у Чернівецькій області станом на 31 грудня 2019 року зареєстровано сім аудиторських фірм та один суб’єкт аудиторської діяльності, який має право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності. У сусідніх Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій областях таких суб’єктів – по три, і п’ять зареєстровано у
Івано-Франківській області [1].
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– проблема формування ціни на аудиторські послуги. Єдиної системи
розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну систему формування ціни.
– брак достатнього досвіду аудиторської діяльності, адже Товариство з
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Юрек-Аудит», у серпні
2020 року внесена до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
– визнання суспільством значення та мети аудиту. Відповідно, аудиторська діяльність потребує реклами, насамперед, серед потенційних замовників, з
одного боку, та серед громадськості з іншого. Така робота повинна проводитись не тільки у межах області, а й країни. Адже аудит – це не тільки підтвердження звітності за вимогами нормативно-правових актів, а також і правове
супроводження діяльності, і консультування з питань договірного забезпечення, і розробка системи внутрішнього аудиту, і бізнес-планування.
– підготовка та робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації
як в Україні, так і за кордоном), розробки науково-методичних матеріалів з
питань економіки, управління та права.
Разом з тим, аудиторські послуги в Чернівецькій області розвиваються
всупереч існуючим проблемам, детальніше дослідження яких може стати
основою для визначення пріоритетних напрямків розвитку аудиторської діяльності в Україні, подальшого впровадження аудиторської професії в господарську практику, підвищення якості аудиторських послуг і формування у
громадськості впевненості у високій професійній майстерності аудиторів.
Література
1. Офіційний сайт Аудиторської палати України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.apu.com.ua/2019.
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3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
Дацюк Ю.А.,
студ. гр. 6421-м,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Науковий керівник – Каткова Н.В.,
к.е.н, професор кафедри обліку та аналізу
АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ПРАТ “МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ”
Фонд оплати праці виступає важливим інструментом управління персоналом, визначає характер та принципи організації його роботи, поточний стан і
перспективи розвитку. Ефективне управління розрахунками з оплати праці
набуває особливої актуальності в сучасних умовах постійного скорочення витрат
на підприємствах. Проведення аналізу оплати праці сприяє забезпеченню оперативного контролю над понесеною кількістю робочого часу й отриманою якістю
праці. Без цього неможливо перевірити правильність використання даного фонду,
а також виконання завдань, які поставлені в плані. Все це визначає актуальність
дослідження проблем з організації аналізу фонду оплати праці на підприємстві.
Аналіз ефективності системи оплати праці на підприємстві розпочинається з визначення динаміки і структури фонду оплати праці. Джерелами
інформації для аналізу є статистична звітність ПрАТ “Миколаївська аграрна
компанія” [1]. Динаміку фонду оплати праці ПрАТ “Миколаївська аграрна
компанія” наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка фонду оплати праці
в ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія” у 2016-2019 роки
Абсолютне, відхилення +,- Відносне відхилення, %
Показники
1
Фонд оплати
праці, тис. грн.
Фонд основної
зарплати, грн.
Фонд додаткової
плати, грн.

2016

2017

2018

2019

2

3

4

2 146

2 524

2 489,5

2144970
1 029,9

2523694 2486805
305,5

2 695

5

20172016
6

20182017
7

20192018
8

20172016
9

20182017
10

20192018
11

2 901,1

378

-34,5

411,6

17,61

-1,37

16,53

378724

-36889

385360

17,66

-1,46

15,50

-724,4

2389,5

26240

-70,34 782,2 973,65

2872165
28 935
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Продовження табл. 1
1
Середньооблікова
чисельність
працівників, чол.
Середньорічна
Середньомісячна
Середньоденна
Середньогодинна

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

68

60

55

51

-8

-5

-4

-11,76

-8,33

-7,27

33,30
33,29
33,30
32,73

7,6
7,6
7,53
7,53

25,67
25,67
25,7
25,8

Заробітна плата одного працівника, грн.
31 558,8 42 066,6 45 263,6 56 884,3 10 507,8 3 197 11 620,7
2 629,9 3 505,5 3 772 4 740,35 875,6 266,5 968,35
87,7
116,9
125,7
158,01
29,2
8,8
32,31
11
14,6
15,7
19,75
3,6
1,1
4,05

З даних таблиці видно, що фонд оплати праці у 2017 році, в порівнянні з
2016 роком збільшився на 378 тис. грн. (17,61%), в 2018 році в порівнянні з попереднім роком зменшився на 34,5 тис. грн. (1,37%), а в 2019 році в порівнянні з
2018 роком збільшився на 411,6 тис. грн. (16,53%). Фонд основної заробітної
плати у 2017 році зріс на 378 724 грн., тобто на 17,66% , в 2018 році зменшився
на 36 889 грн. (зменшився на 1,46%), у 2019 році – збільшився на 385 360 грн.
(15,50%). Фонд додаткової заробітної плати у 2017 році зменшився на 724,4 грн.,
у 2018 році збільшився на 2 389,5 грн. та у 2019 – збільшився на 26 240 грн.
Отже, збільшення фонду оплати праці в 2019 році відбулося за рахунок
зменшення чисельності працівників на 7,27%.
В зв’язку зі збільшенням фонду оплати праці та зменшенням чисельності
працівників зросли, відповідно, такі показники як:
середньорічна заробітна плата на одного працівника – 11 620,7 грн.;
середньомісячна заробітна плата на одного працівника – на 968,35 грн.;
середньоденна заробітна плата на одного працівника – на 32,31 грн.;
середньогодинна заробітна плата на одного працівника – на 4,05 грн.
Середньорічна заробітна плата у 2017 році збільшилась на 10 507,8 грн.
(33,30%), в 2018 році – на 3 197 грн. (7,6%), а в 2019 році – на 11 620,7 грн.
(25,67%) у порівнянні з базовим роком. Відповідно зі збільшенням середньорічної заробітної плати збільшилась і середньомісячна, середньоденна, середньогодинна оплата праці в ПрАТ “Миколаївській аграрній компанії”.
Отже, оплата праці є невід’ємною частиною соціально-трудових відносин. Механізм формування фонду оплати праці має сприяти підвищенню продуктивності праці, зростанню конкурентоспроможності підприємства. Проведений аналіз показав, що в ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія” спостерігається збільшення загального фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати одного працівника, що є позитивним явищем, сприяє мотивації
працівників і підвищенню якості їхньої праці.
Література
1. Сайт ПрАТ «Миколаївська аграрна компанія». URL: http://www.nikagro.
com.ua/index.html (дата звернення: 11.10.2020).
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ВИЗНАЧЕННЯ, ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Будь яка діяльність людини пов’язана з ризиками, особливо це стосується
банківської діяльності, для якої характерні підвищені ризики у порівнянні з
іншими видами діяльності. Необхідність виявлення, оцінки та управління
ризиками в виникає в наслідок прагнення банком до одержання найбільшого
прибутку із якомога меншою ймовірністю зазнати збитків.
Останнім часом у наукових дослідженнях багато уваги приділяється
питанню банківських ризиків, особливо кредитному ризики, про те і зараз
питання є недостатньо розкритим.
Кредитний ризик завжди буде більшим нуля, це пов’язано з неможливістю стверджувати з повною впевненістю, що заборгованість буде повернена у
повному обсязі за всіх можливих умов. Банк створює ефективну систему
управління кредитним ризиком, що забезпечує своєчасні та адекватні виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль і пом’якшення кредитного ризику
як на індивідуальній так і на портфельній основі. Кредитний ризик оцінюється
за критеріями якісного та кількісного аналізу.
Якісний аналіз кредитного ризику полягає у визначенні джерел ризику.
Джерелами кредитного ризику виступають фактори, що спричиняють невизначеність під час укладення кредитної операції. Ефективною передумовою
управління ризиками є виявлення джерел кредитного, тому доцільно розглянути кредитний ризик з точки зору причин його виникнення. Він може виникати
з різних причин, що залежать як від банку (внутрішні) так і ті що виникають
незалежно – проблеми позичальників, макроекономічні проблеми, форс-мажорні обставини (зовнішні) [1].
Якісний аналіз нерозривно пов’язаний з кількісним. Так як після визначення факторів, що впливають на кредитний ризик, необхідно точно визначити їхню кількість. Кількісний аналіз кредитного ризику можна здійснювати
різними методами, серед них найпоширенішими є: статистичний метод; метод
експертних оцінок; метод аналогій; аналіз чутливості (вразливості); методи
імітаційного моделювання тощо. На практиці жоден з методів не використовується окремо, а лише в сукупності з іншими методами, що дає можливість
аналітику комплексно оцінити ризик кожної окремої операції.
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Одним із основних способів кількісної оцінки кредитного ризику є аналіз
платоспроможності та кредитоспроможності потенційного позичальника.
Згідно з даними НБУ питома вага непрацюючих кредитів у банках станом
на 1 січня 2020 року становила 48,4%, що є найнижчим рівнем за останні роки. Хоча частка проблемних кредитів висока, про те вона не загрожує стабільності банківського сектору, оскільки рівень їх покриття резервами перевищує
95% [2].
Метою управління кредитним ризиком банку є підтримка на визначеному
рівні показників, що характеризують ефективність організації кредитних операцій банку (ризиковість та дохідність портфеля).
Найпоширенішими інструментами управління кредитним ризиком є:
знижки, факторинг та страхування. У практиці комерційних банків поширеним є розподіл кредитного ризику на ризик контрагента (погіршення кредитоспроможності клієнта або дефолт) і ризик країни (неможливість виконання
зобов’язань клієнтом через політичні та економічні причини) [3].
Ефективне управління Кредитними ризиками є невід’ємною частиною
успішної діяльності комерційного банку на ринку. Намагаючись отримати
якомога більше прибутків банки часто недостатньо оцінують всю небезпеку
під час видачі кредитів позичальникам, зокрема неякісно проводять оцінку
кредитоспроможності клієнтів. Це призводить до того, що часто кредити надаються фінансово неспроможним позичальникам і переходять в непрацюючі.
Також проблемою є і внутрішня політика, спрямована на встановлення планів
для кредитних менеджерів та їх прив’язку до заробітної плати. Таким чином,
часто буває що кредитні ризики ігноруються і кредитуються завідомо неплатоспроможні клієнти з метою виконання плану.
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СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Прийняття управлінських рішень в складних умовах ринку потребують
комплексного підходу та системно-аналітичної роботи. Поглиблення саме
аналітичної роботи, зокрема здійснення аналізу для оцінки бізнес-процесів є
одним з найскладніших і найважливіших питань щодо удосконалення, як
процесу виробництва так і підприємства загалом. Аналізування сприяє насамперед зміцненню ринкових позицій підприємства, зростанню ефективності
господарської діяльності, покращенню фінансових результатів тощо. Вітчизняні та зарубіжні науковці стверджують, що одним із найефективніших видів
аналізу щодо виявлення резервів економії витрат є функціонально-вартісний.
Основною метою функціонально-вартісного аналізу є визначення ефективних варіантів виробництва шляхом співвідношення між споживчою вартістю
виробу та витратами на його виготовлення. Також даний вид аналізу передбачає
мінімізацію витрат ресурсів у процесі виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробів, удосконалення способів (методів) виготовлення деталей і вузлів,
їхнє виявлення – додаткових чи зайвих, раціоналізації технології та використання
у виробничому процесі ефективних матеріальних ресурсів.
Сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у зниженні витрат на
виробництво, надання послуг, чи проведення робіт та одночасному підвищені
або збереженні, на всіх стадіях життєвого циклу продукції, досягнутої якості
виконуваних робіт [5].
Крім того, функціонально-вартісний аналіз використовується не тільки,
як метод ліквідації зайвих елементів і витрат у раніше освоєній продукції, але
і як засіб попередження виникнення неефективних рішень на стадії проектування та виробництва виробів. Зокрема, застосування функціонально-вартісного аналізу відбувається таким чином: на стадії науково-дослідних (НДР) і
дослідно-конструкторських робіт (ДКР) – попередження виникнення зайвих
витрат; на стадії виробництва і експлуатації об'єкта – скорочення (виключення) невиправданих витрат і втрат [3].
Практичне застосування функціонально-вартісного аналізу дозволяє
стверджувати про його значні переваги у використанні, зокрема:
універсальність – передбачає використання у різних напрямках та видах
робіт підприємства;
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спрощує процес дослідження та дозволяє виявити надлишкові функції, як
у процесі виробництва, так і в управлінні підприємством;
дозволяє виокремити основні напрямки роботи, які в свою чергу зменшують невизначеність (ризики) в процесі прийняття управлінських рішень;
слугує індикатором відповідності щодо виконання чи реалізації певних
напрямків діяльності згідно встановлених нормативів (стандартів), значень тощо.
Окрім зазначених переваг, функціонально-вартісний аналіз має певні
недоліки, зокрема, складність полягає у виокремленні витрат підприємства,
понесених в основних процесах здійснення виробничої та господарської діяльності підприємства (виробництво, збут, постачання тощо) [4]. Варто зазначити,
що недосконалість даного методу слід вивчати враховуючи особливості кожного окремого підприємства, технологічні процеси виробництва продукції,
виробничі і управлінські структури загалом, вплив чинників та факторів на
виробничу і господарську діяльність підприємства тощо. Але, враховуючи всі
недоліки даного методу, він є одним із найефективніших в управлінні підприємством – досягнення найбільшої корисності при найменших витратах.
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НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Ефективний аналіз товарних запасів займає провідне місце в діяльності
будь-якого торгівельного підприємства, з метою визначення потреби в товарних запасах, оптимізації їх складу та структури. Результатом такого аналізу є
виявлення потенційних можливостей раціонального їх формування і підвищення ефективності використання.
Вагомий вклад в теорію та методику економічного аналізу операцій з
товарами зробили вітчизняні вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г.,
Кузьмінський A.M., Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., та інші. Проте
питання аналізу товарних запасів потребують подальшого наукового дослідження, що і зумовило актуальність обраної тематики.
Дослідження проводилося на прикладі діяльності вітчизняних торгівельних підприємств і показало, що аналіз товарних запасів та операцій з товарами
проводиться за наступними напрямами:
– графічний аналіз закупівель товарних запасів у розрізі постачальників;
– графічний аналіз продаж усіх товарних запасів та за групами, у розрізі
покупців;
– АВС – аналіз продаж у розрізі товарних запасів з найвищим показником
реалізації;
– АВС – аналіз продаж товарних запасів у розрізі покупців.
Аналіз переважно проводиться за результатами року, відповідно включає
дані лише за один рік. В цьому пересвідчуємося з інформації, представленої
вітчизняними торгівельними підприємствами.
Для порівняння показників за декілька років, працівник має звернутися
вже до архівної інформації та співставити її з поточною. Це викликає певні
незручності в роботі обліковців та економістів, а відповідно збільшує час на
обробку даних.
Вважаємо доречним такий аналіз проводити в динаміці, кожного року
додаючи інформацію вже до існуючого розрахунку, до моменту втрати актуальності розрахунків за попередні періоди. Виявлення відхилень залишків
товарних запасів, в ході такого аналізу, дозволить сформувати висновки стосовно подальшого проведення та оптимізації поставок нових партій товарів.
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Також доречність динамічного аналізу товарних запасів зумовлена тим, що
досліджувані підприємства за рахунок розгорнутої мережі достатньо швидко
реалізують товари, а розміри складських площ не достатні для накопичення та
їх тривалого зберігання.
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ЩОДО АСПЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Глобальна економіка, як якісно новий стан світової економіки, поступово
перетворюється в цілісний глобальний організм. Нові завдання в глобальній
економіці постають і перед економічним аналізом. Одним із них є моніторинг
і оцінка перебігу світових економічних процесів та відстеження глобальних
економічних тенденцій.
Наприклад, розглянемо зміни і тенденції у енергетичній галузі. Наразі
сонячна енергетика забезпечує понад 2% потреб людства в електроенергії. На
перший погляд здається, що це мало, але використання енергії Сонця швидко
зростає: торік у світі встановили геліоелектростанцій, які використовують
енергію сонячних променів, загальною потужністю в 102 ГВт. В Україні нові
вітряні, сонячні електростанції та об'єкти генерації на біомасі змінили структуру відновлюваних джерел енергії (рис.1), однак разом із гідроелектроенергією у загальному постачанні первинної енергії їх частка у 2018 році
склала 4,6% [1].

Рис. 1. Структура відновлюваних джерел енергії
у загальному постачанні первинної енергії у 2000-2018 роках в Україні
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Для розвитку вітрової та сонячної енергії потрібний значний обсяг фінансових інвестицій, тому домінуюча роль у розвитку відновлюваних джерел
енергії поки що належить біопаливу та відходам, загальні обсяги постачання
яких мають тенденцію до зростання.
У виробництві електроенергії в Європейському Союзі частка відновлюваних джерел енергії збільшилась у 2019 році на 2,3% в порівнянні з 2018 роком, сягнувши 32,3% в структурі генерації (рис.2).

Рис. 2. Динаміка структури відновлюваних джерел енергії
в Європейському Союзі за 2010-2018 роки [2]

Із рис. 2 простежується чітка тенденція до зростання обсягів виробництва
відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі. У структурі відновлюваних джерел енергії найбільшу частку – 11,8% становить вітрова енергія, а
на сонячну енергію припадає 3,9%.
Слід відмітити й те, що лідером європейського «сонячного» ринку у 2019
році є Іспанія – 4,7 ГВт сонячних потужностей, що становить 39% використаної енергії Сонця у світі. Основними ринками сонячної енергії на 2019 рік
стали Німеччина (4 ГВт), Нідерланди (2,5 ГВт), Франція (1,1 ГВт) і Польща,
які впродовж 2019 року майже в чотири рази збільшили свої встановлені
потужності. Зростання сонячної енергетики в Європі зумовлено ціновою конкурентоспроможністю сонячної енергії (найдешевше джерело виробництва
електроенергії) та виконанням країнами національних планів у сфері поновлюваних джерел енергії.
Орієнтири розвитку енергетики України висвітлені у документі «Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність», яким передбачено збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі встановлених потужностей, також
ряд заходів у сфері енергоефективності та охорони довкілля (в Україні поточний рівень викидів забруднюючих речовин перевищує нормативи ЄС у
середньому в 7-80 разів залежно від їх типу).
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Отже, в результаті глобалізації світ стає більш пов'язаним і більш залежним від усіх його суб'єктів.
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СЕРЕДОВИЩЕ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Успішний розвиток компанії неможливий без оцінки ситуації, що склалась та представлення можливих шляхів економічного розвитку в майбутньому. Компанія вирішує низку завдань: визначення переліку продукції; на який
ринок виходити з цією продукцією; які технології використовувати для її виробництва; яка структура ресурсів необхідна і яким чином розподіляти трудові, матеріальні і фінансові ресурси, який результат очікувати від діяльності.
Результат аналітичної роботи все частіше залежить від впливу факторів
зовнішнього середовища, які є досить динамічними, потребують акумуляції
внутрішніх сильних сторін і конкурентних переваг компанії.
Оптимальні шляхи досягнення цільових орієнтирів компанії, підвищення
ефективності управління передбачають урахування у аналітичних дослідженнях різних видів ризиків а також:
– різноманітності та динамічності ринків, що спонукає навчитися цікавитися світом у будь-якій царині, щоб не зациклюватись і не бачити все тільки
з одного боку;
– мінливості сьогодення та потреби у обґрунтованій але креативній думці, інноваційних рішеннях;
– впливу на рішення споживачів окремих деталей, збереження «довіри»,
які не завжди беруться до уваги аналітиками, однак все відбувається в реальному часі (переваги і проблеми Інтернету);
– ступеня надійності і рівня захисту інформації компанії, враховуючи
специфіку її діяльності ;
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– нових технологій, науково-технічного прогресу, процесів отримання
продукції із заданими показниками якості.
Слід виокремити, що більшість успішних компаній належну увагу відводять
вивченню «взаємин» з навколишнім середовищем: використанню та забрудненню природних ресурсів, платі за забруднення, поліпшенню екологічної ситуації в регіоні і в країні в цілому, можливості їх збереження у довгостроковому періоді.
Тенденції та фактори зовнішнього середовища компанії визначають
самостійно, узагальнюючи їх у такі компоненти : економічні, політикоправові, технологічні, соціально-культурні [1, с.115].
Отже, найважливішою ознакою сучасного економічного аналізу є його
орієнтація на стратегічний вектор досліджень, який передбачає передусім
урахування впливу зовнішнього середовища, у контексті як найповнішого
задоволення інформаційних потреб у прийнятті управлінських рішень.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ КУРСОВИМИ РІЗНИЦЯМИ
Згідно із законодавством операції з іноземними контрагентами здійснюються в іноземній валюті, однак для їх відображення у бухгалтерському обліку потрібно здійснювати перерахунок у національну валюту і на цьому етапі
часто виникають курсові різниці. Бухгалтерський облік операцій з іноземною
валютою регламентується двома нормативними документами: П(С)БО 21
«Вплив змін валютних курсів» та МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»
[1,2]. Проблеми обліку курсових різниць займалась низка вітчизняних науковців: Т.П. Демчук [3, с. 337]; В.В. Сопко [4, с. 232]; Н. Балабайкін [5, с. 36];
А.Г. Загородній та Т.М. Бойчук [6, с. 467] можемо зробити висновок, що
курсові різниці – це різниці між двома офіційними курсами іноземної валюти
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на різні дати. Ідентична інформація наведена у чинних нормативно-законодавчих актах, якими керуються під час ведення обліку курсових різниць.
Особливості обліку операцій в іноземній валюті та їх вплив на результати
господарської діяльності підприємства безпосередньо залежать від кількох
факторів: типу статті балансу (монетарна, немонетарна); характеру впливу на
фінансовий результат підприємства (позитивна або негативна курсова різниця); відношення до виду діяльності (операційна та неопераційна курсова різниця); дати здійснення господарської операції (дата надходження (сплати)
грошових коштів або дата відвантаження продукції (отримання товарноматеріальних цінностей)) [7-9].
Враховуючи те, що негативні курсові різниці призводять до збільшення
операційних витрат необхідно використовувати різні інструменти управління
курсовими різницями з метою мінімізації негативного впливу останніх на результати діяльності підприємства, а це:
- договір;
- аванс;
- облікова політика;
- хеджування [10, с. 64].
Кожен із наведених способів мінімізації має конкретний напрямок застосування. До прикладу, зменшення негативного впливу за рахунок використання договорів означає, що підприємству варто відмовитись від довготривалих
валютних контрактів, адже такі контракти переважно передбачають термін
оплати від місяця до двох. Враховуючи, що курс валют зараз стрімко змінюється, підприємство втрачає власний дохід внаслідок коливання курсу
(який суттєво відрізнятиметься із тим, щоб був на початок формування замовлення та на момент оплати). Також під час укладання зовнішньоекономічних
договорів необхідно вказувати валютні та цінові застереження, що допоможе
мінімізувати ризики.
Наступний спосіб мінімізації впливу курсових різниць на результати
діяльності підприємства – «аванс». Це означає, що ЗЕД-фірмам слід складати
договори із врахуванням стовідсоткової передоплати. Однак таких клієнтів на
ринку сьогодні знайти досить важко. А компаніям із великою кількістю контрагентів-партнерів такий варіант буде значно зменшувати ризики. Мінімізувати
негативний вплив на діяльність підприємства внаслідок коливання валютних
курсів можна також шляхом вдало підібраних положень облікової політики,
які будуть врегульовувати питання обліку різниць між курсами Національного
банку України та міжбанківським курсом [8, 10].
Проте, сьогодні найоптимальнішим способом мінімізації впливу курсових різниць на результати діяльності підприємства є хеджування. Суть цього
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методу полягає у перенесенні частково або повністю ризику від одного підприємства на інше, які вступають між собою в договірні відносини. Реалізація
цього методу здійснюється шляхом укладання форвардних договорів, які
включають в себе умови нівелювання курсових різниць у межах підприємства,
за рахунок купівлі-продажу валюти за курсом вказаним в договорі. Цей метод
усуває невизначеність щодо валютних курсів у майбутньому. Окрім форварду,
можна застосовувати опціон, який надає право придбати або продати валюту
за заздалегідь зафіксованою ціною. Хеджування є надійним методом стабілізування діяльності підприємства [8, с. 119-120].
Таким чином, у дослідженні проаналізовано інструментарій мінімізації
впливу курсових різниць на результати діяльність підприємства. Найдієвішим,
на нашу думку, є поєднання двох інструментів – хеджування та авансових розрахунків. Виходячи з умов функціонування підприємство повинно самостійно
обрати найбільш оптимальний інструментарій управління курсовими різницями, щоб мінімізувати їх негативний вплив на результати діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО
ТА ЗОВНІШНЬОГО АНАЛІЗУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Динамічне середовище, складність умов в яких функціонують підприємства та потреби сучасного бізнесу зумовлюють необхідність вирішення нових
проблем, які виникають в процесі управління підприємством. Тому особливу
увагу для вирішення поточних і стратегічних завдань його розвитку слід приділити системі збору та аналізу інформації задля прийняття ефективних управлінських рішень. Зазвичай інформаційна база для управління підприємством не
обмежується складанням фінансової звітності, і найбільший інформаційний
попит пов'язаний з формуванням управлінської звітності. Управлінська звітність, як і фінансова є основним джерелом інформації для здійснення аналізу
підприємства, визначення рівня ефективності його господарської діяльності,
правильність напрямків розвитку та стратегічних орієнтирів для управління.
Основною метою складання управлінської звітності є надання оперативної
релевантної інформації керівникам різних рівнів управління про діяльність
підприємства для прийняття управлінських рішень. Метою фінансової звітності відображення основних показників господарської діяльності підприємства за звітний період. Варто зауважити, що при побудові системи управлінської
звітності враховується взаємозв’язок складу показників відображених у фінансовій, податковій, статистичній та інших видах звітності. Тому взаємозв’язок
управлінської та фінансової звітності є очевидним, і дані види звітності складають основу для здійснення аналізу (фінансового і управлінського).
Здійснення аналізу звітності дає змогу виявити сутність, склад, величину
певних показників, причини їх виникнення, чинники впливу на їх зміну,
відхилення від запланованих значень, а також здійснити оцінку результатів
або наслідків щодо прийнятих управлінських рішень. Основними напрямками
аналізу є зовнішній і внутрішній.
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На основі літературних джерел щодо здійснення аналізу, наведено порівняльну характеристику внутрішнього та зовнішнього аналізу (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аналізу
Сфери
порівняння
Користувачі
інформації
Інформаційне
забезпечення

Внутрішній аналіз
управлінський
фінансовий
внутрішні

Зовнішній аналіз
фінансовий аналіз
зовнішні

економічна та
інформація фінансового
публічна фінансова
неекономічна
характеру
звітність
інформація
(фінансова звітність)
Мета
аналіз забезпечення
оцінка фінансового
оцінка фінансового
аналізу
ресурсами, виробстану підприємства з
стану підприємства з
ництва, собівартості
метою планування
метою визначення
продукції з метою
діяльності підприємства
його кредитоспроприйняття
тощо
можності та інвестиуправлінських рішень
ційної привабливості
Об’єкти аналізу обсяги виробництва та
фінансові результати діяльності,
реалізації, витрати,
фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність,
собівартість продукції
рентабельність підприємства тощо
(робіт, послуг), забезпеченість ресурсами
та характер їхнього
використання тощо
Використання
розробляють самостійно або використовують
уніфіковані методики
методики
уніфіковані методики
Організаційна
централізована, децентралізована, комбінована
здійснюється аудипобудова
торськими та консалтинговими фірмами
Відображення
грошові та натугрошові показники та коефіцієнти
результатів
ральні показники,
коефіцієнти
Доступність
конфіденційна інформація
загальнодоступна
результатів
інформація
аналізу
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ,
ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА УПРАВЛІННЯ
В умовах фінансової нестабільності простежується зменшення платоспроможності підприємства. Однак приймати рішення стосовно його фінансового оздоровлення та поліпшення фінансового становища треба не тоді, коли
воно перебуває на межі банкрутства, а на самому початку погіршення становища. У цих умовах аналізувати фінансову стійкість буде одним з перших
частин стабільного розвитку підприємства. [1]
Якщо підприємство достатньо фінансово стійке і платоспроможне, воно
має декілька переваг серед інших підприємств того ж профілю при залученні
кредитів, отриманні інвестицій, у відборі постачальників і у відборі професійних робітників. Коли вища стійкість підприємства, тоді воно більш незалежне
від зміни ринкової кон’юнктури й, отже, тим менший ризик банкрутства.
Одною з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства
є фінансова стійкість. Вона допомагає визначити рівень фінансового ризику,
який пов’язаний із формуванням структури походження капіталу господарюючого суб’єкта і міру стабільності фінансової бази розвитку підприємства на
перспективу.
Під час аналізу фінансової стійкості досліджують абсолютне значення
показника фінансової стійкості, який передбачає «статичну» оцінку фінансового стану з прийнятими відповідними результуючих показників (платоспроможність, ліквідність, рентабельність). При цьому ледь враховуються динамічні зміни під впливом елементів зовнішнього та внутрішнього середовища
функціонування підприємства. Тобто в економічній літературі є суперечність,
що саме поняття стійкості означає здатність відновлюватися або зберігати
початковий стан.
Тому вважаємо, що основна мета дослідження фінансової стійкості повинна
полягати у конкретизації того, наскільки істотно буде змінюватися фінансовий
стан підприємства у результаті дії внутрішніх та зовнішніх факторів, і формулюванні заходів, що допомагають мінімізувати загрози, маневруючи фінансовими можливостями. Беручи на увагу зазначене, під фінансовою стійкістю
підприємства розуміємо його здатність зберігати або відновлювати початко130

вий стан або покращувати цей стан за зміни внутрішніх та / або зовнішніх параметрів впливу на фінансові потоки. Визначення рівня фінансової стійкості підприємства має базуватися на розрахунку багатьох показників, які оцінюють не
лише фактичний показник цього індикатора, але і фінансовий потенціал організації загалом, це дасть змогу розробити стратегічні напрями його розвитку.
Серед зовнішніх факторів, які виконують найбільший вплив на фінансову
стійкість підприємств, слід відзначити:
− політичні умови (нестабільність, військові дії, націоналізація майна і
т.п.), які впливають на погіршення інвестиційного клімату і відплив капіталу;
− ринкові умови (конкурентне середовище і відносини з постачальниками, характер попиту), які впливають на ціну продукції, ринкову частку, обсяги реалізації.
− законодавчі зміни, що здатні привести до кризової ситуації підприємств
через зміни в оподаткуванні та ліцензуванні, антимонопольного регулювання;
Виробничі умови є аспектом кризостійкості підприємств. Основними
причинами формування фінансової кризи на підприємстві є: використання
фізично зношеного та морально застарілого обладнання і низька кваліфікація
кадрів, які впливають на високу собівартість продукції та великий відсоток
браку, застарілі технології.
Внутрішніми умовами, що впливають на фінансову стійкість підприємства, є в першу чергу управлінські уміння, а саме: рівень інформаційних потоків
на підприємстві, здібності до діяльності підприємства; стан моніторингу зовнішнього середовища; ступінь раціональності.
Звертаємо увагу, що управління фінансовою стійкістю підприємства необхідно розуміти, як системний процес фінансової діяльності, який спрямований
на забезпечення здатності підприємства відповідати за своїми фінансовими
зобов’язаннями у визначений термін, нарощувати прибутки.
Основною метою управління має бути досягнення такої структури капіталу, на якому підприємству буде гарантовано достатній рівень ліквідності й
платоспроможності, зростання ефективності та результативності діяльності в
умовах допущеного ризику, це і забезпечить її стабільне функціонування й
підвищення ринкової вартості підприємства.
Зазначаємо, що процес управління фінансової стійкістю підприємства це
сукупність циклічних дій, пов’язаних із виявленням елементів, що впливають
на фінансову стійкість.
За допомогою системного підходу треба встановити зони відповідальності за обов’язкові процеси управління фінансовою стійкістю підприємства:
− оперативна, яка забезпечує нетривалу фінансову рівновагу, щоб попередити виникнення банкрутства підприємства.
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− тактична, яка допомагає підтримувати фінансову рівновагу в середньостроковому часі за рахунок створення передумов щодо виявлення можливих
причин її втрати.
− стратегічна, яка забезпечує довготривалу фінансову рівновагу за
рахунок створення передумов для зростання своєї ринкової вартості; [2]
Таким чином, фінансова стійкість розглядається як залежність підприємства від ефективного управління фінансовими ресурсами та визначається
оптимальною структурою активів, співвідношенням власних і позикових
коштів, активів та джерел їх фінансування.
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FACT-CHECKING IN THE MEDIA OF UKRAINE
AS A MEANS OF CONTROL OVER ECONOMIC ENTITIES
Fact-checking as verification of facts is one of the areas of journalistic control,
verification of information which is aimed at revealing the irrelevance of researched
facts to objective reality. It is extremely relevant and in demand in the media,
especially in Ukraine, where is a critical level of trust in influential people representing
business entities and covertly lobbying non-state interests.
The importance and influence of information broadcast by influential
representatives of public and private structures is of key, crucial importance in
many socio-political processes. In view of this factor, the world and Ukrainian
society in the XXI century changes the position of the observer of manipulations
that affect the state social processes, to whom they should be responsible for such
misinformation. This has led to the existence of many fact-checking organizations
that find, verify, expose distorted information in the media. According to the
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American research organization «DukeReporters' Lab», today there are more than
300 such offices in 86 countries [2, 1].
Increased public demand has led to a corresponding supply in the Ukrainian
media, especially successfully controlled by economic entities fact-checking
organizations Vox Check, Fact Check, "Word and Deed", "No Lies", etc.). The
main focus of verification in the above structures is to verify the veracity of public
statements of politicians and other influential people, while fact-checking has
another task: the fight against fakes in the media. Such verification of digital data,
facts, events, phenomena, regardless of the source or form of economic entities and
tools is especially effective due to modern mass media, which stop due to factchecking fakes, spreading true verified information. Stopfake.org is now successfully
operating in this format in Ukraine and, indirectly, Bihus.Info.
Journalists in many media use fact-checking as the main tool in economic
investigations. The importance of verifying information in the field of economic
activity can be seen, in particular, in the investigation of Bihus.Info about the state
concern «Ukroboronprom», where schemes of stealing millions in the military sphere
has been reported [4]. A series of incriminating journalistic materials about this was
based on the methodology of verification of information provided by fact-checking, in
particular: statement of the problem through disclosure of data, figures that cast doubt
on objective reasons, the next stage of verification of the original source, comparison
of facts published in the media in reliable source databases with the involvement of
several independent experts to assess the verdicts of the study [3, 134].
As a result, this algorithm for verifying economic data allowed to show in a
financial fraud particular case, which deprived the state budget of millions of hryvnias.
Evaluating the importance of fact-checking in the media as means of controlling
economic entities, it should be borne in mind that in addition to point effects on a
particular economic entity of the state, which was exposed in omissions and distortions
of truth for material gain, these materials perform a controlling function.
Journalists and mass media demonstrate not only fearlessness and transparency,
but also that any actions in the field of state and public interests must be
accountable, especially when it comes to public funds. At the same time, factchecking in the media promotes the development of civil society, which, receiving
truthful information about the activities of various enterprises, state institutions and
individual sectors of Ukraine's economy, becomes a control mechanism that exerts
legitimate pressure on public opinion manipulators.
Fact-checkers of Ukraine, like all fact-checkers in the world, are guided by the
International Fact-Checking Network developed by the International Fact-Checking
Network (Poynter Institute) [1], adhering to the basic principles: impartiality,
honesty, transparency of funding sources, methodologies , open, honest fixes.
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Journalists' adherence to these principles in their media activities has a positive
effect on the "rules of the game" of large economic entities, as any manipulation of
which can be exposed and made public, which is a powerful incentive for regulators
to pay attention to honesty. activities of enterprises, sectors, sectors of the economy,
which in turn affects the improvement of the economic situation in the country.
Fact-checking in the media as a means of controlling economic entities is a
powerful and indisputable tool for building an open society in Ukraine.
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THE PLACE OF ECONOMIC ANALYSIS
IN MANAGERIAL DECISION MAKING
The globalization of economic flows and the ability to do business from
anywhere in the world through the instant delivery of relevant information has a
dual structure. On the one hand, the availability of information allows you to
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respond quickly to emerging risks and allows you to do business more efficiently.
On the other hand, publicly available information increases the required level of
competitiveness of companies. Modern business cannot be effective only if there is
one effective structure in the company. It leaves in the past the narrow competence
of specialists [3, с.1].
Modern senior and middle managers face the task of being as integrated as
possible in the economic processes of their company not only within one
department. The need for a rapid decision-making, taking into account the risks are
not related directly to a particular problem, but all these have some importance in
solving it. Such conditions require a very accurate, multifunctional, fast-acting
system that can be rebuilt under the influence of new tasks [1, с.19].
Economic analysis is an applied science that is a system of special knowledge
that allows you to assess the effectiveness of a market economy entity. Based on the
theory of cognition, it provides practical utility of human activity, allows to evaluate
rationally not only the current activity, but also the immediate prospects for the
development of the business entity.
Today, economic analysis occupies a special place in the process of preparation
and adoption of managerial decisions. The need for analysis is manifested at the
following stages of decision-making: preliminary study of economic phenomena and
processes, analysis of the real state of the economy, choice of economic processes,
assessment of economic aspects in prepared solutions to other aspects of
management, generalization or synthesis of analysis and evaluation of managerial
decisions [4, с.303].
The solution of economic problems is always carried out in conditions of
various constraints: financial, material, legal, ethical, etc. Therefore, it is important
that many constraints must be taken into account when making decisions about a
particular problem situation [4, с.33].
Thus, the main task of economic analysis is divided into local tasks:
– evaluation of the work of the enterprise and its divisions for certain periods
of time;
– identification of positive and negative factors that affect the work of the
analyzed object, determining the quantitative value of their action;
– monitoring the implementation of the planned results, correcting shortcomings
in planning, preparation of data on the prospects for further periods;
– identification of unused, promising reserves to improve the economic
activity of the enterprise;
– control over the implementation of the economy mode and production
efficiency;
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– development of measures aimed at intensifying the use of production
reserves at the enterprise;
– assessment of the effectiveness of decisions made during economic analysis
[5, с.10-13].
The choice of the best managerial decision is made by consistently evaluating
each of the proposed alternatives. It is determined to what extent each solution
ensures the achievement of the goal of the organization. This determines its
effectiveness. In other words, management decisions are considered effective if they
meet the requirements arising from the problem situation and the goals of the
organization [1, с.19].
Thus, summarizing written above, we can conclude that economic analysis is a
key factor in improving the efficiency of decision-making in the management of
complex economic objects. This is due to the fact that without an analysis of the
economic environment of the enterprise it is impossible to form a problem situation,
determine the objectives of operation and choose the most effective ways to
implement them.
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4. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА
ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

Грабовська Н.В.,
студ. гр. Б-31,
Гусятинський кодедж ТНТУ імені Івана Пулюя.
Науковий керівник – Сагайдак Р. А.,
к.е.н., голова циклової комісії бухгалтерського обліку
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Перехід економіки до ринкових умов господарювання обумовив потребу
реформування аграрних підприємств на приватних засадах. Трансформування
підприємств сільського господарства привело не тільки до зміни форм власності, а й суттєво вплинуло на систему взаємовідносин їх з бюджетом та позабюджетними фондами, методи управління виробництвом, здійснення контрольних процедур за діяльністю суб'єктів аграрного сектора.
В сучасних умовах значно ослаблені функції державного фінансового
контролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які обмежуються
контролем за сплатою податків, використанням бюджетних коштів, що виділяються державою сільськогосподарським товаровиробникам, та контролем
діяльності підприємств за завданнями правоохоронних органів. Триває тенденція до зниження ролі внутрішнього контролю як важливого чинника
впливу на прийняття ефективних управлінських рішень в галузі.
Враховуючи роль і значення економічних завдань у контролі фінансової,
господарської діяльності підприємства, а також те, що при цьому контролюється практично вся діяльність підприємства, вважаємо більш обґрунтованим
назвати такий контроль внутрішнім, який включає відомчий, внутрішньофірмовий та внутрішньогосподарський.
Стримуючим чинником поліпшення управління контролем, на наш
погляд, є недостатня послідовність у реалізації принципів системного підходу,
що проявляється у недосконалості правового регулювання організації та
управління контролем; відсутність аналізу результатів і ефективності здійснюваного контролю (це характерно для відомчого й внутрішньогосподарського
контролю); належного рівня зв'язків в існуючій системі управління економіч137

ним контролем; системи фінансування діяльності органів на рівні позавідомчого, відомчого й внутрішньогосподарського контролю:
– відсутністю єдиного правового регулювання організації й управління
контролем
– недостатністю в управлінні контролем по окремих організаційних
ланках важливого елемента управління – аналізу результатів і ефективності
здійснюваного контролю
– неналежним рівнем зв'язків в існуючій системі управління і контролем
– недостатнім фінансуванням діяльності органів, які здійснюють контроль
на рівнях відомчого контролю
– відсутністю фінансування діяльності органів контролю на рівні економічних суб'єктів, наприклад ревізійних комісій (служб внутрішнього аудиту),
які б фінансувалися відповідно до встановлених посадових ставок, передбачених у штатному розписі підприємства
Реформи, які відбулися на початку 90-х років минулого століття, значно
послабили роль і значущість відомчого контролю, що призвело до суттєвого
зменшення його впливу на попередження й виявлення недоліків, фактів порушень, зловживань при використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Чинники ринкової економіки потребують суттєвої перебудови відомчого
контролю. Завдання полягає в тому, щоб створити таку систему відомчого
контролю, яка б сприяла прискоренню соціально-економічного розвитку села,
зміцненню законності, створенню раціональної та ефективної системи господарювання. Однак поки не створена нова система відомчого контролю, необхідно вдосконалювати чинну.
Не менш важливими сегментами внутрішнього контролю в сільськогосподарських підприємствах є внутрішньофірмовий та внутрішньогосподарський контроль.
У великих агропромислових холдингах формується внутрішньофірмовий
контроль, який, на нашу думку, необхідно сформувати службу внутрішньої
безпеки, яка б акумулювала функції внутрішнього аудиту, фінансово-економічного відділу, бухгалтерії, одночасно не дублюючи їхні функціональні
обов'язки. Ця служба повинна контролювати глобальніші питання економічної
діяльності: здійснювати моніторинг надійності потенційних постачальників та
покупців, вивчати найоптимальніші банки, які надавали б кредити фірмі,
пошук ефективних менеджерів тощо.
Ми дотримуємося думки, що для цілей внутрішньофірмового контролю у
великих сільськогосподарських фірмах всі центри відповідальості є центрами
контролю, що дає змогу здійснювати контроль за діяльністю підприємства.
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Система внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств
включає сукупність органів контролю, які виконують контрольні процедури в
інтересах тих чи інших користувачів економічної інформації за відповідними
об'єктами контролю. Ці процедури провадять у підприємстві з метою ефективного управління, основою якого є контроль виконання всіма суб'єктами підприємства своїх обов'язків, тобто внутрішньогосподарський контроль – єдність органів контролю, об'єктів контролю і форм його реалізації.
У міру організації й утвердження в аграрному секторі економіки принципово нових юридичних формувань – акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, виробничих кооперативів, фермерських господарств,
приватних агропромислових та орендних підприємств сфера застосування
внутрішнього аудиту набуває особливого змісту і в майбутньому, безумовно,
буде розширюватися.
Виходячи із викладеного, можна зробити висновок, що для успішного
функціонування всіх видів діяльності підприємства, підвищення обсягів виробництва продукції та зниження її собівартості, вдосконалення господарського механізму і механізму управління всіма ланками діяльності необхідний
ефективний повсякденний внутрішній контроль.
Ми вважаємо, що визначення головних завдань, методів і елементів
системи внутрішнього контролю згідно з цілями функціонування аграрних
підприємств є теоретичною основою для розробки моделі організації контролю в них, що ґрунтується на врахуванні специфіки організаційної структури
підприємства, розкритті внутрішньої структури об'єкта контролю, визначення
пунктів застосування складових функції контролю. На нашу думку, така
закономірність узгоджується з принципами контролю і дає змогу визначити
чіткі напрями у формуванні системи контролю, а також забезпечити
цілеспрямоване вирішення пов'язаних із цим конкретних організаційних і
методичних завдань.
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ
Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом зворотного зв'язку між об'єктом управління й органом управління, інформуючи керівництво,
власника, менеджмент про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Він являє собою процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є
об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання,
виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на
виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї
інформації до органу управління.
Питання методології та організації внутрішньогосподарського контролю
діяльності суб’єктів господарювання досліджують вітчизняні вчені-економісти Л.В. Гуцаленко, М.Д. Корінько, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелєєв, В.С. Рудницький, О.А. Чабанюк та інші.
Л.В. Нападовська вважає, що внутрішньогосподарський контроль є
складовою управлінського процесу, і його суб’єктами вище керівництво підприємства, керівників середнього рівня, керівників центрів відповідальності,
окремих працівників [2].
О.А. Чабанюк виокремлює внутрішньогосподарський контроль як самостійну функцію управління всередині підприємства, і він характеризується
глибиною та точністю його здійснення, оскільки проводиться там, де знаходиться центр уваги управління [4].
Проаналізувавши позиції економістів, вважаємо за потрібне внести визначеність у поняття суб’єктів внутрішньогосподарського контролю. Під суб’єктом внутрішньогосподарського контролю підприємства слід вважати працівника підприємства, до функціональних обов’язків якого входить здійснення
контрольної діяльності, а саме контроль за раціональним використанням ресурсів, за виробничим процесом і формуванням його результату, або здійснення контрольних дій лише на основі відповідних прав (ревізійна комісія, внутрішній аудит тощо).
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На нашу думку, основними особливостями внутрішньгосподарського
контролю аграрних підприємств є:
– здійснення функцій контролю особами, які представляють інтереси
даного підприємства і є членами даного колективу;
– охоплення усіх видів контролю, який здійснюється представниками
підприємства;
– забезпечення не тільки зворотного, але й прямого зв’язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою системами, між
лінійними і функціональними підрозділами.
Належне функціонування системи внутрішнього контролю підприємств
АПК залежить також від працівників, яким доручена відповідна діяльність.
Система відбору, найму, просування по службі, навчання та підготовки кадрів
повинна забезпечувати високу кваліфікацію і чесність відповідного персоналу.
Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього
контролю покладається на керівництво сільськогосподарського підприємства.
Від нього залежить, щоб система внутрішнього контролю відповідала розмірам і специфіці діяльності економічного суб'єкта, функціонувала регулярно
та ефективно.
Впровадження внутрішньогосподарського контролю підприємств агробізнесу сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень, а також їх виконанню. При цьому слід пам’ятати, що ці аспекти внутрішнього контролю
перебувають у нерозривній єдності й динамічно взаємодіють в усіх циклах
управлінського процесу.
До функцій внутрішнього контролю можна віднести оперативну, захисну,
регулятивну, інформаційну, комунікативну і превентивну. На наш погляд, у
сучасних умовах господарювання превентивна форма внутрішнього контролю
набуває особливого значення, оскільки попередній контроль попереджує
небажані відхилення, захищає підприємство від небажаних наслідків тих чи
інших дій ( наприклад, оцінка законності й доцільності на початковій стадії
господарської операції попереджує дії, які суперечать вимогам нормативних
документів і меті діяльності підприємства, тощо).
Виходячи з вищенаведеного, можна констатувати:
– внутрішньогосподарський контроль не є панацеєю для повного вирішення всіх проблем аграрного підприємства, однак він може запобігти прорахункам та помилкам при веденні обліку, використанні матеріальних, трудових
та фінансових ресурсів;
– формування основних органів здійснення внутрішньогосподарського
контролю залежить від організаційно-правових форм діяльності суб’єктів
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господарювання. Ними можуть бути служба внутрішнього аудиту в приватних
аграрних підприємствах, яка повинна забезпечити превентивний контроль за
раціональним використанням наявних ресурсів, ревізійна комісія – в товариствах з обмеженою відповідальністю, а в крупних агрохолдингах – можливе
створення служби внутрішньої безпеки, в склад якої входитимуть і внутрішні
аудитори;
– ефективність діяльності служб внутрішньогосподарського контролю
повинна визначатися рівнем її організації, який повинен передбачати фаховість внутрішніх аудиторів, об’єктивність, компетентність, неупередженість
тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ РРО В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ЯК ЗАСІБ
КОНТРОЛЮ ЗА РОЗРАХУНКАМИ У СФЕРІ ОБІГУ ТОВАРІВ
В сучасних економічних умовах, яким передувала пандемія та самоізоляція, зростає кількість інтернет-магазинів, та проходить перехід в онлайн-режим роботи звичайних магазинів, які функціонували до карантину у приміщеннях. Це насамперед пов’язане зі збільшенням кількості покупців, які
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готові купувати широкий асортимент товарів, не виходячи з дому, і економити
при цьому час.
Зважаючи на стрімке поширення інтернет-торгівлі, актуальним є питання
контролю за розрахунками у цій сфері обігу товарів з боку держави. Положення законодавства щодо спрощеної системи оподаткування, застосування РРО
та захисту прав споживачів у певній мірі дозволяють уникати контролю у
сфері інтернет-торгівлі щодо розрахунків. На сьогодні, більшість проведених
операцій у цій сфері торгівлі не контролюється на предмет оподаткування,
оскільки така торгівля проводиться ФОПами, які на власний розсуд «регулюють» обсяг виручки від реалізації, мінімізуючи при цьому податкове навантаження, уникають відповідальності щодо порушення прав споживачів.
Для посилення контролю за розрахунками у сфері обігу товарів в інтернет-торгівлі, змінами до законодавства про застосування РРО, передбачено
обов’язкове застосування РРО чи ПРРО з 1 січня 2021 р.
Вимога застосовувати РРО при купівлі в інтернеті випливає з того, що
розрахунки, які здійснені за допомогою платіжних систем, вважають фактично готівковими розрахунками (за аналогією дорозрахунків платіжними картками на місці продажу товару через POS-термінали). Тому, коли покупець
замовляє товар у інтернет-магазинах та проводить розрахунки з використанням платіжних карток (Visa, MasterCard, LiqPay, WayForPay) та інших платіжних систем, то продавець повинен надати йому розрахунковий документ.
Окрім застосування традиційного РРО, держава надала можливість використання програмного забезпечення, у якому формується на сайті податкового
органу електронний чек, і вимога щодо надсилання фіскального номера розрахункового документа покупцю засобами інтернет-зв’язку. За даним фіскальним номером покупець зможе перевірити чи пройшла його розрахункова операція реєстрацію на фіскальному сервері ДПС. За умови порушення продавцем вимог законодавства щодо реєстрації розрахункової операції покупець
зможе подати скаргу до контролюючого органу і отримати «кешбек». Тобто
покупець зможе отримати ту частину штрафних санкцій, що були сплачені
продавцем за результатами перевірки скарги щодо порушення платником податків проведення розрахункових операцій за допомогою РРО. Адже під час
продажу продавець повинен надати фіскальний чек. Чек може бути відсутній
у Системі обліку даних РРО тільки з двох причин: чек не був фіскалізований,
або затримався з технічних причин, що трапляється досить рідко. Так покупець може контролювати порушення продавцем законодавства з РРО, на
підставі скарги, доданих до неї документів та пояснень платника податків.
РРО можуть не застосовуватись, якщо оплата за товари проводиться наступними способами:на поточний рахунок з рахунку покупця (без використання
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платіжних карток), переказ через касу банку (внесення готівки на поточний
рахунок), від сторонньої служби доставки, яка після отримання коштів від
покупця перераховує їх на поточний рахунок інтернет-магазину.
Отже, динамічний розвиток інтернет-торгівлі зумовлює посилення контролю з боку держави за розрахунковими операціями. Оскільки за прогнозами
експертів, до кінця 2020 року загальний обсяг продажів інтернет-магазинів у
всьому світі повинен досягнути двох трильйонів доларів США, що у
порівнянні з 2017 роком буде становити 6% [2], державі необхідно спрямувати
регуляторну політику на посилення контролю над обсягами товарообороту,
повноту сплати податків та захист прав споживачів у цій сфері торгівлі.
Література
1. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.1995 №
266/95-ВР [Електронний ресурс]/ Відомості Верховної Ради України. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95. 2.Федоричак В.
Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році [Електронний
ресурс] / В. Федоричак. – Режим доступу: https://lemarbet.com/ua/razvitieinternet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ
З ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
Внутрішній контроль являє собою систему заходів відповідності діяльності підприємства поставленим завданням, надання керівництву інформації
про стан об’єктів будівництва, а також рекомендацій стосовно цих об’єктів,
які сприятимуть прийняттю правильних управлінських рішень. Кожен з підвидів внутрішнього контролю є дуже важливою складовою контролю на кожному етапі будівельного процесу. Це є особливістю контролю в будівництві,
оскільки, якщо не використовувати хоча б один з даних підвидів контрольної
діяльності, то результат будівництва може виявитися незадовільним [1].
Метою внутрішнього контролю виконання будівельно-монтажних робіт
є достовірне та своєчасне відображення даних у носіях облікової інформації.
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Система контролю передбачає здійснення перевірки за дотриманням планових
показників, налагодження системності за строками оплати платежів, контроль
за виконанням умов договору зі сторони контрагентів, пошук резервів зростання ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства в
процесі реалізації функцій управління. Завданням внутрішнього контролю є
контроль за достовірністю формування інформації про розрахункові операції
в системі бухгалтерського обліку та звітності [2].
Основними напрямами контролю виконання будівельно-монтажних робіт є: дотримання вимог чинного законодавства при укладанні договорів; стан
розрахунків між замовником і підрядником та правильність відображення
фінансово-господарських операцій, пов’язаних з будівництвом у бухгалтерському обліку та звітності; правильність визначення вартості будівництва (вартість будівельно-монтажних робіт); організацію будівництва, авторський нагляд,
виконання проектно-вишукувальних робіт; витрати, пов’язані з комплектацією матеріалами й обладнанням тощо) [3].
Основні етапи внутрішнього контролю виконання будівельно-монтажних робіт відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Етапи внутрішнього контролю виконання будівельно-монтажних робіт
Напрямки контролю
Джерела інформації
Контроль цільового
Договір, виписки банку,
фінансування і цільового кошториси, розрахунки,
надходження грошових
робочі таблиці
коштів
Контроль руху грошових Розрахунки, таблиці,
коштів
додатки
Контроль за
Відомість контролю дебіформуванням
торської заборгованості,
дебіторської
додатки, інформація ринку
заборгованості
покупців
Контроль за
Відомість контролю кредиформуванням
торської заборгованості,
кредиторської
додатки, інформація ринку
заборгованості
постачальників та підрядників, робочі таблиці
Контроль розрахунків за Кошториси, розрахунки
страхуванням
Контроль розрахунків за Кошториси, розрахунки,
виплатами працівникам
Відомість нарахування
заробітної плати
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Користувачі інформації
Керівництво підприємства,
плановий відділ, бухгалтерія

Керівництво підприємства,
плановий відділ, бухгалтерія
Керівництво підприємства,
відділ продаж, плановий відділ,
бухгалтерія
Керівництво підприємства,
відділ постачання, плановий
відділ, бухгалтерія

Плановий відділ, бухгалтерія,
керівництво підприємства
Керівництво підприємства,
бухгалтерія

Також варто зазначити, що найважливішою передумовою ефективного
здійснення контролю виконання будівельно-монтажних робіт є впровадження
на підприємстві системи обліку і контролю на основі виділення центрів
відповідальності, що дозволяє делегувати повноваження та відповідальність
за результати діяльності, а також оперативно управляти розрахунками підприємства. Таким чином, система внутрішнього контролю є необхідним та важливим
елементом у структурі управління, від ефективності здійснення якої залежить
успішність фінансово-господарської діяльності будівельного підприємства.
Література
1. Задорожний, З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: монографія /
З. В. Задорожний. – Т. : Економічна думка, 2006. – 336 с. 2. Осмятченко, В. О. Облік і
контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт: автореф.дис. канд. екон.
наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / В. О. Осмятченко. – К.,
2006. – 20 с. 3. Качанова Т. Внутрішньогосподарський контроль: стан і шляхи вдосконалення / Т.Качанова. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sophus.at.ua/
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ШТУЧНИЙ IНТEЛEКТ У БУХГAЛТEРСЬКOМУ OБЛIКУ
Тeхнoлoгiї штyчнoгo iнтeлeктy – цe нe тe, щo з'явиться кoлись тaм y дaлeкoмy мaйбyтньoмy. Цi тeхнoлoгiї вжe iснyють i викoристoвyються нa прaктицi. Нaприклaд, в мeдицинi ШI дoпoмaгaє дiaгнoстyвaти вaжкi зaхвoрювaння нa
рaннiй стaдiї. Дeякi кoмпaнiї нaвiть ствoрюють систeми ШI, якi прoгнoзyють
ймoвiрнiсть рoзвиткy тих чи iнших зaхвoрювaнь y пaцiєнтa в мaйбyтньoмy.
Тeхнoлoгiї штyчнoгo iнтeлeктy тaкoж викoристoвyються дeякими бaнкaми для aнaлiзy фiнaнсoвoї ситyaцiї. Aлe в бyхгaлтeрськiй сфeрi є вeликi мoжливoстi, щo дo зaстoсyвaння штyчнoгo iнтeлeктy. Йoгo гoлoвнa пeрeвaгa в тoмy,
щo вiн здaтний oбрoбляти вeличeзнi oбсяги iнфoрмaцiї зa нeвeликий прoмiжoк
чaсy. Цe oзнaчaє, щo в пeрспeктивi ШI змoжe сaм склaдaти рiзнy звiтнiсть i
рoбити цe з вeликoю швидкiстю. Тeхнoлoгiя тaкoж стaнe в нaгoдi при рiзних
дoслiджeннях, дoзвoляючи збирaти i aнaлiзyвaти дaнi в дeсятки рaзiв швидшe.[1, с. 1-3]
Eкспeрти рoзглянyли ширoкий дiaпaзoн зaстoсyвaння тeхнoлoгiй штyчнoгo iнтeлeктy, пoчинaючи з iнстрyмeнтiв штyчнoгo iнтeлeктy в фiнaнсoвoї
фyнкцiї i зaкiнчyючи викoристaнням тaкoгo iнтeлeктy iнвeстoрaми для пoшyкy
aктyaльнoї для них iнфoрмaцiї. Крiм тoгo, вiдзнaчaються дeякi ключoвi рiшeння i фaктoри, якi дирeктoри кoмпaнiй пoвиннi взяти дo yвaги пeрeд тим, як
пристyпити дo впрoвaджeння y сeбe тeхнoлoгiй штyчнoгo iнтeлeктy.
Вaртo вiдзнaчити, щo нaйбiльшi ayдитoрськi тa фiнaнсoвi кoмпaнiї вжe
взяли нa зaмiткy систeми ШI. Мoвa йдe прo рiзнi прoгрaми тa дoдaтки, щo
викoристoвyють ШI i кoгнiтивнi тeхнoлoгiї для викoнaння пeвних пiдрaхyнкiв
i aнaлiзy дaних. Тaкi тeхнoлoгiї пoки викoристoвyються для вирiшeння
вyзьких зaвдaнь, aлe дiaпaзoн їхнiх мoжливoстeй з кoжним рoкoм бiльший.
Нoвi тeхнoлoгiї змiнюють спoсiб рoбoти людeй в кoжнiй гaлyзi. Цe тaкoж
змiнює oчiкyвaння клiєнтiв при рoбoтi з кoмпaнiями. Тe ж сaмe вiднoситься i
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дo бyхгaлтeрськoгo oблiкy. Штyчний iнтeлeкт мoжe дoпoмoгти бyхгaлтeрaм
бyти бiльш прoдyктивними i eфeктивними. Скoрoчeння чaсy нa викoнaння
зaвдaнь нa 80-90% дoзвoлить бyхгaлтeрaм придiляти бiльшe yвaги кoнсyльтyвaнню свoїх клiєнтiв. Дoдaвaння штyчнoгo iнтeлeктy дo oблiкoвих oпeрaцiй
тaкoж пiдвищить якiсть, oскiльки пoмилки бyдyть змeншeнi.[2, с. 21]
Кoли бyхгaлтeрськi фiрми зaстoсoвyють штyчний iнтeлeкт в свoїй прaктицi, фiрмa стaє бiльш привaбливoю як рoбoтoдaвeць i пoстaчaльник пoслyг
для клiєнтiв. У мiрy тoгo, як всe бyхгaлтeрськi фiрми зaстoсoвyють штyчний
iнтeлeкт, вoни змoжyть нaдaвaти дaнi, якi стaли мoжливими зaвдяки aвтoмaтизaцiї, в тoй чaс як тi, хтo нe прихильний цiєї тeхнoлoгiї, нe змoжyть кoнкyрyвaти.
Aвтoмaтичнa aвтoризaцiя тa oбрoбкa дoкyмeнтiв з викoристaнням тeхнoлoгiї штyчнoї aвтoмaтизaцiї пoлiпшить кiлькa прoцeсiв внyтрiшньoгo oблiкy,
включaючи зaкyпiвлi, вистaвлeння рaхyнкiв, зaмoвлeння нa пoстaвкy, звiти
прo витрaти, крeдитoрськy i дeбiтoрськy зaбoргoвaнiсть тa бaгaтo iншoгo.
У бyхгaлтeрськoмy oблiкy є бaгaтo внyтрiшнiх кoрпoрaтивних, мiсцeвих,
дeржaвних тa фeдeрaльних прaвил, яких нeoбхiднo дoтримyвaтися. Систeми з
пiдтримкoю ШI дoпoмaгaють пiдтримyвaти ayдит i зaбeзпeчyвaти вiдпoвiднiсть, дoзвoляючи вiдслiдкoвyвaти дoкyмeнти вiдпoвiднo дo прaвил i зaкoнiв i
вiдзнaчaти прoблeми. Aлгoритми мaшиннoгo нaвчaння мoжyть швидкo прoсiвaти вeличeзнi oбсяги дaних, щoб виявити пoтeнцiйнi прoблeми шaхрaйствa
aбo пiдoзрiлoї дiяльнoстi, якi мoгли б бyти прoпyщeнi людьми, i пoзнaчити їх
для пoдaльшoгo пeрeглядy.[3, с. 30]
Кoнцeпцiя штyчнoгo iнтeлeктy чaстo нaвoдить нa дyмки прo дaлeкe
мaйбyтнє, дe всю нaйвaжливiшy рoбoтy зa дoктoрiв, юристiв i, в тoмy числi,
прoфeсiйних бyхгaлтeрiв рoблять мaшини. Тaк чи iнaкшe, всi нaйвaжливiшi
прoфeсiї в свiтi виявляться пoрyшeними тeхнoлoгiчним прoгрeсoм, aлe в який
сaмe стyпeня, i щo сaмe сoбoю прeдстaвлятимe штyчний iнтeлeкт нaспрaвдi –
нa цi питaння y oргaнiзaцiй чiткoї вiдпoвiдi нeмaє.
Лiтeрaтyрa
1. Бeзпaлa O. В. Тeхнoлoгiї штyчнoгo iнтeлeктy – 2016. – С. 1-3. 2. Кoндрaтeнкo К. O. ШI в сyчaснiй бyхгaлтeрiї – 2018. – С. 21. 3. Мaрчeнкo Т. В.
Викoристaння ШI в бyхгaлтeрiї – 2019. – С. 30
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ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Забезпечення високого рівня життя громадян – завжди пріоритетне завдання кожної держави.
Децентралізація, як процес створення ефективного самоврядування на
рівні громад, дає можливість органам місцевого самоврядування швидше та
ефективніше реагувати на потреби громадян. Місцева влада отримає більше
«важелів впливу» на економічну, соціальну та екологічну сфери життєдіяльності. Нові повноваження є певним підґрунтям для формування нових способів та методів впливу громадян на життя своєї країни.
Питання бюджетної децентралізації, її впливу на місцеві бюджети та стимулювання влади на місцях до соціально-економічного розвитку регіонів,
досліджують науковці: Жувагіна І., Філіпішина Л.[5],Семеген І., Дребот Н.[6],
Галиця О.,Нів’євський О.[7] та ін. Тематика бюджетної децентралізації потребує постійних досліджень так, як постійно змінюється.
Метою написання цієї публікації є визначення впливу децентралізації в
Україні на формування місцевих бюджетів та розвиток територіальних громад, шляхом заохочення місцевої влади до розвитку бізнесу на її території.
Впровадження децентралізації в Україні розпочалося у 2014 р., тоді стартувала реформа, що полягає в оптимальному розподілі повноважень між органами місцевого самоврядування(ОМС) та виконавчої влади за принципами
субсидіарності і відокремлення[1]. Саме фінансова(бюджетна) децентралізація
стала суттєвим інструментом реалізації цієї реформи[2].
Відповідно до «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 1 квітня 2014 р., було визначено напрями
децентралізації, нову роль громади, району, регіону України та визначено
повноваження місцевого самоврядування(далі – Концепція).
Законодавчим підґрунтям бюджетної реформи є прийняття 13 квітня 2020
року проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України”[8].
Розширення дохідної частини місцевих бюджетів відбулось шляхом передачі, з державного рівня на місцевий,плати за адміністративні послуги,
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збільшення відсотку екологічного податку, що відраховується у місцевий
бюджет(з 35% до 80%) – інструменти заохочення ОМС для підвищення рівня
життя громадян. Лише ці зміни підвищать зацікавленість контролем забруднення навколишнього середовища та удосконалення надання адміністративних послуг громаді. Для суб’єктів господарювання такі зміни можуть бути
визначальними у плануванні своєї діяльності: екологізація виробництва, екологічне страхування та ін. Такі заходи позитивно впливатимуть на стан
екології та, відповідно, і на населення держави.
Додатковим стимулом орієнтованим на сприяння розвитку підприємництва, середнього та малого бізнесу є норма про закріплення за місцевими
бюджетами джерел поповнення, які є стабільними. Вони наступні: податок на
прибуток підприємств приватного сектору – 10% до обласних бюджетів; податок на доходи фізичних осіб – 60% для міст обласного значення та районів,
15% до обласних бюджетів та 40% до бюджету міста Києва[3].
З 01.01.2021р. всі державні землі передаються громадам у власність.
Використання земель територіальних громад(далі–ОТГ) в економіці країни,
передбачатиме залучення як прямих, так і опосередкованих інвестицій і від їх
правильного, результативного розміщення в оренду буде суттєво залежати
наповнення бюджетів ОМС. Тож, земля – це основа територіального розвитку,
а не лише фінансовий ресурс для вирішення питань місцевого значення. Кошти від оренди землі також стають джерелом доходів місцевих бюджетів.
Децентралізація земельних відносин поліпшить якість управління земельними ресурсами завдяки передачі їх у власність ОМС. Які, у свою чергу, зможуть розміщати підпорядковані території в оренду, а орендні платежі за користування землею будуть всеохоплюючим і стабільним джерелом доходів
громад. Використовуючи можливість стягувати плату за землю, залучати інвесторів, планувати довгостроковий розвиток територій, створювати умови для
розвитку туризму – місцеве самоврядування сприятиме нарощенню фінансового
потенціалу територій і стимулюватиме розвиток підприємницької ак-тивності.
Запуск повноцінного ринку землі (з 1 липня 2021 року) має стати вагомою зміною у розвитку фінансового потенціалу ОТГ шляхом:
– -розпорядження власними земельними ресурсами, розширення додаткових доходів для територіальних громад;
– -зміна бази оподаткування земельного податку через підвищення нормативно-грошової оцінки при формуванні справедливої ціни землі на ринку;
– -збільшення надходжень від четвертої групи платників єдиного податку, через ефективніше управління[4].
Завдяки реформі змін ресурсна база місцевих бюджетів, створила передумови для активізації об’єднання територіальних громад.
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Тепер у ОМС та місцевих громад з’явились необхідні стимули для сприяння розширенню виробництва, розвитку підприємництва, створення нових
робочих місць для працездатного населення, що сприятиме економічному
зростанню громад.
Отримавши до бюджетів ОМС більшої частки податкових відрахувань,
що сплачують суб’єкти господарювання на їхній території, таким чином
стимулюються до залучення інвесторів.
Отже, бюджетна децентралізація є механізмом перерозподілу функцій і
повноважень державної влади між органами державної влади з одного боку, і
органами регіонального самоврядування – з іншого. Центральним органам
влади, в процесі децентралізації, важливо забезпечити самостійність місцевих
органів виконувати свої повноваження та завдання, зважаючи на потреби та
інтереси об’єднаних територіальних громад, ефективно використовуючи бюджетні ресурси. Наділення територіальних громад повноваженнями розпорядження
землею та відкриття ринку землі створює значно більші можливості для акумулювання коштів, тобто збільшує фінансовий потенціал місцевого самоврядування.
Література
1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Система бухгалтерського обліку в Україні реформується, орієнтуючись
на міжнародний досвід та національні традиції. Проблема ведення обліку і
складання звітності за міжнародними стандартами стає все більш актуальною
для вітчизняних організацій, особливо новостворених (реорганізованих).
За допомогою упровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності, компанії стають прозорішими та ефективнішими. Процес трудомісткий
та дороговартісний, та займає тривалий проміжок часу (до 2 років). Загальний
алгоритм переходу на Міжнародні стандарти складання фінансової звітності
складається з наступних кроків [1]:
1) обрання дати переходу чи впровадження;
2) розробка та затвердження наказу про облікову політику за МСФЗ;
3) проведення інвентаризації й складання “вступного” балансу за МСФЗ;
4) складання порівняльної інформації за МСФЗ;
5) отримання першої фінансової звітності за МСФЗ;
6) оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку.
Слід зауважити, що формуючи облікову політику слід детально вивчити
Концептуальні основи фінансової звітності. Це дасть змогу спростити процес
вивчення міжнародних стандартів та їх практичного застосування. Безумовно,
для прийняття управлінських рішень необхідно змінити процедури корпоративного управління, ведення управлінського обліку (не є регламентованим) та
внутрішньої звітності, які дають змогу розв’язувати проблеми поточного і
перспективного фінансування, обліку і планування грошових потоків, а також
вирішують інші питання, необхідні для нормальної фінансово-господарської
діяльності підприємства. Враховуються система оцінок. Так, сума прибутку,
обчислена в управлінському обліку, може не співпасти з сумою прибутку, що
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показана у звітах фінансового обліку (регламентованого). І це не обов’язково
є наслідком фальсифікації, а свідомі розбіжності, викликані різними завданнями неоднакової облікової методології.
Тут основним вектором стає мета, яку ставлять перед собою компанії, які
ведуть бухгалтерський облік за національними положеннями (стандартами), і
мета компаній, звітність яких базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності, є трохи різними (мінімізація податків чи демонстрація високого
прибутку з метою залучення інвесторів).
Отже, створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх компаній та гарантують і захищають інтереси користувачів, вивчення зарубіжної методології
обліку і складання фінансової звітності та її адаптація до вітчизняних умов –
процес досить складний і постійно знаходились в центрі уваги вченихекономістів та залишаються важливими завданнями державного регулювання
обліку в Україні.
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ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Економічні процеси, що перебувають під змінним впливом зовнішнього
середовища, потребують своєчасного реагування учасників ринкових відносин з метою попередження негативних результатів діяльності суб’єктами
господарювання. Особливої уваги необхідно приділяти порядку управління
виробничими запасами на трьох рівнях: міжнародному державному та рівні
підприємства, так як запаси визначають основні передумови подальших господарських процесів.
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Згідно вітчизняного законодавства облік запасів здійснюється згідно
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1] суттєвим недоліком якого є відображення у ньому базових засад управлінського обліку цих
об’єктів, без урахування особливостей виду економічної діяльності, форми та
розмірів підприємства та чинників впливу нестабільного економічного господарювання.
Щодо зарубіжної практики обліку запасів, то вона базується на застосуванні МС(БО)2 «Запаси», згідно яких обліковується собівартість запасів за
методом визнання їх активом і перенесенням на майбутні облікові періоди
до того часу, доки вони будуть покриті відповідними доходами [2].
Спільним для вітчизняних та міжнародних стандартів є те, що облік
запасів може містити додаткові та проміжні відомості про їх стан, якщо це
доречно для роз’яснення фінансового стану.
Основною відмінністю вищенаведених стандартів є те, що вітчизняна
методика передбачає оцінювання запасів за фактичними даними про рівень
витрат на їх придбання у період їх отримання або застосування під час виробничого процесу, а зарубіжні стандарти не передбачають включення до величини собівартості запасів витрати, що не будуть покриті споживачами.
Необхідною умовою ефективного обліку запасів є консолідація вітчизняних облікових методик із міжнародними стандартами, однак необхідно
враховувати національні особливості та умови господарювання вітчизняних
підприємств.
Література
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КОРОНОВІРУС ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Спaлax кoрoнaвiрусa змiнив пoрядoк дeнний для бiзнeсу, якoму слiд якoмoгa швидшe задумaтися як прo зaxoди рeагування нa серйoзнi пoтрясiння, тaк
i про плaни пo вiднoвлeнню i трaнсфoрмацiї рoбoти в мaйбутньoму.
Внaслiдoк вiдчутнoгo тиску, щo чиниться пaндeмiєю СОVІD-19, бiзнeспрoцeси в бiльшoстi гaлузeй сeрйoзнo пoрушeнi. Для бaгaтьoх трaнснaцioнальниx кoмпaнiй кoмплeкснi i ключoвi для бiзнeс-прoцeсiв сeрвiси з глoбaльним
упрaвлiнням слiд пeрeглянути i пeрeбудувати. Oрганiзацiї пoвиннi oпeрaтивнo
рeaгувати нa змiни i тим сaмим гaрaнтувaти бeзпeрeрвнiсть, а тaкoж зaxист i
знижeння ризикiв oпeрaцiйнoї дiяльнoстi, щoб зaбeзпeчити функцioнувaння
свoгo бiзнeсу зaрaз i в мaйбутньoму.
Пoтрiбнo oпeрaтивнo вирiшувати, як врaхoвувaти i oбгрунтoвувaти нoвi
витрaти, oплaчувати лiкaрнянi i прoстoї, пoяснювaти знижeння виручки i
збитки пeрeд кeрiвництвoм, прaцiвникaми пiдприємствa тa йoгo зoвнiвнiми
кoнтрaгeнтaми. Ця криза мaє знaчнi eкoнoмiчнi наслiдки як для мaлoгo, так i
для великoгo бiзнeсу, щo у свoю чeргу впливaють на буxгaлтeрський oблiк,
звiтнiсть i aудит фiнaнсoвoї звiтнoстi відпoвiдних кoмпaнiй абo груп.
З'являється бiльшe iнфoрмацiї прo мaсштаби тa впливи кoрoнaвiрусa.
Aудитoру нeoбхiднo врaxoвувaти труднoщi, якi мoжуть виникнути у кeрiвництвa при пiдгoтoвцi мaйбутнix прoгнoзiв. Пo-пeрше, приймaти дo вiдoмa
вкрaй нeвизнaчену i нeстaбiльну ситуaцiю. Дiйснo, тaкi прoгнoзи знaчнo змiнюються зa кoрoткий прoмiжoк чaсу. Перш зa всe, aудитoрaм вaжливo викoристoвувaти прoфeсiйне судження i скeптицизм. Тoбтo, прoявляти oбeрeжнiсть. Щoб гaрaнтувати, щo будь-якi прoгнoзи вiдoбрaжaють ситуацiю, кoли
пoвинeн пiдписувaтися aудитoрський звiт.
Нaприклaд, прoдумати як зiбрaти дoстaтнi нaлежнi aудитoрськi дoкaзи. З
oгляду нa фaкт, щo зaрaз всi прaцюють у вiддaленoму дoступi, кoли неoбxiдний кoнтрoль рoбoчoгo прoцесу.
Aудитoрaм кoриснo прoявляти iнiцiaтиву i oбгoвoрювaти зi свoїми клiєнтaми вплив кoрoнaвiрусa нa кoмпaнiю i її бiзнес. Oперaцiї, грaфiк звiтностi тa
відпoвiдний графiк aудиту, включaючи вiдпoвiднi плaни дiй в нaдзвичaйниx
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ситуaцiяx. Iснує ризик зaтримoк, oскiльки кoмпaнiя мoже перервaтися при пiдгoтoвцi iнфoрмaцiї.
Деякi кoмпaнiї i aудитoри стикaються з прaктичними труднoщами при
пiдгoтoвцi звiтнoстi i прoведеннi перевiрoк. Це впливaє нa те, як aудитoрськi
фiрми будуть прoвoдити aудит циx кoмпaнiй. Беручи дo увaги все бiльш oбмеженi пoїздки i зустрiчi нa сьoгoднi. Нa зaкiнчення, aудитoрам неoбxiднo рoзрoбляти aльтернaтивнi прoцедури aудиту для збoру дoстатньoї кiлькoстi вiдпoвiдних aудитoрських дoкaзiв.
Дo змiн в oблiкoвiй пoлiтицi держaви, вaртo тaкoж віднести i змiни у
вiтчизняній пoдaтковiй системi. Врaxoвуючи oнлaйн-режим бiльшoстi укрaїнськиx бiзнес-структур, влaдa нaмaгається пiдтримати їx низкoю нoвиx пoдaтковиx зaкoнiв, пoлoження якиx мaють бути врaxoванi їх буxгaлтерaми.
Пoширення кoрoнaвiрусу СОVІD-19 як в Укрaїні, тaк i в цілoму свiтi внiс
свoї корективи у соцiaльне тa еконoмiчне життя усіx крaїн свiту. Пoсилення
глoбальниx заxoдiв реагування на спалаx кoрoнавiруснoї iнфекцiї 2019 року
(СОVІD-19) триває прискoреними темпами. СОVІD-19 вже справив значний
вплив на світoвi фiнансoвi ринки i буxгалтерський oблiк багатьox oрганiзацiй,
тoму нaшa крaїнa якoмoгa швидше пoвиннa пiдлaштуватись пiд ситуацiю, якa
склaлaся шляxoм врaxування oстаннix змiн.
Література
1. Бюджетний процес у 2020 році буде здійснюватись з урахуванням
впливу пандемії COVID19. Вилучено з https://www.kmu.gov.ua/news/minfinbyudzhetnij-proces-u-2020-roci-bude-zdijsnyuvatis-z-urahuvannyam-vplivupandemiyi-covid-19. 2. Аудит в умовах коронавірусу: краще довше, але
якісніше.
Вилучено
з
https://kievaudit.com/informatsiia/audyt-v-umovakhkoronavirusa-krashche-dovshealeiakisnishe?fbclid=IwAR3MkDZSx9MrKE6h_
Mejox0RPSb21hlghXyFcyQ30THf-qsH6UJFk6NrS0M. 3. Антикризовий облік для
бухгалтера
в
умовах
карантину.
Вилучено
з
https://1glvip.expertus.ua/?btx=9641897&utm_campaign=news&utm_medium=ref
er&utm_source=https%3A%2F%2Fwww.golovbukh.ua%2F&utm_term=news_EG
B_antykryzovyi_oblik#/document/16/28460/ 4. Криза коронавіруса: вплив на
звітність і аудит. вилучено з https://caseware.com.ua/ru/.

156

Іванейко О. Я.,
студ. гр. ОП-33,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Микитюк Н.О.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Трансфертна ціна – це ціна, за якою продаються товари та надаються
послуги бізнес-сегментами всередині компанії. Ціни, за якими ці товари продаються та купуються, впливають на прибуток. Отже, погано встановлена ціна
може призвести до помилкових результатів не лише підрозділу, але і діяльності всієї компанії. Загалом, механізм трансферного ціноутворення може бути використаний для досягнення таких цілей:
1) надання менеджерам підрозділів інформації для прийняття ефективніших управлінських pішень;
2) для забезпечення автономії підрозділів підприємства;
3) переміщення прибутків між підрозділами підприємства[1].
Трансфертна ціна, є своєрідним способом заощадження грошових коштів.
Виникає питання, як саме краще встановити цю ціну, щоб адекватно оцінити
результати діяльності різних підрозділів. Ключем до вирішення цієї проблеми
є розуміння стратегії розвитку (підрозділів фірми) підприємства.
Наприклад, якщо в компанії високий рівень взаємозалежності між підрозділами, проте відділи підприємства по окремості не мають чітко поставлених
цілей, то вищому управлінському персоналу варто використовувати трансферні ціни, оскільки тоді виконується принцип збереження витрат для компанії.
Проте, якщо в компанії високий рівень диверсифікації виробництва та середній рівень взаємопоєднання, то краще використовувати трансфертні ціни, що
базуються на ринкових, адже структурному підрозділу надається вибір – купувати товари та послуги в середині компанії чи ззовні. Головною метою структурних підрозділів є отримання максимальних результатів діяльності. Менеджерам в свою чергу надається повна свобода у прийнятті управлінських
рішень, у тому числі щодо трансферних цін [2].
Метод трансферного ціноутворення на основі ринкових цін використовується у випадку, якщо на проміжні продукти поширюється ринок чистої
конкуренції. Перевагою його використання є те, що він ідеальний для оцінки
реальних результатів діяльності структурних підрозділів підприємства. Менеджерам підрозділам гарантується повна автономія. Проте, його переваги є і
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його недоліками, адже не існує ідеального ринку проміжних продуктів виробництва, а широка автономія прийняття управлінських pішень у компаніях з
високою взаємодією всіх підрозділів рідко буває реальною.
За умови використання методу подвійного ціноутворення покупець отримує товари чи послуги за ціною, що базується на витратах, котрі були понесені для їх виготовлення. А продавець отримує прибуток, розрахований на основі ринкових цін. Таке ціноутворення дозволяє отримання прибутку продавцем,
та мінімізацію витрат покупцем, дозволяє підвищувати результати діяльності
структурних підрозділів підприємства. Можливий негативний вплив цін
нівелюється загальними результатами діяльності компанії. Недоліком цього
методу є те, що він існує тільки у випадку злагодженої системи внутрішнього
контролю на підприємстві.
Основною причиною поширення витратної основи утворення трансфертних цін є зручність у процесі управління. Трансфертна ціна встановлюється на
основі калькулювання собівартості продукції із включенням відповідних
обсягів змінних та постійних витрат. Даний метод дозволяє дати точну оцінку
собівартості, а отже, найбільш точне визначення трансфертної ціни. Однак,
він не стимулює підрозділ, що продає товари або послуги знижувати собівартість продукції, оскільки будь-які витрати можуть бути включені в ціну.
Договірну трансферну ціну часто використовують за умови делегування
рішень шодо постачання та купівлі лінійним менеджерам та за відсутності
ринку проміжних товарів та послуг. Проте він може не спрацювати, якщо
сторони не зможуть домовитись. Однак може iснувати декілька проблем, які
можуть виникнути перед керівництвом підприємства, а саме: 1) проблема
адекватної оцінки результатів діяльності різних сегментів підприємства; 2)
конфлікти щодо встановлення трансфертних цін між різними менеджерами
компанії; 3) незбалансована взаємозалежність між підрозділами; 4) встановлення неправильного рівня цін на товари та послуги, що продаються та
купуються всередині компанії. [3]
Незважаючи на те, що важко знайти універсальне рішення «дилеми
трансферного ціноутворення», ефективне керівництво цим процесом вимагає,
щоб управлінські процеси та організаційні характеристики відповідали корпоративній стратегії підприємства. У даному випадку вони є набагато важливішими, ніж технічний розрахунок трансферних цін [4].
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КОНЦЕПЦІЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЇЇ СУТНОСТІ
Основні засоби є основою функціонування та ведення господарської
діяльності підприємства. Процес відтворення основних засобів напряму залежить від правильного та раціонального їх обліку. Амортизація є найбільш
важливим елементом кругообігу основних засобів, тому правильне її відображення має особливе значення.
Особливістю амортизації як економічного явища є те, що у ній поєднуються ознаки витрат виробництва і джерела коштів, процесу руху вартості і
важелі управління відтворенням, відшкодування зношених і нагромадження
нових засобів праці [1, с. 217].
У своїх наукових працях досліджують питання амортизації такі українські
вчені: Орлова В.К., Євтушенко С.М., Косова Т.Д., Л.В., Кафка С.М., Хома С.В.
та інші вчені.
На сьогоднішній день серед науковців немає спільної думки щодо економічної сутності амортизації. Так, одні вчені розглядають амортизацію як грошовий вираз зносу необоротних активів; друга група вчених вважає, що амортизація-процес перенесення вартості зносу необоротних активів на собівартість продукції; деякі науковці стверджують, що амортизація-це прийом або
метод бухгалтерського обліку; четверта думка, що це цільове накопичення
грошових коштів [2, с.272].
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація- це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх
корисного використання (експлуатації).
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Амортизацію можна розглянути з трьох аспектів:
1) правовий. Господарським кодексом України визначено, що одним із
основних напрямків державної економічної політики є амортизаційна політика, що має на меті створення найбільш сприятливих умов для забезпечення
процесу відтворення основних виробничих і невиробничих фондів на якісно
новій техніко-технологічній основі;
2) економічний. Поступове відшкодування основного капіталу відповідно до вартості за обґрунтованими нормами, які враховують реальний знос та
умови експлуатації. При цьому під зносом розуміють суму амортизації об’єкта
основних засобів з початку його корисного використання;
3) податковий та фінансовий. Дані аспекти об’єднані внаслідок тісного
взаємозв’язку між ними, оскільки частка доходів, звільнена від податків, накопичується і використовується з метою оновлення основних засобів. [3, с.166]
Щодо функцій амортизації також не існує єдиного підходу. Зокрема,
Хома С.В. виділяє наступні функції амортизації:
1) Відшкодування – здійснюється через відшкодування грошових коштів, витрачених на придбання основних засобів;
2) Оціночна – накопичена амортизація є вартісним показником спожитої
у процесі господарського використання частини вартості активу;
3) Фіскальна – її виконує податкова амортизація. Вона зменшує обсяг
скоригованого прибутку підприємства, що забезпечує виведення коштів, витрачених на придбання необоротних активів, з бази оподаткування податком
на прибуток.;
4) Розподільна – за її основу взято принцип відповідності доходів і
витрат;
5) Регулююча – за допомогою якої можна впливати на співвідношення
між сумами амортизації і прибутку в складі грошових потоків залежно від
фінансової та амортизаційної політики підприємства [4, с. 6].
Амортизаційна політика є частиною облікової політики підприємства. Ефективність амортизаційної політики залежить від обраного методу нарахування
амортизації, точності визначення строку корисного використання активів.
Важливо розуміти тісний зв’язок між величиною амортизаційних відрахувань
і величиною прибутку: амортизація зменшує прибуток до оподаткування.
У П(С)БО 7 «Основні засоби» наводяться такі методи нарахування амортизації основних засобів: прямолінійний; зменшення залишкової вартості;
прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий.
Його обирають виходячи зі специфіки діяльності підприємства, особливостей
основного засобу, стратегічних цілей підприємства.
Отже, амортизація є важливим джерелом відтворення основних засобів.
При ефективному використані амортизації, підприємство може повернути собі
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усі фінансові потоки шляхом направлення амортизаційних відрахувань, як
інвестиції в основний капітал, придбання нового обладнання та освоєння
нових технологій.
Література
1. Чорновіл О. В., К. Г. Амортизація, її сутність та методи нарахування
на залізничних підприємствах. Економіка і регіон. 2012. № 3. С. 216-221.
2. Кафка С. М. Зміст і призначення амортизації основних засобів. Економічний аналіз: зб. наук. Праць. Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль: Економічна думка. 2017. № 1, С. 270-279. 3. Яшан Ю.В.
Вплив амортизаційної політики держави на відтворення основних фондів
підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного
університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18, Ч.І. 4. Хома С.В. Облік і аналіз
амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09. Тернопільський національний
економічний університет. Тернопіль. 2008. 20 с. 5. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів
України від 27.04.2000 р. №92.

Крайник Ю.І.,
студ. гр. ОП-41,
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – Оліховський В.Я.,
к.е.н., старший викладач кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКУ «ДІЯ»
У сучасному суспільстві неможливо уявити своє життя без гаджетів, які
використовує кожен з нас для виконання різноманітних дій та операцій. Більшість операцій здійснюються за допомогою різноманітних сайтів, програмних
забезпечень, програм та порталів. Одним з таких є новий державний онлайн
портал «Держава і я» (далі «Дія»).
Відкрити власну справу за 10 хвилин, внести зміни про діяльність чи підписати документи – усе це та багато іншого можна зробити у телефоні онлайн
чи офлайн за допомогою порталу державних послуг «Дія».
Додаток «Дія» було представлено 27 вересня 2019 року у місті Київ. Саме
тоді анонсом стало те, що цей додаток поєднає в собі всі послуги, які надає
держава. Від 24 лютого 2020 року до 30 березня тривало бета-тестування
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порталу. Протягом цього терміну, громадянами було створено понад 800 особистих кабінетів, відкрито 26 фізичних осіб-підприємців (ФОП) і закрито 17
фізичних осіб-підприємців (ФОП). Міністерство цифрової інформації поставило
собі за ціль до 2024 року оцифрувати 100% послуг, які надаються державою.
Портал знаходиться в захищеному дата-центрі і відповідає усім світовим
стандартам захисту від кіберзагроз. Дані громадян зберігаються у зашифрованому вигляді для того, щоб унеможливити їх викрадення чи перехоплення.
Функціонування додатку «Дія» регулюється Положенням затвердженим постановою Кабінету міністрів України №1137 «Питання Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг».
На сьогодні, через застосунок «Дія» можна отримати понад 30 державних
послуг, серед яких є: відкриття фізичних осіб-підприємців (ФОП); закриття
фізичних осіб-підприємців (ФОП); внесення змін про фізичних осіб-підприємців (ФОП); підписання документів; реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); перехід юридичної особи на діяльність на підставі
модельного статуту та багато інших функцій [1].
Громадяни України мають можливість перевірити інформацію про себе,
яка знаходиться в п’яти державних реєстрах. Для цього потрібно зареєструватися в додатку. Необхідно додаток «Дія» завантажити на мобільний пристрій та пройти ідентифікацію користувача через систему Національного банку
України та ПриватБанку. Цей додаток може працювати як в онлайн, так і в
офлайн режимі [2].
Крім отримання інформації про себе, важливим є змога відкриття фізичних осіб-підприємців (ФОП). Отримання даної послуги відбувається без допомоги юриста, а найголовніше – лише за декілька простих кроків у режимах
онлайн та офлайн. У режимі онлайн, після реєстрації чи авторизації необхідно
заповнити онлайн-форму для отримання послуги, після чого вона буде автоматично надіслана до реєстратора за місцем реєстрації. У випадку вибору
спрощеної форми оподаткування, заяву на перехід на спрощену систему
також буде надіслано автоматично.
Статус поданих заяв, а саме повідомлення про реєстрацію чи відмову, є
доступний для перегляду в особистому кабінеті. Подання заяви триває 10 хвилин, реєстрація – два робочі дні, вартість даної послуги – безкоштовно. Одна
доба знадобиться для того, щоб зареєструвати заяву в Єдиному державному
реєстрі, а інша – для реєстрації особи як платника податків. Раніше такі послуги
надавалися на платформі «Онлайн будинок юстиції», але зараз вони надаються
виключно через портал «Дія» і є більш зручними та зрозумілими, доступними
для громадян і містять багато підказок під час процесу реєстрації [3].
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За аналогічним алгоритмом подається заява на перехід до спрощеної системи оподаткування (дані послуги є безкоштовними), або надіслати заяву поштою
з вашим нотаріально засвідченим підписом. Програма дає можливість завантажити форму заяви на відкриття фізичної особи-підприємця (ФОП), форму заяви
на перехід до спрощеної системи оподаткування та форму заяви на реєстрацію
платником податку на додану вартість (ПДВ).
Отже, платформа «Дія» – це погляд у майбутнє, яке зовсім скоро стане
звичною справою для кожного з нас; це можливість розвитку у будь-якій
сфері, який дає змогу пришвидшити процес створення власного бізнесу та
зекономити як час, так і кошти.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Рослинництво є специфічною галуззю сільськогосподарського виробництва. На процес відтворення ресурсів у рослинництві значною мірою впливає
сезонний характер виробництва, зокрема невідповідність періоду понесених
витрат та періоду виробництва. Виробничі витрати на вирощування продукції
рослинництва проводяться протягом тривалого періоду часу, а продукція
отримується під час біологічного дозрівання рослин. Саме тому, система бухгалтерського обліку на підприємствах, які вирощують продукцію рослинництва,
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повинна враховувати потребу у визначенні витрат на встановлення собівартості
продукції за окремими сільськогосподарськими культурами; необхідність
створення центрів витрат та зон відповідальності; особливості формування
витрат, які полягають в нерівномірному накопиченні витрат за періоди та
розподіл їх наприкінці року; різну номенклатуру статей витрат; необхідність
формування алгоритмів розрахунку собівартості тощо.
Групуючи витрати за статтями, можна контролювати потребу в активах,
напрямах їх використання та на їх основі проаналізувати структуру витрат. У
сучасних умовах питання групування витрат за статтями вирішують самі
підприємства. Однак у межах окремої сфери діяльності номенклатура статей,
зміст, групування витрат повинні бути співставними, щоб мати вихідні дані
для подальшого планування, обліку та аналізу.
Саме витрати виробництва сільськогосподарської продукції є економічною основою для визначення собівартості продукції. Вони також допомагають аналізувати економічний стан будь якого підприємства і виявляти резерви для підвищення ефективності виробництва.
Основними завданнями управління витратами на сільськогосподарських
підприємствах є: планування собівартості, облік витрат та виходу продукції,
калькулювання собівартості одиниці продукції, визначення напрямів та реалізації заходів щодо зниження собівартості продукції.
На практиці сільськогосподарським підприємствам дозволяється відхилятися від переліку статей витрат, запропонованих у методичних рекомендаціях.
Однак, більшість агропідприємств все ж дотримується рекомендованого їх
переліку. Це витрати на: оплату праці; на ремонт довгострокових активів; на
утримання основних засобів; на насіння та посадковий матеріал; на паливномастильні матеріали; на добриво; на рослинні засоби захисту; на сировину та
матеріали; на роботи та послуги; а також інші витрати; непродуктивні витрати; загальновиробничі витрати.
При цьому, кожне підприємство повинно самостійно закріпити своєю
обліковою політикою перелік статей обліку витрат, виділивши в окремі статті
витрати, що мають суттєву частку, потребують особливого контролю або служать базою для розподілу інших витрат .
Зокрема, доцільно виділити статтю «Відрахування на соціальні заходи»,
яка не виокремлена у методичних рекомендаціях[2], оскільки ці витрати є дійсно
самостійними за значенням та важливістю не тільки облікового відображення,
але й звітності.
Органічні добрива загалом списують на виробництва за собівартістю, а
мінеральні речовини за ціною закупівлі. Це дає підстави запропонувати деталізацію статті «Добрива» на «органічні» та «мінеральні», що створить адекватну
систему контролю споживання добрив.
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Встановлені норми виробничих витрат також дозволяють розраховувати
собівартість продукції, відразу ж після того, як закінчиться її виробництво. Це
є важливим етапом для прийняття оперативних управлінських рішень.
Отже, можна сказати, що запропонований вище склад статей витрат
дозволить побудувати належну систему управлінського обліку і контролю
витрат на виробництво продукції рослинництва сільськогосподарських підприємствах.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРІВ
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Головним новаторством для ведення обліку для ФОП стало запровадження програмного РРО. Це сучасна альтернатива звичайним РРО. Це програма,
яка може бути встановлена на будь-який пристрій (телефон, ноутбук, планшет, комп’ютер),окрім пристрою з операційною системою ОС IOS , що дає
змогу на початку дня відкривати зміну, вносити розмінну монету, формувати
чеки, виконувати інкасацію, формувати X- та Z-звіти, кожен створений чек
реєструється в базі даних Державної Податкової Служби (далі – ДПС). Програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО) почали застосовувати з
1 серпня 2020 року відповідно до нових вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» № 265/95 ВР від 06.07.1995 із змінами та доповненнями [1]. Обов’язково з 1 серпня 2020 року використовувати РРО у своїй
діяльності повинні фізичні особи-підприємці, які перевищили річний обсяг
доходу в 1 млн. гривень; які надають платні послуги у сфері охорони здоров’я,
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а також котрі здійснюють продаж лікарських засобів та виробів медичного
призначення і здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів,
що підлягають гарантійному ремонту [2].
ПРРО призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу
товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі чи реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій
з приймання готівки для подальшого переказу і передачею інформації про
розрахункові чеки відразу на фіскальний сервер ДПС. ПРРО має значні переваги над апартними РРО, а саме: зменшення витрат на купівлю та обслуговування класичного РРО; для покупців зручний доступ до інформації про
фіскальні чеки без зберігання у паперовому вигляді; зручний і швидкий у
використанні; Z-звіт створюватиметься в автоматичному режимі; на період
втрати зв’язку між програмним РРО та фіскальним сервером контролюючого
органу передбачатиметься режим офлайн. ПРРО можуть працювати в режимі
офлайн до 36 годин підряд та не більше 168 годин протягом календарного
місяця. Також значною перевагою є те, що ПРРО може бути одночасно
встановлено на будь-яку кількість пристроїв і це не зобов’язує підприємця до
одного постійного місця знаходження. Але використовувати один програмний
РРО одночасно можна лише на одному пристрої і тільки одним касиром. У
разі використання декількох ПРРО необхідно мати відповідну кількість зареєстрованих касирів, щодо яких було подано повідомлення про надання
інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа [3].
Для прикладу порівняємо ПРРО із касовим апаратом. При роботі з
чеками ПРРО дає можливість не друкувати чек, а передати його покупцю в
електронній формі. Реєстрація чеків безпосередньо здійснюється на сервері
ДПС. При офлайн режимі здійснюємо фіскалізація чеків з використанням
зарезервованих фіскальних номерів. При сервісному обслуговуванні програма
автоматично оновлюється. Після закриття зміни відбувається автоматичне
формування Z-звіту в електронній формі та реєстрація в ДПС.
При використанні касового апарату усі операції здійснюють з використанням КОРО та розрахункової книжки, а також робота з чеками вимагає
обов’язкового їх друку і реєстрація здійснюється через інформаційного еквайра. При закритті зміни – обов’язковий друк Z -звіту з подальшим зберіганням
в КОРО. При сервісному обслуговуванні укладається договір з центром сервісного обслуговування. Відбувається опломбовування РРО та переведення
його у фіскальний, режим. Здійснюється щомісячна оплата за сервісне
обслуговування [4].
Отже, програмне РРО є простіше у використанні, ціна значно нижча від
касового апарату, його використання не потребує додаткових витрат на
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обслуговування та дає змогу автоматично формувати звіти і здійснювати
розрахунок податків, що значно економить час та витрати.
Література
1. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОГРЕСУ В ОБЛІКУ,
АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
Завжди технології розвивались поступово. Усі елементи систем обчислення – програмне забезпечення, карти пам’яті, чипи опрацювання даних,
мережеві системи – вдосконалюються як група. Вдосконалення сягають
певного рівня після чого елементи об’єднують у платформу, а платформа
надає новий пакет можливостей, який через певний час стає нормою. З
кожним переходом від універсальної електронно-обчислювальної машини до
десктопів, лептопів, смартфонів з мобільними додатками кожне нове покоління технологій, ставало все легшим для сприйняття звичайним людям, а не
лише досвідченим фахівцям, ніж попереднє. Розвиток інформаційних систем
та технологій мав значний вплив на облік, аналіз та аудит в усіх сферах, від
обчислення звичних числових прикладів до зручнішого зберігання інформації
та пришвидшеного пошуку необхідних даних.
Якщо зануритись у історію, то ми можемо дізнатись, що передумовою
виникнення обліку, аналізу та аудиту була господарська діяльність людини.
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Чим стрімкіше розвивались людські уміння та навички, чим більше вони
удосконалювали свої знання у сфері господарської діяльності, тим більшими
ставали об’єми інформації, яку необхідно обробити, зберегти, проаналізувати
та зробити висновки на її основі, для подальшого використання у процесі
функціонування підприємства (об’єкта господарської діяльності).
Перші облікові документи, які знайшли археологи, належать до 30
століття до н.е. На той період обліковувалися лише кінцеві результати людської праці: кількість матеріальних цінностей фіксувалася у вигляді зарубок на
кістках та бивнях мамонтів, зарубок на деревах, крапок на глиняних дощечках, вузлів на шнурах тощо [2, c. 74].
Впродовж століть, під впливом соціально-економічних перетворень господарство розвивалось, збільшувались обсяги його діяльності і майна, яким
володіли суб’єкти господарювання, внаслідок цього також удосконалювались
предмет обліку та його методологія. Та незважаючи на всі зміни мета обліку
лишалась сталою – коректно відображати майно та розрахунки між об’єктами
господарського процесу.
Збільшення обсягів діяльності спричиняло також збільшення інформації,
яку необхідно обробляти та зберігати. На сьогоднішній день навколо нас циркулюють мільйони терабайтів інформації, значна частина якої є управлінською інформацією та використовується для координації дій підприємств. Щоб
обробити її людськими силами не вистачить населення усієї планети. Тож
правильним виходом буде використовувати допоміжні технології: комп’ютери, програмне забезпечення тощо.
Одним з багатьох факторів на який вплинув прогрес у сфері інформаційних систем та технологій є електронний документообіг. З його допомогою
передбачається створення документів інформація у яких зафіксована в формі
електронних даних з усіма необхідними реквізитами. Це значно спрощує
процес створення, збереження, перетворення та найголовніше – передачі такого документу. Згідно з даними Державної податкової служби кількість
суб’єктів електронного документообігу станом на 01.12.2019 року становить
1 889,3 тисячі. На думку експертів вже через два роки співвідношення обсягів
паперових та електронних документів буде 50% на 50%, а через 5 років стане
30% на 70%. Таке зростання пов’язане з наявністю безкоштовних ресурсів для
електронної подачі звітності, створення і використання цифрового підпису. В
недавньому минулому це могли придбати лише великі компанії.
Практично на кожному підприємстві на сьогодні є комп’ютерні програми
для обробки інформації. Наступним етапом вдосконалення облікових процесів
є застосування хмарних технологій, які зараз мають високу вартість [1].
Отже, розвиток інформаційних систем та технологій у сфері обліку,
аналізу та аудиту сягнув далеко, адже існує чимала кількість різноманітних
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програм для спрощення обробітку, аналізу, перевірки та обміну документами
між зацікавленими суб’єктами. Ці програми автоматично формують облікові
документи, звіряють залишки активів, нараховують окремі податки, формують звітність тощо. Додаючи додаткові аналітичні дані до рахунків бухгалтери можуть сформувати додаткову інформацію для прийняття управлінських
рішень. Однак програми працюють за певним алгоритмом, вони спрощують і
пришвидшують роботу бухгалтера, але не можуть його замінити.
Література
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Сьогодні однією з головних проблем у кооперативних підприємствах та
організаціях є комп'ютеризація обліку, в тому числі це стосується закладів
ресторанного господарства.
Споживча кооперація України – це багатогалузева система, основними
ланками якої є споживчі товариства, райспоживспілки та підприємства різних
галузей господарювання. Така чітка ієрархічна будова системи споживчої кооперації впливає на організацію й виконання бухгалтерської роботи [1,с.107108]. Для автоматизованої обробки інформації підприємства споживчої кооперації використовують спеціальні інформаційні системи і комп'ютерні технології, зокрема програми «УКС-Бухгалтерія» та «УКС-Звітність». Особливістю застосування цих програм є те, що вони призначені для використання
лише кооперативними підприємствами і враховують їх особливості організації
бухгалтерського обліку.
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За допомогою програми «УКС-Бухгалтерія» на підприємствах споживчої
кооперації здійснюється створення довідкової інформації, обробка виписок з
розрахункових рахунків банку (виписки платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, заведення виписок банку, заяви на переказ готівки),заведення
авансових звітів, виписка довіреностей, облік наданих (отриманих) робіт та
послуг (заведення договорів на роботи (послуги), формування рахунків та
актів виконаних робіт), формування документів для фінансової, податкової та
статичної звітності.
Зокрема, для закладів ресторанного господарства в програмі «УКС-Бухгалтерія» є створений довідник для контролю собівартості та реалізації товарів, який застосовується з метою контролю між проведеннями, що відображають собівартість реалізованої продукції власного виробництва та доходами
від її реалізації.
Програма «УКС-Звітність» дозволяє підприємствам споживчої кооперації
створювати макети вхідних і вихідних документів по формах фінансової,
статистичної та іншої звітності, вводити співвідношення для контролю заведеної
інформації як по кожному документу, так і між документами. На підставі
створених макетів документів здійснюється заведення інформації з первинних
документів, з одночасним їх контролем на коректність, по визначеному користувачем переліку організацій (підприємств), які надають інформацію для звітності, здійснюється арифметичний контроль даних по документах та між документами.
Незважаючи на використанні ряду програм, що дозволяють пришвидшити обліковий процес, автоматизація інформаційних процесів на підприємствах споживчої кооперації проводиться здебільшого лише в торгівлі (як
оптовій, так і роздрібній).
Комп’ютерні технології недостатньо використовуються для створення
інтегрованих баз даних, формування аналітичної інформації для проведення
ефективного фінансово-господарського менеджменту [2,с.112].
Сьогодні не існує такого внутрішнього звіту, в якому б була наведена
інформація про собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва за окремими їх найменуваннями, що дозволить проаналізувати
динаміку та структуру обсягу виробленої (реалізованої) продукції закладу
ресторанного господарства.
Крім цього, актуальною проблемою є автоматизація процесу складання
бухгалтером калькуляційних карток та товарно-грошових звітів матеріально
відповідальною особою.
Всі процеси, пов'язані із калькулюванням цін, виконуються вручну бухгалтерами, зокрема складання калькуляційної картки з метою визначення ціни
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на кожну страву. Процес складання калькуляційної картки є досить трудомістким, а кожна зміна цін на продукти або поява нових страв зумовлюють її
перерахунок, тому існує потреба автоматизації процесу калькулювання цін на
продукцію власного виробництва.
Матеріально відповідальна особа підприємства споживчої кооперації
зобов'язана складати та подавати в бухгалтерію товарно-грошові звіти (форма
№ 058) з усіма документами, що підтверджують рух товарів, готівки та тари
за звітній період. Утім, матеріально відповідальна особа складає ці звіти
вручну, тому дані про рівень витрат керівництво закладу ресторанного господарства отримує із значним запізненням, що може призвести до прийняття
неефективних або помилкових рішень.
Отже, автоматизація інформаційних процесів на підприємствах споживчої кооперації, зокрема в закладах ресторанного господарства, дозволить пришвидшити процес калькулювання цін на продукцію, складання товарногрошових звітів матеріально-відповідальною особою ресторану, внаслідок
чого керівництво зможе своєчасно приймати рішення, що збільшить рівень
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
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КРИТЕРІЇ ІСНУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
У березні 2018 року Рада з МСФЗ випустила нову версію Концептуальної
основи фінансової звітності, застосовувати яку МСФЗшники зобов’язані зі
звітності за 2020 рік.
За новою Концептуальною основою зобов’язання – це теперішній обов'язок суб'єкта господарювання передати економічний ресурс унаслідок минулих подій [1]. Зобов’язання існує в разі одночасного виконання всіх трьох
критеріїв:
а) суб'єкт господарювання має обов'язок;
б) обов'язок передбачає передання економічного ресурсу;
в) обов'язок є теперішнім обов'язком, що існує внаслідок минулих подій.
Перший критерій зобов'язання – це наявність у суб'єкта господарювання
обов'язку. Обов'язок – це дія або відповідальність, уникнути якої суб'єкт господарювання не має практичної спроможності. Обов'язок завжди виникає перед
іншою особою (чи особами), якою (якими) може бути особа чи інший суб'єкт
господарювання, група людей чи інших суб'єктів господарювання або
суспільство в цілому.
Якщо одна сторона має обов'язок передати економічний ресурс, то звідси
випливає, що інша сторона (або сторони) має право одержати цей економічний
ресурс. Водночас, вимога до однієї сторони визнати зобов'язання та оцінити
його в певній сумі не означає, що інша сторона (або сторони) повинна визнавати актив або оцінювати його в тій самій сумі [1].
Другим критерієм зобов'язання є те, що обов'язок передбачає передання
економічного ресурсу. Для виконання цього критерію обов'язок повинен мати
потенціал вимагати від суб'єкта господарювання передання економічного
ресурсу іншій стороні (чи іншим сторонам). Для того, щоб цей потенціал
існував, немає потреби у впевненості з приводу того – або навіть імовірності
того, що суб'єкт повинен буде передати економічний ресурс: передання може,
наприклад, бути обов'язковим лише в разі настання в майбутньому певної
події, пов'язаної з невизначеністю. Потрібно лише, щоб цей обов'язок уже
існував і щоб – щонайменше за однієї обставини – він вимагав від суб'єкта
господарювання передання економічного ресурсу. Обов'язок може відповідати
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визначенню зобов'язання, навіть якщо ймовірність передання економічного
ресурсу низька.
До обов'язків з передання економічного ресурсу належать, наприклад:
а) обов'язки зі сплати грошових коштів;
б) обов'язки з доставлення товарів чи надання послуг;
в) обов'язки здійснювати обмін економічними ресурсами з іншою стороною на несприятливих умовах (наприклад, форвардний контракт на продаж
економічного ресурсу на умовах, що є несприятливими на даний час, або опціон, що надає іншій стороні право на купівлю економічного ресурсу у суб'єкта господарювання);
г) обов'язки з передання економічного ресурсу в разі певної майбутньої
події, настання якої пов'язане з невизначеністю;
ґ) обов'язки випустити фінансовий інструмент, якщо цей фінансовий інструмент зобов'яже суб'єкта господарювання передати економічний ресурс [1].
Третій критерій зобов'язання – це те, що обов'язок є теперішнім обов'язком, що існує внаслідок минулих подій. Теперішній обов'язок існує внаслідок
минулих подій лише в тому разі, якщо:
а) суб'єкт господарювання вже одержав економічні вигоди або вчинив
дію; та
б) внаслідок цього суб'єкт господарювання повинен буде або може бути
змушений передати економічний ресурс, який в іншому випадку він не мав би
передавати.
До одержаних економічних вигід можуть бути віднесені, наприклад,
товари чи послуги. До вчинених дій може належати, наприклад, ведення певного бізнесу або здійснення діяльності на певному ринку. У разі одержання
економічних вигід або вчинення дій протягом певного часу теперішній
обов'язок, що виникає внаслідок цього, може накопичуватись протягом такого
часу [1].
В оновленій версії Концептуальної основи зазначені також нові критерії
визнання зобов'язань: зобов'язання визнаються, якщо забезпечують користувачів фінансової звітності доречною інформацією про зобов'язання та правдивим поданням зобов'язання.
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