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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО,
УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Арович Н. М.,
студ. гр. ОП-23,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Грицай О.І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку і аналізу
ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЧЕХІЇ ТА УКРАЇНИ
Актуальність цієї теми визначається тим, що Україна та Чехія мали
схоже минуле, але зараз знаходяться на різному економічному рівні.
Порівняння їх податкових системи, дозволить проаналізувати проблеми
України через призму більш розвиненої країни.
Стандартна ставка податку на прибуток Чехії - 19%. Передбачена
пільгова ставка корпоративного податку для базових інвестиційних фондів
- 5%, а д ля пенсійних фондів – 0% [1]. В Україні базова ставка - 18%, а для
деяких видів діяльності разом з основною діють такі: 3% - за договорами
страхування, 30% - випуску та проведення лотерей. В Чехії пільгами з
податку на прибуток можуть скористатися: промислові виробники;
технологічні центри; центри розробки програмного забезпечення; датацентри; центри підтримки бізнесу і call-центри. Для кожної групи існують
вимоги щодо мінімальних обсягів інвестицій, кількості нових робочих
місць, часу використання активів тощо. Податкові пільги надаються в
таких формах: звільнення від сплати податку до 10 років; гранти на
підготовку і перепідготовку персоналу та створення робочих місць;
звільнення від податку на нерухомість; грошові гранти на капітальні
витрати. Загальна вартість пільг може покривати до 25% відповідних
витрат. В Україні згідно [2], звільняються суб’єкти, які засновані
громадськими організаціями інвалідів, а також пільги надаються
сільськогосподарським виробникам.
У Чехії податковий період для цілей податку на прибуток становить 1
рік. Платники можуть вибрати або календарний, або інший період, що
дорівнює 12 місяців. Річний звіт здається протягом 3 місяців, а за
рішенням влади може бути продовжений ще на 3. Для компаній, які
зобов’язані проходити аудит, термін здачі річного звіту становить 6
місяців. В Україні податкові декларації за квартал, півріччя, 3 квартали та
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рік подаються протягом 40 календарних днів за останнім днем звітного
кварталу [3].
Стандартна ставка ПДВ в Чехії - 21%, знижена - 15%. За ставкою 10%
оподатковуються операції з поставки: дитячого харчування та без глютену;
газет та періодичних видань; деяких фармацевтичних продуктів; книг, за
винятком електронних. В Україні стандартна ставка ПДВ становить 20%,
також є пільгові ставки 14%, 7% і 0%.
Ставка податку ПДФО в Чехії становить 15% і вона менша ніж в
Україні на 3% (18%).
Податком на нерухомість в Чехії ними обкладаються земля та будівлі.
Базою є
площа або ціна, а ставка залежить від якості землі, її
розташування та способу використання; щодо будівель - то базою є їх
забудована площа, ставка податку, залежить від типу та способу
використання будівлі.
Дорожніми зборами в Чехії обкладаються лише транспортні засоби,
які використовуються або призначені для комерційної діяльності.
Транспортні засоби, що використовуються для особистого користування звільняються. Ставки податку встановлюються як фіксовані річні суми. У
випадку з легковими автомобілями сума податку залежить від обсягу
двигуна автомобіля, а у випадку вантажних автомобілів - від кількості осей
та загальної ваги. Закон також передбачає спеціальну плату за
користування автомагістралями, яку зобов’язані сплачувати всі
транспортні засоби, що ними користуються, незалежно від їх призначення.
Дорожній збір, як і обов'язковий техогляд для легкового транспорту в в
Україні скасували у 2011 році, у зв'язку з справляння збору з реалізованого
палива [5].
Акцизо в Чехії як і в Україні обкладають алкоголь, пиво, вино та
тютюнові вироби. Податковим періодом є календарний місяць. Податок
сплачується, коли товари випускаються у вільний обіг. Податок підлягає
сплаті до 40 -го дня після закінчення податкового періоду. Акциз на
тютюнові вироби сплачується через тютюнові марки, а податок
сплачується протягом 60 днів після їх придбання. В Україні акцизний
податок повинен бути сплачений протягом 10 днів після того, як в
податкову службу передалася декларація. За стандартним правилом це
відбувається до 30 числа місяця, наступного після звітного періоду.
Література
1. Податки в Чехії [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
https://fbs-tax.com/uk/tax-planning/czech-republic/taxation-in-czech-republic/
2. Стаття 1426 звільнення від оподаткування [Електронний ресурс]: –
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Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/law-24/section-517/article-12216/ 3.
Податковий (звітний) період для платників податку на прибуток
підприємств
[Електронний
ресурс]:
–
Режим
доступу:
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-260854.html 4. Податок на
нерухомість: кому й скільки треба платити [Електронний ресурс]: –
Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3246869-podatokna-neruhomist-komu-j-skilki-treba-platiti.html 5. Дорожній збір в Україні –
Слово
і
діло
[Електронний
ресурс]:
–
Режим
доступу
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/18/novyna/finansy/dorozhnij-zbir-ukrayinipovertayetsya-chekaye-avtovlasnykiv

Безрукова Т. В.,
студ. гр. ОП-41,
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – Грицай О. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРА
Вже багато часу особистість людини вивчають різні психологи світу.
Саме від людини залежить побудова зовнішнього середовища.
Дослідження поведінки та особистих якостей бухгалтерів, дало змогу
подальшого збільшення ефективності виконання їх функціональних
обов'язків. Це може трактуватися як щось нове для суспільства, адже
попри встановлені правила, стандарти та обов'язки в обліку важливим є
також характер індивіда, який відповідає за ведення бухгалтерії.
Бухгалтерський облік, як і більшість інших професій, приваблює
певний тип людей, особистість та інтереси яких відповідають характеру
роботи. Дійсно, бухгалтери, як і більшість фінансистів, відповідають
певній моделі поведінки та особистості. Стереотип бухгалтера як
старанної, ретельної та стриманої людини підтверджується насправді.
Кожен бухгалтер повинен володіти знаннями та освітою, знати власні
права та обов'язки, бути об'єктивним, відповідальним, стресостійким та
дещо скрупульозним до виконаної роботи.
К. Г. Юнг розвинув трансперсональну психологію особистості, за
якою виділяється вісім типів особистості: екстравертний та інтровертний –
раціональний (мислительний), сенситивний (відчуваючий), емоційний
(чуттєвий) та інтуїтивний. Інтроверти є спокійними, уважними до деталей
та не дуже соціальними. Екстраверти ж навпаки – завжди прагнуть до
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спілкування з людьми, публічності та уваги [1]. Серед бухгалтерів
зустрічаються як інтроверти, так і екстраверти. Проте, під час дослідження
було виявлено, що найчастіше зустрічаються два типи особистості
бухгалтера: логіко-сенсорний раціональний естраверт – адміністратор,
якому характерно відкритість, практичність та вміння працювати з людьми
та етико-сенсорний інтроверт – консерватор з такими якостями, як:
пунктуальність, вимогливість та стриманість.
Для ефективної роботи бухгалтером важливим фактором є зв'язок з
колективом. В книзі Роберта Чалдині «Психологія впливу» описано різні
засоби, через які можна домогтися поважного ставлення до себе [2].
Одними з таких засобів є метод взаємного обміну та метод вподоби. За
першим методом бухгалтер може подарувати дрібничку або допомогти з
роботою іншому працівникові, щоб отримати пошану та вигоду в
майбутньому. Другий метод передбачає те, що колектив охочіше буде
допомагати та позитивніше ставитися до тих, чия зовнішність їм імпонує.
Також для головних бухгалтерів важливим є метод авторитету, що
допомагає ефективніше керувати підлеглими, які вбачатимуть у своєму
керівникові приклад наслідування і поваги, та намагатимуться
ефективніше виконувати власну роботу.
У недавніх дослідженнях було також виокремлено сім психологічних
типів бухгалтерів: бухгалтер мимоволі, прогресивний, молодий, самотній
вовк, топ-менеджер, віслюк, два в одному.
Для бухгалтера мимоволі характерне виконання незначної кількості
операцій та необізнаність про зміни в бухгалтерському обліку, проте така
особистість легко йде на контакт з іншими. Прогресивні бухгалтери
завжди цікавляться тренінгами, семінарами та фаховою літературою, але
зазвичай такі індивіди є конфліктними та не здатними на поступки.
Молодими називають випускників та студентів, які сповнені цікавості до
роботи, але не виконують її правильно. Самотні вовки є не дуже
товариськими, зате переважна їх кількість скрупульозні до своєї роботи.
Топ-менеджери від природи є хорошими дипломатами та психологами, та
швидко досягають поставлених цілей. Бухгалтери – віслюки є
безвідмовними та легко піддаються експлуатації, а особи два в одному
займаються своєю справою лише через необхідність та без особливого
ентузіазму [3].
Отже, кожному роботодавцеві необхідно враховувати психологію
його майбутнього працівника, особливо бухгалтера. Адже бухгалтер – це
своєрідний «контролер» фінансової діяльності підприємства. Це варто
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робити для ефективного використання робочих ресурсів та для будування
сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі.
Проте, кожному бухгалтеру також потрібно задуматися до якого з
наведених типів особистості він належить, та що варто в собі змінити, щоб
якісніше виконувати покладені на нього обов'язки.
Література
1. Церклевич В. С. Психологічні аспекти професійної компетентності
бухгалтера / В. С. Церклевич, Ю. М. Кирилюк. – С. 2–5. 2. Роберт Ч.
Психологія впливу / Ч. Роберт. – Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, 2007.
– 322 с. 3. Особистість бухгалтера [Електронний ресурс] Режим
доступу:
https://goldenkey.com.ua/index/2020/01/uk/buhgalter-osobististbuhgaltera-cor-tec-korporativni-tehnologii.php

Бондаренко Д. А.,
студ. гр. ОПМ-11,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Тивончук О. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ
Податкова система України ставить собі за мету акумулювання
фінансових ресурсів в руках держави. Це потрібно для виконання
обов'язків перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя
населення, модернізації, забезпечення та утримання армії, органів
державного управління, а також для створення фінансових резервів на
покриття витрат, які викликані надзвичайними подіями. Також податкова
система має за мету стимулювання розвитку економіки держави.
Одним із завдань податкової системи є створення механізмів, що
стимулюють суб'єктів господарювання підвищувати ефективність
виробництва. Завдяки гнучкості та чутливості до потреб ринку малі та
середні підприємства можуть розширювати або оновлювати асортимент
при незначних капіталовкладеннях та сприяти зайнятості населення.
Спрощена система оподаткування – особливий механізм справляння
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів,
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встановлених п. 297.1 ПКУ, на сплату єдиного податку, з одночасним
веденням спрощеного обліку та звітності.[1]
Впровадження спрощеної системи оподаткування стало стимулом до
розвитку підприємництва в Україні, допомогло створити тисячі робочих
місць і значно збільшити доходи до державного та місцевих бюджетів.
Спрощена система оподаткування нараховує чотири групи платників
єдиного податку. Станом на 2021 р. діють такі умови:
- перша група з лімітом доходу 1002 тис. грн. не може
використовувати працю найманих осіб. Ставка єдиного податку для 1
групи становить не більше 10% прожиткового мінімуму працездатних осіб,
що в 2021 році дорівнює 227 грн./місяць;
- друга група має ліміт доходу 5004 тис. грн. Кількість найманих
працівників не перевищує 10 осіб. Ставка єдиного податку для 2 групи
становить 20% від мінімальної заробітної плати. Розмір єдиного податку в
2021 р. для 2 групи дорівнює 1200 грн./місяць;
- третя група з лімітом 7002 тис. грн., кількість найманих працівників
необмежена. Ставка єдиного податку для 3 групи становить 3% та 5% до
доходу. Для юридичних осіб у випадках визначених пунктом 293.5 ПКУ
6% відсотків для платників ПДВ та 10% для неплатників ПДВ;
до
четвертої
групи
відносяться
сільськогосподарські
товаровиробники, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких
за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%. Для
юридичних осіб, що відносяться до 4 групи, використання найманої праці
необмежено, а фізичні особи-підприємці, що належать до 4 групи, не
мають права використовувати працю найманих осіб. [2]
Спрощена система оподаткування дає змогу суб’єктам малого
підприємництва зменшити податкове навантаження, реєструватися
платниками ПДВ за бажанням, що робить товари та послуги дешевшими
для споживачів. Також однією з переваг такої системи оподаткування є
ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат та подання
спрощеної податкової звітності.
Незважаючи на переваги, спрощена система оподаткування має свої
недоліки, а саме:
- для використання спрощеної системи оподаткування потрібно, щоб
підприємство не мало заборонених видів діяльності згідно пункту 291.5
ПКУ;
- спрощена система оподаткування не звільняє від сплати єдиного
соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб та військового збору
по найманим працівникам;
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- також спрощена система оподаткування не звільняє від сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний
податок, туристичний збір, збір за паркування, податок на доходи
нерезидентів.
Отже, спрощена система оподаткування є вигідною для малих та
середніх підприємств, виробників сільськогосподарської продукції та
фізичних осіб- підприємців. Це стимулює до розвитку в нашій країні
малого та середнього підприємництва. Оскільки єдиний податок належить
до місцевих податків, то це призводить до наповнення місцевих бюджетів.
Завдяки цьому підвищується соціальний розвиток місцевого населення.
Література
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Науковий керівник – Зубілевич С.Я,
к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЯК КАТАЛІЗАТОР ЗМІН
За даними Міжнародного валютного фонду прогнозується скорочення
світової економіки. Уряди всіх країн намагаються вжити різноманітні
заходи для подолання кризи. На тлі цього постає питання прозорості
оприлюднення інформації про діяльність суб’єкта державного сектора.
Тому виникає необхідність застосування звітності, яка була б зрозуміла
для широкого кола користувачів. Зростанню інтересу до вирішення
проблем прозорості та якості фінансової звітності в державному секторі
сприяла ініціатива «Accountability. Now» [1], яка стала імпульсом до змін
у світі. Підготовка звітності відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності є стратегічним питанням у секторі державного
управління. Аналізуючи дані, зібрані Міжнародним індексом фінансової
звітності державного сектору IFAC та CIPFA: Звіт за 2021 рік, можна
відмітити, що зросла кількість юрисдикцій, які звітують за принципом
нарахування (+6% з 2018 р.) [2]. Фінансова звітність підготована
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відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в
державному секторі (МСБОДС) на основі нарахування, дозволить
користувачам чітко зрозуміти фінансовий стан та діяльність урядів. Окрім
того, вона сприяє підзвітності та прозорості що, у свою чергу, формує
довіру та впевненість.
Сформована за міжнародними стандартам звітність дає можливість
порівняти економічний розвиток різних країн та визначити потенційну
економіку для інвестування. Міжнародні портфельні і стратегічні
інвестори приймають рішення на основі міжнародних рейтингів, які
ґрунтуються на макроекономічних показниках кожної країни. Основою для
розрахунку
цих
показників
є
звітність
за
міжнародними
стандартами [4, c.77].
Міжнародна федерація бухгалтерів [3] вважає, що окрім поліпшення
якості фінансової інформації варто приділити більше уваги наданню
нефінансової інформації, оскільки фінансова звітність не в повній мірі
розкриває соціальні, екологічні, правові аспекти діяльності суб’єкта
державного сектору.
Водночас поєднання фінансової та нефінансової інформації дає в
повній мірі провести оцінку ефективності прийнятих рішень. В результаті
громадськості буде доступна повніша інформація не лише про фінансові
наслідки політичних рішень та фінансовий стан країни, але і про вплив на
соціальну, екологічну сфери, що мінімізує можливості для шахрайства та
корупції.
Відповідно до запитів зовнішніх користувачів в Україні функціонує
інтегрована інформаційно-аналітична системи «Прозорий бюджет» [5], що
забезпечує доступ до нормативної, статистичної та аналітичної інформації
та Система електронних закупівель Prozorrro, що забезпечує відкриту
конкуренцію та прозорі держзакупівлі[6]. Головна ціль системи «Прозорий
бюджет» полягає у підвищенні прозорості та відкритості діяльності
суб’єктів державного сектору перед зацікавленими сторонами та
забезпечення їх підзвітності шляхом створення єдиного порталу цієї
системи з використанням інтегрованих технологій. На даний час
реалізовано та відкрито наступні модулі: єдиний веб-портал використання
публічних коштів, державний веб-портал бюджету для громадян України,
держаний веб-портал реєстру проектів соціального і економічного
розвитку України, інструменти аналізу бюджетних показників (BOOST),
інтерактивні аналітичні інструменти щодо проведення порівняльного
аналізу діяльності закладів вищої освіти.
Функціонування даних систем дозволить підвищити обізнаність
громадян про діяльність суб’єктів державного сектору, доступності
інформації громадськості, ефективність використання коштів, посилити
контроль за використанням та звітуванням публічних коштів та зменшити
вірогідність зловживань та корупційних дій.
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Науковий керівник – Макурін А.А.,
к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Видатки є одним з найважливіших показників діяльності бюджетних
установ. Вони є підставою для визначення результатів виконання
кошторису доходів і видатків, його аналізу для виявлення резервів
зниження видатків [1].
Витрати бюджетної установи - зменшення економічних вигід у
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (крім випадків зменшення капіталу за
рахунок його вилучення або розподілення власником). Витрати бюджетних
установ класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
1) витрати за обмінними операціями;
2) витрати за необмінними операціями.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати визначає НП(С)БОДС 135 «Витрати».
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Оскільки кошторис установ складається із загального і спеціального
фондів, видатки поділяють на:
1) видатки загального фонду;
2) видатки спеціального фонду.
Крім цього, усі видатки, що здійснюють бюджетні установи,
поділяються на касові та фактичні. Склад витрат та порядок їх визнання
визначаються відповідними НП(С)БОДС [2].
Сучасна методика складання фінансової звітності державних
підприємств ускладнює облік витрат на підприємстві [3]. Це не дозволяє
повною мірою швидко й точно організовувати облік підприємств.
Причиною тому застаріла нормативна база, яка базується на правових
документах часів становлення України незалежною. Проблемою є
редагування старих, а не створювання нової системи обліку на основі
сучасних економічних моделей.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
У сучасній економіці важливе місце займає малий бізнес. Багато
галузей економіки в значній мірі представлені саме суб’єктами малого
підприємництва, наприклад, в торгівлі, громадському харчуванні,
побутових послугах тощо. В Україні, як і в усьому світі, розвиток і
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підтримка малого підприємництва є стратегічним напрямком розвитку
країни, оскільки сприяє вирішенню таких соціально-економічних завдань,
як підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення.
Існують певні особливості функціонування малих підприємств, які
мають істотний вплив на всю діяльність суб’єктів малого підприємництва,
в тому числі на ведення бухгалтерського обліку.
На даний час малі підприємства отримали самостійність в питаннях
організації та ведення бухгалтерського обліку, але, незважаючи на це,
законодавчими і нормативно-правовими актами передбачена необхідність
керуватися сукупністю способів ведення бухгалтерського обліку.
При організації бухгалтерського обліку суб’єктами малого
підприємництва, які є юридичними особами, за законодавством України
слід керуватися єдиними методологічними засадами і правилами,
встановленими Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [1], Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» [2] та
Спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств [3].
Малі підприємства мають можливість вести бухгалтерський облік за
спрощеною формою, складати фінансову звітність в меншому обсязі, при
дотриманні певних умов можуть використовувати спеціальні режими
оподаткування. Однак спрощення облікової роботи на практиці все одно
призводить до виникнення безлічі питань та помилок.
Ведення бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва
пов’язане з певними особливостями, не властивими середньому і великому
бізнесу, а саме:
1) частково або повністю відсутній поділ праці серед співробітників
бухгалтерії. В більшості випадків ведення обліку здійснюється однією
посадовою особою (бухгалтером), рідше функціонує бухгалтерська служба
як самостійний структурний підрозділ;
2) здійснення головним бухгалтером або працівником бухгалтерії
суміжних і невластивих функцій, які повинні здійснювати інші підрозділи
економічного суб’єкта. На підприємствах малого бізнесу часто бухгалтер
виконує обов’язки з ведення кадрів, вирішує юридичні питання, готує
проекти і договори, оформляє пакет документів, складає бізнес-плани та
виконує інші функції фінансового менеджменту;
3) для суб’єктів малого підприємництва характерні обмежені
фінансові та технічні можливості для ведення одночасно фінансового,
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управлінського і податкового обліку, тому малі підприємства змушені
віддати перевагу одному з обліків і, як правило, податковому.
Таким чином, раціональна побудова системи бухгалтерського обліку
за рахунок спрощення змісту її елементів при збереженні аналітичної
цінності облікових даних, являє собою невирішену проблему стосовно
особливостей функціонування малих підприємств в Україні, що свідчить
про необхідність розробки науково обґрунтованої системи бухгалтерського
обліку малих підприємств. При цьому повинна бути передбачена
можливість застосування положень міжнародних стандартів фінансової
звітності, що буде сприяти підвищенню якості облікової інформації,
орієнтованої на інформаційні потреби різних груп зацікавлених
користувачів.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ
НАРАХУВАНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Оплата праці є одним із чинників ефективності діяльності
підприємства, оскільки розмір заробітної плати, своєчасність і повнота
розрахунків позитивно впливає на якість праці найманих працівників та на
суму витрат підприємства. Облік праці та заробітної плати є важливою
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ділянкою у всій системі обліку на підприємстві, а тому потребує
впровадження заходів щодо удосконалення. Організація оплати праці
здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами;
генеральною угодою на державному рівні; галузевими та регіональними
угодами; колективними договорами; трудовими договорами; іншими
внутрішніми нормативними документами підприємств.
Організація обліку розрахунків з працівниками по заробітній платі
включає: розробку методики та техніки узагальнення заробітної плати;
вибір регістрів аналітичного та синтетичного обліку; розподіл робіт між
бухгалтерами та проведення оперативного контролю за правильністю
розрахунків.
Одним із можливих напрямів удосконалення оплати праці працівників
є підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Необхідно звертати
особливу увагу на мотиваційні заходи в організації та стимулюванні праці
на підприємстві, серед яких значного розповсюдження набрали
преміювання, доплати та надбавки.
Шляхи оптимізації тарифного регулювання заробітної плати
встановлення співвідношень тарифних ставок залежно від рівня
кваліфікації робітників розроблення внутрішньовиробничих тарифних
умов оплати праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої
ролі тарифних систем. Удосконалення мотиваційного механізму
регулювання міжпосадових окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати
праці, удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її
оплати запровадження гнучких форм і систем оплати праці, обґрунтування
вибору найефективніших форм і систем заробітної плати, колективне
регулювання заробітної плати працівників виробничої діяльності повною
мірою залежить від результатів діяльності підприємства, і навпаки,
результат господарювання залежить від практичної організації системи
преміювання окремих категорій персоналу. Мотивація працівників
підвищується, якщо вони бачать, як досягнення цілей підрозділу й
організації допомагає їм у досягненні їхніх власних цілей, а також якщо
вони попередньо проінформовані, що вони повинні робити, щоб одержати
винагороду. Успішний вплив на трудову мотивацію персоналу
неможливийй без регулярного зворотного зв’язку у вигляді оцінки
ефективності цих впливів.
При заохочуванні працівників, які здійснюють функції управління,
треба враховувати ініціативність, організаторські здібності, оперативність,
об’єктивність, здатність мислити перспективно, бачити невикористані
резерви, спроможність узагальнювати, аналізувати, творчо усвідомлювати
застосовувати на практиці досягнення науки і техніки. Так, доцільним є
переведення оплати керівників, службовців і фахівців на контрактну
форму, яка дозволяє привабити й утримати найбільш кваліфікованих і
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творчо активних фахівців, гнучко регулювати чисельність і склад
управлінського персоналу.
Важливим напрямком вдосконалення обліку розрахунків з оплати
праці є автоматизація облікового, аналітичного та контрольного процесу,
яка дозволяє зменшити кількість помилок при обробці інформації,
скоротити час на здійснення облікових, аналітичних та контрольних
процедур, зменшить кількість ручних операцій. Дієвим засобом
покращення обліку також можна вважати проведення на підприємстві
внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами працівникам. Не менш
актуальним питанням є необхідність у відображенні економічно
достовірної та обґрунтованої інформації про виконання нормативів та
динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення
зростання продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням
невиробничих витрат, прихованих та явних збитків робочого часу,
стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї інформації
здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві,
упровадженням прогресивних методів праці, дотриманням правильного
співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати.
Нарахована заробітна плата працівникам на повинна залежати
безпосередньо від результатів праці й у той же час впливати на його
показники, стимулювати розвиток виробництва, ефективність роботи,
підвищення кількісних і якісних результатів праці.
Удосконалення нарахувань заробітної плати можна здійснити за
рахунок удосконалення існуючої методики нарахування та автоматизації
розрахунку заробітної плати пропорційно виконаним роботам, з
врахуванням якості роботи, швидкості її виконання, ставлення до знарядь
праці та економічного використання сировини і матеріалів.
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день багато підприємств орієнтовані на ефективність
роботи та якість її виконання, інформованістю про дії зовнішніх та
внутрішніх факторів, які б могли впливати на бізнес. При таких умовах на
підприємстві стає необхідним розроблення моделі обліку, яка забезпечує
підприємство інформацією про його діяльність не лише для внутрішніх
користувачів, але й для зовнішніх. З цією метою на підприємстві необхідно
розробляти облікову політику.
Облікова політика у сучасному розумінні максимально повно
розкриває всі особливості бухгалтерського обліку за конкретний період
діяльності. Якщо правильно формувати облікову політику, то вона
забезпечує ефективність облікового процесу, при цьому мінімізує
матеріальні, трудові та часові витрати в процесі вирішення питань, які
виникають на підприємстві.
Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності (ст. 1 Закону про бухоблік та частина перша п. 3 НПБО 1) [1],
тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форм і
техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних
актів і особливостей діяльності підприємства.
Основною метою облікової політики є забезпечення одержання
достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства,
результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової
звітності з метою прийняття відповідних управлінських рішень.
Тобто під обліковою політикою варто розуміти сукупність способів
ведення бухгалтерського обліку, прийняту підприємством - первинного
спостереження, вартісного виміру, поточного групування та узагальнення
фактів господарської діяльності [3].
Якщо розглядати значення облікової політики на міжнародному рівні,
то згідно з МСБО (IAS) 8 облікова політика - це конкретні принципи,
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основи, домовленості, правила і практика, застосовані суб'єктом
господарювання при складанні та поданні фінансових звітів [2].
Якщо порівнювати міжнародні та національні стандарти
бухгалтерського обліку, то за міжнародними стандартами, облікова
політика підприємства складається з окремих облікових політик щодо
кожного об'єкта обліку. Якщо говорити про тлумачення значення облікової
політики, то єдиної думки серед науковців не має, та існує декілька
підходів щодо його трактування.
Але, якщо узагальнювати всі підходи формування облікової політики,
можна навести таке визначення цього поняття: облікова політика - це
механізм управління обліковим процесом і складання фінансової звітності
шляхом вибору та розробки відповідних принципів, методів і процедур,
прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей
його господарської діяльності з метою інформаційно-аналітичного
забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.
Основними цілями, що досягаються розробкою і наступним
затвердженням чітко складеної облікової політики, є закріплення правил і
основних методик ведення бухгалтерської та податкової звітностей, та
регулювання організаційних моментів бухгалтерського обліку.
Зрештою, облікова політика буде не тільки полегшувати і спрощувати
роботу з обліку і підвищувати ефективність документообігу, але також
економити трудові витрати підприємства і його матеріальні ресурси.
Отже, для досягнення оптимальної та ефективної облікової політики
необхідно враховувати фактори, які мають вплив на її розробку.
Формування облікової політики повинно бути орієнтовано на прийняття
управлінських рішень щодо розподілу та ефективного використання
наявних ресурсів і отримання фінансових результатів. Як результат,
досконало розроблена та впроваджена облікова політика підприємства дає
змогу вибирати ефективну схему для ведення бухгалтерського та
податкового обліку, знижувати фінансові і податкові ризики, оптимізувати
схему оподаткування, що, в підсумку, забезпечить належну ефективність
прийнятих економічних рішень і господарської діяльності підприємства
[3].
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ДИСКУСІЙНІСТЬ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ
КОРИГУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ
Одним із найбільш дискусійних і неоднозначних аспектів облікової
науки, що обговорюються та дискутуються теоретиками і практиками, є
проблематика доцільності, правомірності та легальності застосування
креативного обліку як дієвого інструменту генерування і коригування
результатів діяльності корпорацій, відображених у фінансовій звітності.
Приміром, Царук В. Ю. доводить, що окреслена проблема значно
актуалізувалась на початку ХХІ століття в результаті всесвітньо-відомих
корпоративних скандалів з компаніями Adelphia, Parmalat, Worldcom,
Enron, створивши суттєві передумови втрати довіри до бухгалтерської
професії. З метою вирішення проблем у сфері корпоративного управління
та креативного обліку, які оголило банкрутство вищенаведених компаній,
в США у 2002 р. було прийнято закон Сарбейнса-Окслі, в якому викладено
концептуальні засади для всіх корпорацій США, акції яких перебувають в
лістингу на біржі, і який був спрямований зменшити можливість
використання менеджерами креативних практик в обліку [3, с. 371].
В Україні перші спроби обґрунтованого та легального застосування
креативного обліку пов’язуються насамперед із прийняттям Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який
імплементував ідею реалізації облікової політики і творчого підходу під
час формування інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Однак, єдності у сприйнятті креативного обліку серед вітчизняних
науковців не існує. Окремі вчені визнають креативний облік прогресивним
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інструментом і повною мірою його популяризують, інші ж, навпаки,
вбачають креативний облік негативним явищем, інколи ставлячи під
сумнів законність визнання такого обліку.
На думку Юхименко-Назарук І.А. відсутність єдності в поглядах на
креативний облік може бути обґрунтована такими причинами: відсутністю
загального розуміння сутності креативного обліку; існуванням чотирьох
основних об’єктів креативного обліку; існуванням різних типів і видів
креативного обліку; відсутністю ієрархії між методами, способами,
прийомами і техніками креативного обліку [5, с. 293].
Креативний облік за своєю базовою сутністю спрямований на штучне
збільшення або ж зменшення прибутків корпорації на основі можливості
вибору альтернативних варіантів облікового відображення або оцінки.
Тому більшість науковців його не рекомендує до застосування. У якості
альтернативи, приміром, Бруханський Р. Ф. пропонує застосовувати
інжиніринговий облік, який забезпечує складання інжинірингових і
похідних форм звітності залежно від обраного варіанта здійснення
інжинірингових операцій відповідно до запитів зацікавлених користувачів
в обліковій інформації [2, с. 32].
Брадул О. М. виділяє три проблеми корпоративного управління:
облікова й аналітична інформація є недостовірними; звітна інформація є
несвоєчасною; інформаційна система корпорацій є неефективною [1, с. 46].
На думку В. Чі, Ч. Лю і Т. Ванга в окремих корпораціях з більшою
кількістю акцій, що належать інституційним інвесторам, і з більшою радою
директорів існує менший попит на консервативний облік. З іншого боку,
фірми з більшою кількістю акцій, що належать інсайдерам і керівникам
компаній, які одночасно виконують обов’язки голів правління, мають
більший попит на консервативний облік, що дозволяє компенсувати
слабкість корпоративного управління [4, с. 56].
За нашим переконанням консервативний облік як реалізатор облікової
політики корпорації, що повною мірою забезпечує обачливий підхід до
розрахунку прибутку, доцільно позиціонувати як базову модель обліку. З
метою повного подолання проблеми креативного обліку в корпораціях
доцільним є пошук оптимального набору інструментів креативного
управління, які сприятимуть підвищенню його ефективності та мінімізації
асиметрії облікової інформації.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ
Маркетинг став невід’ємною частиною ведення бізнесу і у той же час
він є центром втрат, тож потрібно розуміти сутність та головні аспекти
відображення маркетингових послуг як у бухгалтерському обліку, так і у
податковому.
Відповідно до Податкового Кодексу України (пп.14.1.108.):
«Маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують
функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку,
стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та
управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та
післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської
діяльності такого платника податків» [1]. Так до маркетингових послуг
належать: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях
продажу; послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту;
внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз
продажу; послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію
(роботи, послуги) [1].
У листі Міністерства доходів і зборів України від 26.02.2014 р
№4132/5 вказано на те, що до складу маркетингових входять послуги зі
збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги),
зокрема послуги з просування сайту (SEO, SMM і контекстна реклама).
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Також, до маркетингу прираховують мотиваційні виплати, до яких
відносять премії, бонуси які нараховують третім особам для стимулювання
збуду, а також як мотивація та заохочення до праці. Ці премії поділяють на
декілька видів. Наприклад, премії за дострокові сплату дебіторської
заборгованості, точність закупівельних прогнозів, виконання плану
закупівель постачальника, а також за дотримання правильного
асортименту товарів при закупівлі [2].
Для дослідження актуальності питань обліку маркетингових витрат
для початку потрібно дати визначення терміну «маркетингові витрати», та
визначити їх складові. Витрати на маркетинг визначаються як сукупність
витрат, необхідних для здійснення маркетингової діяльності та
маркетингових заходів по формуванню і відтворенню попиту на товари і
послуги. До складових маркетингових витрат відносять: управлінські
витрати та витрати на функціонування служби маркетингу, заробітну плата
робітників, амортизаційні відрахування, а також витрати на розробку
товарної, цінової, комунікативної, збутової і дистрибутивної політики.
Тобто до маркетингових витрат можна віднести усі витрати, які потрібні
для функціонування відділу маркетингу та здійснення маркетингових
операцій.
Розглянемо класифікацію маркетингових витрат. Так, Ющак Ж. М. у
своїй праці [3] зазначає про відсутність єдиної класифікації, та,
спираючись на робити різних авторів, надає широку класифікацію витрат
на маркетинг.
Розглянемо види маркетингових витрат [3 та ін.]. За видом впливу
витрат на маркетинг можна виділити: прямі витрати на маркетинг (витрати
на рекламу і просування продаж); непрямі витрати на маркетинг (витрати
на підготовку матеріалів просування і реклами, витрати на оплату праці
працівникам, які управляють продуктами, витрати на маркетингові
дослідження). Залежно від ступеня змінності рівня витрат залежно від
величини обсягів продажу: постійні, які витрачаються незалежно від
величини продажу; змінні, які залежать від величини продажу; частково
змінні, які в короткий період є постійними (наприклад, витрати на
виконання одного замовлення). Залежно від ступеня змінності рівня витрат
в залежності від величини продажу, а також можливості їх контролю (що
розуміється як ступінь впливу керівника на рівень витрат): контрольовані
змінні витрати (наприклад, витрати на продаж); контрольовані постійні
витрати (наприклад, реклама, НДДКР); неконтрольовані змінні витрати
(витрати на виробництво); неконтрольовані постійні витрати (наприклад,
частина загальних витрат). За місцем виникнення витрати на маркетинг
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поділяють на: зовнішні – витрати сторонніх організацій (витрати на оплату
послуг рекламних агенцій, дослідницьких компаній, нештатних
консультантів, типографій, витрати на розміщення комунікаційних
матеріалів, витрати за участь у виставках та ін.); внутрішні – витрати
відділу маркетингу підприємства та інших структурних підрозділів
(заробітна плата, оплата службових витрат працівників відділу маркетингу
тощо). Таким чином, прийнята підприємством класифікація витрат на
маркетинг, має відповідати особливостям діяльності підприємства та бути
зафіксованій в обліковій політиці підприємства.
Облік маркетингових втрати поділяється на: податковий облік;
бухгалтерський облік; облік витрат на маркетинг за поточними продажу;
облік витрат на маркетинг по майбутнім продажу і розробкам
довгострокового характеру.
Податковий облік включає податок на прибуток та ПДВ. У
бухгалтерському обліку витрати на маркетинг зараховують до витрат на
збут. Проблеми можуть виникати коли: маркетингові послуги не були
фактично надані платнику податків, тобто послуга була придбана у фірми«транзит ера»; коли підприємства, які вже мають в наявності відповідний
персонал, отримували аналогічні послуги від інших осіб; відсутність у
наявності документів, які доводять фактичне отримання маркетингових
послуг. Проблема постає і в обліку мотиваційних виплат. Відбувається це
тому, що хоча мотиваційні виплати не є послугами, в загальноприйнятому
понятті, вони підпадають під поняття «постачання послуг», яке
Податковий Кодекс України визначає, як: «Будь-яка операція, що не є
постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права
інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших
майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а
також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності» [1].
Податкові служби наголошують, що для обліку витрат на
маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати, при обчисленні
об'єкта оподаткування необхідно:
- Підтвердити безпосередній зв'язок таких витрат з господарською
діяльністю платника податку;
- Підтвердити витрати первинними документами, обов'язковість
ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського
обліку, та інших встановлених документів;
- Первинні документи повинні містити обов'язкові реквізити та чітко
відображати склад і обсяг придбаних послуг.
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Важливу роль відіграє набір пакету правильної документації, яка б
повноцінно відображала витрати на маркетинг, а також чи надавалась
послуга маркетингу фактично. Без їх наявності може відбутись
документальна неточність, і проблеми в підтвердженні реальності
виконаної послуги.
Підводячи підсумки аналізу класифікації та обліку маркетингових
витрат, спираючись на дослідження багатьох економістів, бачимо, що всі
витрати не можна звести до чіткої, однакової класифікації. Кожен
економіст висуває свої критерії для розподілу витрат. Таким чином,
проблеми обліку маркетингових витрат виникають переважно на підставі
того, що існують різні погляди на поняття послуги, що призводить до
труднощів у складанні правильної документації.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Громадські організації (ГО) є невід’ємною складовою громадянського
суспільства і виступають як добровільні об’єднання, що створюються для
вирішення проблем громадян та вираження їх інтересів. В більшості
господарська діяльність ГО спрямована на реалізацію проектів
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придуманих її членами для власного вираження та досягнення цілей
об’єднання. Тому особливості ведення господарської діяльності таких
організацій, а відтак і особливості організаційно-методичних аспектів
обліку і аудиту реалізації проектів ГО є актуальною темою для
дослідження.
Характерними особливостями діяльності неприбуткових громадських
організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування
видатків на своє утримання, досягнення мети та реалізації напрямів
діяльності, визначених установчими документами.
Важливу роль в діяльності ГО відіграє співпраця з організаціямидонорами з метою реалізації своїх проектів. Місце та роль ГО та
реалізованих ними проектами посилюється й тим, що вони є серйозним
партнером у визначенні стратегій розвитку міських, районних та селищних
громад.
Проект – це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко
визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених
на це фінансових ресурсів. [1]
Гранти надаються за результатами грантових програм-конкурсів, що
оголошуються для неприбуткових організацій, під час яких проект
повинен пройти процедуру подання заявки на отримання гранту, і, у
випадку перемоги в конкурсі - отримати кошти (допомогу). [2]
Система ведення фінансового обліку та документації повинна
відповідати прийнятим на міжнародному ринку стандартам і принципам
бухгалтерського обліку.
Особливості ведення обліку у громадських об’єднаннях лежать у
декількох ділянках: облік доходів і витрат; розрахунки з контрагентами з
якими громадська організація співпрацює під час реалізації проекту;
отримання майна з різних джерел та використання його за цільовим
призначенням.
Облік цільового фінансування ведеться на рахунку 48 «Цільове
фінансування та цільові надходження». Списані коштів цільового
фінансування по мірі використання обліковуються через субрахунки 718 та
745.
Після проведення всіх заходів, організація повинна відзвітувати за
проведені заходи та витрачені кошти, надаючи грантодавцю звіти
встановленої форми, та висновку аудитора з усіма супроводжуючими
документами, що підтверджуються здійснення заходів та розрахунків з
контрагентами, якщо це необхідно, згідно з умовами грантового договору.
Особливостями проведення аудиту ГО при реалізації проектів та
засвідчення аудитором документації що підтверджує проведені заходів по
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проекту полягає в тому що така послуга не є обов’язковим аудитом в
розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Але обов’язковим згідно
угод заключеннях між громадською та донорською організацією. Тому
потребує уваги науковців-практиків.
Реалізація проектів громадськими організаціями сприяє розвитку
тристороннього партнерства «держава – бізнес – третій сектор» зі
спрямуванням донорських коштів для розвитку культури, освіти,
мистецтва, туризму та іншого, що є важливими елементами для розвитку
територіальної громади, за місцем реалізації проекту.
Література
1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (зі змінами та
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URL:
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_nedoliki_proektnogo_inansuvannya_
dlya_silskih_gromad. 4. Слюсаренко В.Є. Оцінка основних тенденцій
розвитку громадських організацій в областях Українських Карпат //
Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.1. - С. 389-395. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Необоротні активи – один з найважливіших чинників виробництва.
Необоротні матеріальні активи являють собою один з видів виробничих
ресурсів.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку
інформації про необоротні матеріальні активи визначено в П(С)БО 7
“Основні засоби” [1]. Усі витрати підприємства на придбання чи створення
необоротних матеріальних активів, що включаються в їхню первісну
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вартість, характеризуються як капітальні інвестиції і відбиваються за
дебетом рахунка 15 “Капітальні інвестиції” та його відповідних
субрахунків:
151 “Капітальне будівництво”,
152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”,
153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
активів”.
За кредитом цих субрахунків відбивається зменшення понесених
підприємством витрат у зв’язку із запровадженням у дію чи прийняття в
експлуатацію відповідних активів [2].
За
дебетом
субрахунку
151
“Капітальне
будівництво”
відображаються:
– витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і
підрядним способом для власних потреб підприємства, у тому числі
вартість устаткування, яке належить до монтажу в процесі будівництва;
– авансові платежі для фінансування такого будівництва.
Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів
призначений для обліку витрат на придбання чи виготовлення власними
силами об’єктів основних засобів.
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться по видам
основних засобів, а також по окремих об’єктах капітальних вкладень
(інвентарним об’єктам).
Субрахунок 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів” призначений для обліку витрат на придбання чи
виготовлення власними силами об’єктів інших необоротних матеріальних
активів.
За дебетом рахунку 10 “Основні засоби” відображається: надходження
(придбання, створення, отриманого як внесок до статутного капіталу,
безоплатного отримання тощо) основних засобів на баланс підприємства;
поліпшення об'єкту (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта;
дооцінка вартості об'єктів основних засобів [2].
За кредитом рахунку 10 “Основні засоби” відображається: вибуття
основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, невідповідності
критеріям визнання активом, як внеску до статутного капіталу іншого
підприємства, ліквідація (часткова чи повна) об'єкта основних засобів та
сума уцінки основних засобів.
Найбільш розповсюдженими шляхами надходження необоротних
матеріальних активів на підприємство є їх: придбання за кошти; створення
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шляхом будівництва (підрядним чи господарським способом) і
виготовлення власними силами.
Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух інших
необоротних матеріальних активів визначено рахунок 11 “Інші необоротні
матеріальні активи” [2].
За дебетом рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”
відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно
отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за
первісною вартістю); сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта
(реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума
дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”
: наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р., № 92, з
наступними змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – режим
доступу : http: // zakon.rada.gov.ua 2. Про затвердження плану рахунків
бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування: Наказ
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291:
[Електронний ресурс]. – режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua 3.
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контролю / О. М. Чабанюк // Науковий вісник Національного
лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць /
[ред. кол.: Ю. Ю. Юхниця, Ю. І. Грицюк, В. К. Заїка та ін.]. – Львів : РВВ
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ГЛОБАЛЬНО ВИЗНАНА ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ
БУХГАЛТЕРІВ
Асоціація дипломованих бухгалтерів (АССА) заснована в 1904 році і є
глобальним професійним бухгалтерським органом, що пропонує
кваліфікацію дипломованого бухгалтера. Штаб-квартира ACCA
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знаходиться в Лондоні, головний адміністративний офіс - у Глазго. ACCA
працює через мережу з більш ніж 104 офісів та центрів у 52 країнах - з 323
затвердженими партнерами з навчання (ALP). Щорічно чисельність
асоціації та її вплив на міжнародному ринку зростає. АССА в середньому
показує 10% зростання протягом останніх років. Сертифікати АССА
підтверджують знання у всіх галузях бухгалтерського обліку та
відкривають широкі можливості працевлаштування.
Кваліфікація АССА є однією з найпрестижніших і авторитетних у
світі. Вона орієнтована на фінансових директорів, ТОП-менеджерів,
головних бухгалтерів, внутрішніх і зовнішніх аудиторів, фахівців
фінансових і податкових служб, а також студентів ЗВО, які хочуть здобути
професійну фінансову освіту, досконало оволодіти МСФЗ і побудувати
успішну кар'єру в різних секторах бізнесу. Програми АССА націлені на
глибинне вивчення фінансового обліку, практики підготовки звітності
відповідно до МСФЗ.
Щоб здобути кваліфікацію ACCA, студенти повинні
скласти
максимум 13 іспитів, залежно від попереднього досвіду та кваліфікації,
пройти модуль етики та професійних навичок, а також мати трирічний
досвід практичної діяльності у сфері фінансів, обліку та оподаткування.
Іспити з прикладних знань дають студентам широке введення у світ
фінансів Business and Technology (BT), Management Accounting (MA),
Financial Accounting (FA). Іспити з прикладних навичок розвивають
суттєве розуміння методів бухгалтерського обліку: Corporate and Business
Law (LW), Performance Management (PM), Taxation (TX), Financial
Reporting (FR), Audit and Assurance (AA), Financial Management (FM).
Фахівці з профільною вищою освітою або студенти профільних
спеціальностей можуть отримати звільнення від здачі декількох іспитів
базового рівня. Наприклад ті, хто отримав вищу освіту за спеціальністю
«Облік і оподаткування» може розраховувати на звільнення від перших
чотирьох іспитів. Якщо ж освіта непрофільна, але при цьому є диплом
молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку, то можна розраховувати
на отримання звільнення від перших трьох.
Професійні іспити базуються на наявних знаннях і розумінні та
розвивають навички, необхідні для майбутнього стратегічного
професійного бухгалтера у будь -якому секторі чи галузі, а також готують
до майбутніх керівних посад. Вони розвивають стратегічне бачення,
використовуючи унікальне поєднання технічних, етичних та професійних
навичок. Професійний рівень включає: Strategic Business Leader (SBL),
Strategic Bsiness Reporting (SBR), , а також іспити на вибір (два з чотирьох):
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Advanced Financial Management (AFM), Advanced Performance Management
(APM), Advanced Taxation (ATX), Advanced Audit and Assurance (AAA).
Всі іспити кваліфікації АССА здаються англійською мовою. Для
здачі 13 іспитів надається десять років з дати початкової реєстрації. При
цьому студенти самостійно складають графік здачі іспитів. Іспити можна
здавати в довільному порядку в рамках одного блоку.
АССА особливу увагу приділяє розвитку етичних цінностей. У зв'язку
з чим розроблено навчальний модуль з професійної етики відповідно до
Етичного кодексу професійних бухгалтерів, затвердженим IFAC. Мета
цього модуля - звернути увагу на основні етичні принципи АССА,
ознайомити студентів з підходом АССА до вирішення спірних етичних
ситуацій, допомогти виробити свої етичні цінності.
Щоб претендувати на членство в АССА, потрібно мати відповідний
стаж роботи не менше 36 місяців та досягти 9 цілей виконання. Цей стаж
роботи засвідчує керівник практики. Вимога досвіду дозволяє застосувати
отримані знання під час навчання в реальному робочому середовищі.
Більшість роботодавців (79%) стверджують, що АССА допомагає
розвивати їхній бізнес, надаючи бухгалтерам навички та можливості,
необхідні для успіху. Проте є і обтяжливі моменти, адже ціна за один іспит
становить 132 фунти стерлінги. Попри те, що деякі іспити можуть
зарахувати, за них все одно доведеться заплатити. І хоч іспити ACCA
можна складати необмежену кількість раз, кожен з яких буде заново
платним, щоб мати успіх з першого разу, потрібна ґрунтовна підготовка,
вартість якої стартує від 45 фунтів стерлінгів за один предмет.
Література
1. АССА: офіційний сайт [Електронний ресурс]: – Режим доступу:
https://www.accaglobal.com/lk/en/qualifications/glance.html.
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВИ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Серед сучасних проблемних аспектів здійснення податкової політики
науковці відзначають наступні: відсутність її комплексності, єдності
завдань, цілей та пріоритетів; невизначеність щодо орієнтирів
реформування податкової системи.
Невизначеність податкової політики держави створює чимало
наслідків, зокрема: ухилення від сплати податків; неможливість
своєчасного відшкодування державою податку на додану вартість;
наявність податкової заборгованості платників перед бюджетами і
цільовими
фондами;
несправедливість
розподілу
податкового
навантаження [1].
Реалізація недосконалої податкової політики має також ряд недоліків,
наприклад: податкове законодавство недосконале та нестабільне, а існуюча
податкова політика не сприяє формуванню ефективної структури
підприємництва, за якої співвідношення між малими, середніми та
великими підприємствами є оптимальним. Також, це неефективна система
адміністрування податків, чи несправедливість податкових надходжень
між державним і місцевим бюджетами, що перешкоджає успішному
розвитку регіонів.
Якщо подивитись, що демонструє практика, то можна зауважити, що
оподаткування – це дуже чутлива та мінлива ланка державних фінансів. Це
пов’язано з постійними макроекономічними змінами, до яких податкова
система повинна підлаштовуватись. Тому, наявність єдиного документу,
що регламентує діяльність у сфері оподаткування, могла б забезпечити
регулювання податкової системи на загальних засадах.
Саме тому, Податковий Кодекс України [2] спрощує пошук
нормативних актів та документів, що регламентують податкові відносини.
Проте, також, він і ускладнює його, адже містить надто велику деталізацію
статей, які постійно змінюються.
Нажаль, система оподаткування в Україні поки не є справедливою і це
проявляється як по відношенню до населення, так і до бізнесу. Наприклад,
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існування спрощеної системи оподаткування попри всі свої переваги, не
дає стимулу до розширення бізнесу, а отже і не сприяє забезпеченню
сталого розвитку економіки. Як висновок, можемо стверджувати, що
спрощена система оподаткування має бути скасована, але при цьому
необхідно створити механізм державної підтримки для малих підприємств,
які, наприклад, звільнятимуть суб’єктів господарювання від оподаткування
протягом перших кількох років діяльності, проте, сильніше
контролюватимуться державою. Така практика існує у багатьох країнах
світу, що сприяє розвитку підприємництва і, при цьому, не створює умови
для зловживань у сфері оподаткування.
Для забезпечення сталого економічного розвитку в Україні слід також
розвивати вільні економічні зони з урахуванням вже існуючого досвіду.
Звичайно, зазначене завдання є одним з дуже складних, в першу чергу,
через обмеженість бюджетних ресурсів для його вирішення, але
розглянувши його як стратегічний пріоритет, для реалізації якого слід
докласти усіх зусиль, неодмінно має існувати. Практика багатьох успішних
країн зі створення вільних економічних зон демонструє їх ефективність,
що сприяє економічному розвитку та стимулює зайнятість населення.
Підсумовуючи досліджений матеріал, можемо відзначити, що
податкова система України поки є недосконалою та потребує змін. Можна
виділити кілька стратегічних пріоритетів, які можуть сприяти її розвитку:
удосконалення існуючої законодавчої бази, яка б відповідала вимогам
Європейського Союзу та водночас враховувала особливості української
економіки та системи оподаткування; введення прогресивної шкали
оподаткування для податків на доходи фізичних осіб та на прибуток
підприємств; підвищення рівня податкової культури; скасування
спрощеної системи оподаткування; створення зручної для ведення бізнесу
системи оподаткування; розвиток вільних економічних зон.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ГРЕЦІЇ ТА ЇЇ
ВІДМІННОСТІ ВІД УКРАЇНИ
Оподаткування в Греції , як і в більшості розвинених країн світу,
засноване на прямих і непрямих податках. Саме на непрямих податках
базується податкова система держави. Кожна фізична особа в Греції
обкладається податком на прибуток як працівник або як самозайнята
особа.
Єдиний соціальний внесок у Греції дещо відрізняється від ЄСВ в
Україні. Роботодавець зобов'язаний вирахувати з працівника податок із
доходу фізичної особи (ПДФО) та зробити додаткові внески на соціальне
забезпечення, як і у багатьох інших державах-членах ЄС [1]. Внесок
роботодавця становить 24,56% від заробітної плати, на відміну від 22% в
Україні. Внесок працівника, тобто ПДФО становить 15,5%, на відміну від
18% в Україні. Основні внески на соціальне страхування для самозайнятих
осіб становлять 27,1% від загального доходу.
Ставка ПДВ у Греції коливається від 6,0% до 24%. Для всіх товарів,
які не належать до якоїсь спеціальної категорії, ПДВ становить 24%. Для
товарів першої категорії ПДВ становить 13% (на основні споживчі товари),
а для товарів другої категорії він становить 6,0% (книги, газети, журнали).
Деякі товари звільняються від оподаткування ПДВ, наприклад, медичні
послуги та освіта. На деяких островах ставка ПДВ для товарів першої
категорії підвищена до 17%. В Україні ж основна ставка ПДВ це 20%,
ставка 14% діє на операції з імпорту та постачання сільськогосподарської
продукції, ставка 7% діє для різноманітних культурно-мистецьких заходів,
операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну
територію України лікарських засобів чи медичних виробів [2].
Основна ставка податку на прибуток юридичних осіб у Греції
становить аж 35%, що значно перевищує податок в Україні, а саме 18%.
Юридичні особи-резиденти сплачують податок на прибуток з доходів
отриманих в Греції, та за її межами. У іноземних юридичних осіб
оподатковується лише дохід, який був створений у державі.
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В Україні порядок, ставки, а також правила оподаткування податків з
доходів фізичних осіб встановлені на рівні держави, а у Греції вони
встановлені органами місцевого самоврядування.
Податок на прибуток фізичних осіб у Греції може коливатись від 0%
до 40%, залежно від розміру доходу за прогресивною шкалою. Особирезиденти Греції сплачують податок на прибуток не лише з доходів,
отриманих всередині держави, а й з доходів, отриманих за її межами.
Максимальна сума неоподаткованого доходу становить 10 000 EUR.
Нерезиденти повинні сплачувати податок на прибуток лише з прибутків,
отриманих в Греції.
Усі громадяни Греції, доходи яких є вищими ніж 3000 EUR, повинні
подавати податкову декларацію. Проте, іноземці повинні її подавати лише
у випадку власності майна, машини чи нерухомості. Особи-нерезиденти,
які придбали у Греції нерухомість, повинні подати першу податкову
декларацію до податкових органів одразу після її придбання.
Існує кілька випадків звільнення від сплати податків за грецькою
податковою системою, а саме: надходження від продажу акцій, що
продаються на Афінській фондовій біржі; дохід від доставки; дивіденд,
отриманий грецькою юридичною особою; приріст капіталу від продажу
бізнесу між членами сім'ї, як це визначено законом [3].
В Україні звільняються від оподаткування операції з постачання
послуг із доставки пенсій, грошових виплат населенню, благодійні
пожертвування, постачання технічних та інших засобів реабілітації та інші,
тобто зовсім відмінні операції ніж у Грецькій податковій системі.
Прикладами податкових пільг у Греції, як і у випадку з більшістю
особливостей грецького оподаткування, є податкові відрахування на
благодійність, 15% іпотечного кредиту на перше житло, а також пожертви
громадським, релігійним та іншим організаціям. А в Україні благодійність
та пожертви взагалі звільнені від оподаткування. Приводом застосування
податкової пільги в Україні є ситуації, коли дохід працівника не перевищує
розмір граничного доходу, за умови що у нього є двоє і більше дітей до 18
років. В такому випадку застосовується податкова соціальна пільга і з
працівника стягується менший податок на доходи фізичних осіб.
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ЕТИКА ТА ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ ДОВІРИ ДО ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА
Кожна професія визначає знання, вміння та моральні цінності тих, хто
її представляє. Як і в інших професіях, стійкий розвиток бухгалтерської
професії залежить від якості послуг, які надають її представники, а також
від можливостей професії ефективно виконувати вимоги економіки та
суспільства. Одна з важливих проблем сучасного часу є проблема
професійної етики. Професійна етика – це норми, що визначають
поведінку спеціаліста, норми, які відповідають існуючим та відомчим
нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі,
глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання
професійних обов'язків [1].
Бухгалтерський облік – одна з основ бізнесу в сучасному світі, а
бухгалтер – це фахівець, чий рівень професіоналізму має бути
бездоганним. Сьогодні в Україні існує «криза довіри» до професії
бухгалтера, викликана насамперед порушенням етичних стандартів
фахівцями та нехтуванням професійними цінностями. Проблему
загострюють самі користувачі бухгалтерських послуг, які намагаються
вплинути на бухгалтера, задовольняючи їх інтереси за рахунок інших.
Хоча бухгалтери дотримуються етичних принципів, тема етики стала як
ніколи актуальною. Щоб надати зацікавленим сторонам точне уявлення
про господарські операції з фінансової точки зору, бухгалтерія повинна
бути чесною та точною. Завдання бухгалтера – представляти інформацію у
спосіб, який дійсно показує, що відбувається в компанії. Якщо цього не
зробити, це може спричинити серйозні наслідки для компанії та її
зацікавлених сторін.
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У бухгалтерському обліку етика – це не просто перелік правил, яких
потрібно дотримуватися, це невід’ємна частина самої професії. Компанія
повинна мати бажання володіти етичною репутацією та просувати цю
культуру в організації. Бухгалтерський облік та етика йдуть паралельно з
професією бухгалтера. Міжнародний кодекс професійної етики
бухгалтерів зазначає, що бухгалтерам необхідно дотримуватись усіх
правил та положень, перерахованих керівним органом. Недотримання
принципів етики може вплинути на репутацію компанії і навіть призвести
до судових проблем.
Обов’язок бухгалтерів – надавати інформацію, яка полегшує
планування майбутнього бізнесу. На додаток до точності, інформацію
необхідно надавати своєчасно, щоб компанія могла виважено оцінювати
показники. Якщо цього не зробити, організація може втратити можливості
та збільшити витрати.
Надаючи професійну послугу, професійний бухгалтер повинен бути
максимально уважним та педантичним, підтримувати свою майстерність та
знання на тому рівні, який гарантує клієнтам отримання професійних
послуг з урахуванням останніх змін та нововведень. Професія бухгалтера є
загальнозначущою, що передбачає визнання та прийняття на себе
зобов'язань діяти в інтересах суспільства. Ці норми в професії бухгалтера
необхідні для того, щоб створити алгоритм дій у складних та конфліктних
ситуаціях, пов'язаних із процесом роботи при уникненні помилок [2].
Також вони забезпечують статус та престижність професій.
Тому, обов'язкове вивчення кодексу професійної етики є необхідним
компонентом освітньої програми, оскільки знайомство із нормами
професійної поведінки перестає бути особистою справою кожного фахівця.
Адже моральність – це сукупність духовних якостей людини, чітко
визначені істинні моральні цінності та припущення, здатність
застосовувати категорії моралі до реальних життєвих ситуацій.
Таким чином, дотримання етичних принципів у роботі професійного
бухгалтера сприятиме підвищенню рівня довіри усіх зацікавлених сторін
до наданої інформації, що сприятиме створенню позитивного іміджу
професії, а також можливості розкриття реального стану діяльності
підприємства,
прийнятті
управлінських
рішень
та
посиленні
конкурентоздатності в довгостроковій перспективі [1]. Також слід
зазначити, що дотримання професійних цінностей неможливо без
адекватної системи безперервного навчання з обов'язковою освітньою
складовою, яка повинна розглядатися у вигляді єдиної системи від
початкової освіти до продовження освіти на робочому місці.
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Розуміння етичних принципів незалежності, доброчесності,
конфіденційності та професійної компетентності може керувати
прийняттям рішень та сприяти збереженню репутації бухгалтерської
професії.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Одним з найважливіших елементів державного регулювання в
сільському господарстві є податки, оскільки саме через них відбувається
вплив на сільське господарство в межах державної політики, яка
запроваджує певні ринкові механізми. Законодавство, яке регулює порядок
справляння податків із сільськогосподарських підприємств, є
нестабільним, часто змінюється. Так, 01.03.2021 був прийнятий закон про
зміну ставки ПДВ для сільськогосподарських виробників із 20% до 14%.
Цей закон викликав безліч суперечок серед учасників аграрного ринку та
неоднозначні оцінки експертів. Він може відчутно зменшити доходи
бюджету, однак залучити інвестиції для розвитку українського АПК та
дати можливість великим агрохолдингам більше заробити та спрямувати ці
кошти у розвиток, що з часом може дати свої плоди для поповнення
державного бюджету.
Проте з 01.08.2021 у зв’язку з тим, що знижена ставка ПДВ
застосовувалась лише для частини ланцюга – переробні підприємства, що
працюють легально штучно опинились в дискримінаційних умовах,
зазнавали збитків, а споживачі переплачували, набув чинності Закон
України від 01.07.2021 р. № 1600-IX «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при
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оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської
продукції» (законопроєкт №5425-д) яким повернуто ставку ПДВ 20% на
деякі види товарів [1].Згідно з Законом, ПДВ 20% повертається на операції
з
постачання
та
ввезення
на
митну
територію
України
сільськогосподарської продукції, що класифікується за кодами УКТ ЗЕД:
0102 (велика рогата худоба, жива), 0103 (свині, живі), 0104 (вівці живі),
0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00
(насіння льону), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур), 1212 91
(цукрові буряки).
Ставка ПДВ 14% залишиться на такі види продукції, що
класифікується за кодами УКТ ЗЕД: 1001 (пшениця і суміш пшениці та
жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби,
подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене
або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або
неподрiбнене).
Велика частина з переліку цих товарів є основою українського
аграрного експорту або ж є сировиною для товарів, експорт яких
забезпечує Україні провідні місця на світових аграрних ринках.
Однією з основних цілей цього закону є вивід агросектору з тіньової
економіки, через яку за різними підрахунками держава втрачає близько 7
млрд. грн. Зниження ставки ПДВ "знизить ефективність шахрайських
схем, так званих "скруток", через які на експорт іде значна частина зерна, а
шахраї незаконно отримують з держбюджету відшкодування ПДВ".[2]
Особливості перехідного періоду для постачання та ввезення на митну
територію України сільгосптоварів, яким відновлена ставка ПДВ у 20% :
1) якщо перша подія при постачанні таких товарів відбулася до
набрання чинності Законом № 1600, перерахунок ставки ПДВ і суми ПДВ
на дату настання другої події не здійснюється;
2) якщо після набрання чинності Законом № 1600 повертають
попередню оплату (аванс) або поставку товарів, у зв’язку зі зменшенням їх
кількості чи вартості, перша подія при постачанні яких відбулася до
вказаної дати, коригування сум ПЗ з ПДВ здійснюється ставкою ПДВ 14%;
3) якщо після набрання чинності Законом №1600 відбувається
постачання товарів, або перерахунок коштів пов’язаний з збільшенням їх
кількості або вартості, перша подія при постачанні яких відбулася до
вказаної дати, коригування сум ПЗ з ПДВ здійснюється ставкою ПДВ 20%.
При здійсненні платником податку операцій з постачання на митній
території України товарів, які були придбані до набрання
чинності Законом № 1600, за таким платником податку зберігається
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податковий кредит з ПДВ у розмірі, який був нарахований при придбанні
таких товарів[3].
Можна довго перечислювати та обмірковувати над недоліками і
перевагами але те як поведе себе змінена ставка податку ми зможемо
побачити лише за підсумками бюджетного року та провівши порівняння з
попереднім. Питання справді є спірним, і тут залишається сподіватися на
чесність та вдячність агровиробників перед державою у вигляді їх виходу з
тіньової економіки країни.
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Науковий керівник – Барановська С.П.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Як зазначено в Законі України “Про благодійну діяльність та
благодійні організації” благодійна діяльність - це, в першу чергу,
добровільна матеріальна чи особиста допомога, що не передбачає
отримання прибутку, винагороди. Та мотиви здійснення благодійної
діяльності доволі різні і, на жаль, не завжди «високі». До причин слід
віднести зміцнення репутації благодійника, формування його сприятливого
іміджу; суспільну значимість підтримуваних програм; релігійні
міркування; міркування моральності та моралі; мотиви особистої
властивості. Не варто виключати корупційні мотиви, а саме: ухилення від
сплати податків, відмивання коштів. Незважаючи на те, що благодійні
організації займаються наданням безкорисливої (безоплатної або на
пільгових умов) допомоги тим, хто цього потребує, вони, як показує
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практика, можуть використовуватися і як канал ухилення від сплати
податків та привласнення зібраних благодійних пожертв. Прикладом
такого є ситуація, коли відповідна організація збирає благодійні пожертви
у грошовій та натуральній формах і розподіляє їх в менших кількостях між
благодійними продовольчими фондами та гуртожитками для безхатьків.
Насправді ж пожертвування можуть взагалі не розподілятися, а квитанції
видаватися на суму, що перевищує суму пожертвування. В Податковому
кодексі України зазначені обставини за яких допомога не підлягає
оподаткуванню, що має заохотити до благодійності, але разом з тим і дати
можливість зловживати у конкретних ситуаціях.
Не оподатковується благодійна допомога, у визначених Кабінетом
Міністрів України (далі - КМУ) граничних сумах, надана постраждалим
внаслідок: екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях
визнаних зонами надзвичайної екологічної ситуації; стихійного лиха,
аварій, епідемій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали
шкоди або створюють загрозу здоров'ю та життю людям, навколишньому
природному середовищу, у зв'язку з чим рішення про надання благодійної
допомоги було прийнято відповідно КМУ або органом місцевого
самоврядування;
Крім цього не підлягає оподаткуванню цільова допомога у вигляді
профспілкової виплати її члену, що постраждав у наслідок зазначених
вище обставин. Нецільова благодійна допомога резиденту у розмірі, що не
перевищує граничного розміру доходу, визначеного підпунктом 169.4
статті 169, а саме місячного прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4
та округленого до найближчих 10 грн.
Цільова благодійна допомога повинна розподілятися через державний
чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій.
Така допомога не оподатковується якщо надана:
- закладам охорони здоров'я, школам- та будинкам-інтернатам,
будинкам-маляти, державному або комунальному закладу чи благодійній
організації, у тому числі Товариству Червоного Хреста України, що
надають послуги особам, які не мають житла, з харчування та
облаштування на нічліг, пенітенціарному закладу, будинку-інтернату для
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (компенсація вартості
лікування, покращення умов проживання тощо);
- платнику податку, який проводить наукове дослідження або
розробку, якщо не буде предметом патентування (відшкодування вартості
обладнання, матеріалів тощо);
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- аматорській спортивній організації, клубу (вартості оренди,
придбання інвентарю, харчування тощо);
- навчальному закладу (відшкодування плати за навчання дітей-сиріт,
інвалідів тощо);
- платнику податків особі з інвалідністю (відшкодування вартості
реабілітації). [2]
Варто зазначити що така безоплатна передача товарів чи послуг
фізичній особі згідно законодавства розглядається як подарунок, а отже
якщо вартість не перевищить 25% мінімальної заробітної плати не будуть
утримуватися ПДФО та військовий збір. Коли ми говоримо про
юридичних осіб, дане надання товарів та послуг має вплив на фінансовий
результат підприємства, а отже можуть виникнути податкові зобов'язання
по ПДВ. Благодійна допомога, яку надають у вигляді товарів або послуг
звільнена від ПДВ, якщо така поставка товарів або послуг здійснюється на
адресу благодійної організації або безпосереднього одержувача такої
благодійної допомоги і є безоплатною, тобто не передбачає будь-якої
грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У 2021 році можна
отримати матеріальну допомогу, яка не перевищує 3180 грн, і при цьому
бути звільненим від оподаткування [3].
Сьогодні, в умовах пандемії, активно поширюється благодійність.
Прикладом цього є безкоштовне надання деякими компаніями доступу до
онлайн-ресурсів, послуг з доставки. Багато благодійників надають
фінансову допомогу медичним закладам. Не зважаючи на корисність даної
діяльності, уряд повинен не тільки заохочувати благодійності в Україні,
але і не забувати про заходи, спрямовані на захист від шахраїв. До них
відносимо наступні: збір інформації при перевірці податкових декларацій;
створення інформаційних баз по благодійним організаціям; внесення
відповідних змін у законодавчі акти, посилення контролю над прозорістю
діяльності благодійних організацій. Дотримання таких умов зможе
позбавити можливості або хоча б ускладнити спроби шахрайства, корупції.
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ОБЛІК ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА
Становлення цифрової економіки в світі є одним з найважливіших
кроків до розвитку. Адже основною ознакою нового типу суспільства є
цифровізація, яка дасть змогу ефективніше використовувати знання
класичної економіки для вирішення економічних проблем світу (кризових
явищ, інфляцій, збиткової економічної політики в деяких галузях),
циклічних проблемах.
Сьогодні цифровізація як в нашій країні, так і в світі проходить
величезними темпами, поширюючи свій вплив на всі сфери діяльності, в
тому числі і на облікові процеси. Відкриваються нові перспективи для
розвитку бухгалтерського обліку, що є базою інформаційного
забезпечення прийняття управлінських рішень [2].
Цифровізація бухгалтерського обліку має низку позитивних рис,
зокрема: скорочення витрат праці, мінімізацію помилок через прояв
людського фактору, підвищення якості аналізу облікової інформації,
прискорення їх руху між стейкхолдерами, зменшення випадків
дублювання інформації на різних платформах, можливість швидкого
опрацювання великих обсягів інформації, виявлення й збільшення нових
об'єктів обліку таких як інтелектуальний людський капітал, соціальний
капітал, клієнтська база, інноваційні продукти тощо.
Цифровізація
бухгалтреського
обліку
надає
можливість
реалізовуються нові розробки IT-технологій, такі як хмарні технології,
відкриті технологічні платформи, електронні довідково-інформаційні
системи, створення єдиного міжнародного формату та змісту фінансової
звітності в електронному вигляді. Так, інтерес до технології блокчейн
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(Blockchain) з боку усіх цивілізованих держав та міжнародних установ
зростає з кожним днем.
Блокчейн – це розподілений реєстр даних, у якому й зберігається
інформація про кожну транзакцію, здійснену в закритій одноранговій
системі користувачів. Дані зберігаються у вигляді послідовності блоків із
записами про транзакції. Їх неможливо підробити, оскільки кожен новий
запис здійснює підтвердження вже існуючих ланцюжків, у системі
блокчейн не існує нікого, хто може, умовно «розірвати ланцюг» і
спотворити інформацію, оскільки остання версія інформації є у всіх
учасників системи [1].
Можна виділити низку перспективних напрямків розвитку обліку:
тотальна автоматизація всього документообігу на підприємстві;
фіксування господарських операцій без оператора; наявність і оперативний
доступ до інформації за весь період функціонування підприємства; широке
використання системи візуалізації управлінської інформації, а також
доступ до неї з будь-яких цифрових пристроїв, можливість моделювання
декількох варіантів розвитку ситуації в результаті прийняття того чи
іншого управлінського рішення щодо бізнес-процесів на підприємстві.
Бухгалтер та аудитор, щоб у майбутньому бути затребуваним на
ринку праці мають удосконалювати свої професійні знання, вивчати нове
програмне забезпечення для здійснення бухгалтерського обліку та аудиту,
а також інші додатки для ведення бізнесу та фінансів, уміти об’єднувати
інформацію, отриману з ERP-системи, зі смартфонів (завдяки
віртуальному доступу) та веб-сторінок.
Цифровий ринок вимагає від фахівців працювати в нових умовах
володіючи не лише новими технологіями, але й іноземними мовами. Таким
чином, перехід на безпаперовий документообіг, трансформація
(скорочення) бухгалтерського обліку та збільшення електронного обліку
для цілей оподаткування, хмарні обчислення, відмова від фізичного офісу
призведуть до того, що професія бухгалтера трансформується у
фінансового фахівця, який аналізуватиме та інтерпретуватиме отриману
інформацію покращуючи якість фінансової інформації суб’єкта
господарювання. Відповідно, на ринку праці має заявити про себе нове
покоління бухгалтерів та аудиторів з максимальною швидкістю реакції на
запит споживача, що миттєво зможуть зорієнтуватись на нових ринках та
клієнтах.
Таким чином, впровадження цифрових технологій в процеси
бухгалтерського обліку та фінансової звітності істотно змінює не тільки
практику, але й теорію обліку – відбувається трансформація змісту
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елементів методу бухгалтерського обліку та видозмінюється алгоритм їх
реалізації на практиці. Використання досягнень цифрової економіки дасть
змогу ліквідувати сучасні проблемні аспекти процедури ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Література
1. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи
становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Економіка. Фінанси.
Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2020. - № 6. - С.
105-112. 2. Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та
перспективи. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 61-65. DOI:
10.32702/2306-6806.2018.11.61

Крайник Х. І.,
студ. гр. ОП-41,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник - Оліховський В. Я.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ Е-ЛІКАРНЯНОГО
В наш час сучасні технології не стоять на місці, з розвитком людства
розвивається все, що може спростити та полегшити їм життя. Великий
вплив на покращення життя людей має держава, яка всіма силами
намагається зробити так, щоб людям було зручно та комфортно жити. Так,
задля спрощення процесу отримання лікарняних, згідно наказу МОЗ [1] з 1
жовтня буде запроваджена цільова модель формування та видачі
електронних лікарняних.
Електронний лікарняний – це документ, що підтверджує тимчасову
непрацездатність працівника, який є зареєстрований в певному порядку,
який зазначив МОЗ. Такий лікарняний має індивідуальний номер у
спеціальному реєстрі, та є підставою для нарахування страхових виплат
[2].
Перехідний період на електронні лікарняні діяв в Україні з 4 червня
по 31 серпня. В цей період листки непрацездатності формувалися у звичні
для всіх паперовій формі, так і в електронній формі. Та з 1 жовтня 2021
року планується повний перехід усіх закладів охорони здоров’я на
формування електронних листків тимчасової непрацездатності [3].
Основну відмінність електронного лікарняного від звичайного
паперового можна помітити уже з назви – він складається в електронній
формі та можуть бути роздруковані за бажанням роботодавця.
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Звичайно, що для отримання електронного лікарняного необхідно
пройти медичне обстеження у лікаря, після якого лікар повинен створити
електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі
завірений кваліфікованим електронним підписом. Саме звідти уже
завірений підписом медичний висновок потрапляє до Реєстру Пенсійного
фонду і уже з нього формується документ, який необхідний для
нарахування соціальних виплат – електронний листок непрацездатності. Елікарняний можна переглянути страхувальнику та застрахованій особі на
веб порталі електронних послуг ПФУ ще у день створення, та тільки після
закриття листка тимчасової непрацездатності він може бути переданий до
страхувальника
як
підстава
для
нарахування
виплат
за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Однією із зручностей даного нововведення є можливість перевірки
медичного висновку у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у Порталі
«Дія». Там міститиметься: номер запису в електронному Реєстрі листків
непрацездатності, тип медичного висновку, категорія медичного висновку,
дата і час формування медичного висновку, відомості про назву суб’єкта
господарювання з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони
здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, посилання на запис про
який зазначене в медичному висновку, період дії медичного висновку (дата
початку періоду дії, дата завершення періоду дії).
У Реєстрі електронних інформаційних ресурсів працівник може
переглянути дату відкриття та закриття листка непрацездатності, причину
непрацездатності а також реєстраційний номер листка непрацездатності.
А роботодавець бачить реєстраційний номер листка непрацездатності, дату
відкриття та закриття листка непрацездатності, ПІБ застрахованої особи та
реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
застрахованої особи [4].
Ще однією відмінністю електронних лікарняних від паперових є
оновлені коди причини непрацездатності. Так травми та захворювання
невиробничого характеру, які раніше були поділені на 2 різні коди, зараз
мають спільний код «1 – Тимчасова непрацездатність внаслідок
захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на
виробництві».
Позитивним, з точки зору морально-етичних принципів, є те, що ні
роботодавець, ні Пенсійний фонд не дізнаються про діагноз працівника,
якщо це не загрожує здоров’ю інших працівників. У електронному
лікарняному буде відображена тільки та інформація, яка необхідна для
нарахування та виплати, а також період та причина тимчасової
непрацездатності затверджена лікарем який виписував лікарняний у
електронній формі [5].
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Введення електронних листків тимчасової непрацездатності, майже
нічого не змінить для оплати лікарняних з точки зору роботодавців. Їхній
порядок дій буде майже таким самим (рис. 1).

Рис. 1. Порядок дій оплати е-лікарняних
Також введення системи електронних лікарняних дозволить
зекономити бюджетні кошти, адже зменшиться ризики корупції через
видачу необґрунтованих лікарняних.
Та все ж таки паперові картки непрацездатності будуть існувати та
видаватися у деяких випадках, а саме під час вагітності і пологів, та
тимчасовій непрацездатності внаслідок психічного розладу або через
захворювання ВІЛ.
Зміни відбудуться тільки в умовах надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності, а також в тривалості її виплати. А саме, не
оплачуватимуться лікарняні в період простою, окрім тих випадків коли
непрацездатність настала до простою, та за медичним висновком
необґрунтованої втрати працездатності. Щодо тривалості виплати, то
замість перший 5 днів оплати тимчасової непрацездатності роботодавець
оплачуватиме перші 10 дні, а 11 день уже за рахунок Фонду.
Також зміни відбулися у розмірі допомоги. Застрахованим особам, які
мають страховий стаж до 5 років допомога складатиме 50% середньої
заробітної плати (доходу); від 5 до 10 років – 60%; від 10 до 15 років –
70%; від 15 до 20 – 80%; та понад 20 років – 100%.
Отже, введення електронних лікарняних значно спростить процес
оформлення тимчасової непрацездатності, для працівників та дозволить
зекономити час, який є найбільш дорого вартісним у сучасному світі.
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Концепція франчайзингу успішно застосовується підприємцями в
усьому світі та набирає обертів в Україні. Якщо раніше найбільшу частку в
сегменті компаній – франчайзерів становили заклади громадського
харчування, то на даний час ринок франчайзингу значно розширився, і такі
суб’єкти господарювання представлені майже в усіх галузях економіки.
Загалом, франчайзинг – це угода або ліцензійні відносини між двома
юридично незалежними сторонами, що передбачає отримання особою або
групою осіб (франчайзі) права на продаж продукту або надання послуги,
використовуючи товарний знак, фірмове найменування або методи роботи
іншого бізнесу (франчайзера), у зв’язку з чим франчайзі зобов’язаний
платити франчайзеру за отримані права, а франчайзер – забезпечити ці
права та підтримку франчайзі [1].
Франчайзинг є однією з сучасних моделей організації та здійснення
підприємницької діяльності, адже ведення бізнесу за франчайзингом
вирішує низку актуальних проблем малого бізнесу, головними з яких є:
брак коштів, часу, кадрів, невизначеність і невпевненість в власному
бізнесі, економічна нестабільність тощо. Водночас питання облікового
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відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку франчайзі
потребує детальнішого розгляду та виокремлення специфічних об’єктів
обліку характерних для такої діяльності.
Облікове відображення відносин франчайзера та франчайзі залежить
від таких аспектів як: 1) місце договору франчайзингу як окремого об‘єкта
обліку; 2) відображення оприбуткування франшизи; 3) методика
нарахування та сплати паушального внеску та періодичної частини роялті;
4) взаєморозрахунки, що виникають в процесі передачі франчайзером
обладнання, ноу-хау, інтелектуальної власності тощо франчайзі; 5) оцінка
та визнання гудвілу; 6) визнання і списання витрат, пов’язаних із
франчайзингом; 7) розрахунок податку на прибуток та податку на додану
вартість, що виникають в процесі франчайзингових взаємовідносин [2].
Зокрема, об’єкт договору є немонетарним активом, немає
матеріальної форми, може бути ідентифікований та використовується
підприємством більше 12 місяців, а отже, може бути віднесеним до складу
нематеріальних активів франчайзера. Аналогічно, створені власними
силами ноу-хау, тобто певні рецепти, технології тощо, відображаються на
балансі франчайзера як нематеріальний актив у сумі прямих витрат,
понесених на його створення на субрахунку 154 “Придбання (створення)
нематеріальних активів”, а при введенні активу в експлуатацію на
субрахунку 124 “Права на об’єкти промислової власності” [3]. Витрати на
створення власної торгової марки не визнаються активом, а
відображаються у складі витрат періоду, в якому вони були здійснені.
Тому витрати на створення власної торгової марки слід відображати на
рахунку 93 “Витрати на збут”.
При підписанні договору франчайзингу франчайзер передає в
користування комплекс прав на об’єкти промислової власності (секрети
виробництва, торгову марку тощо). Але, на відміну від франчайзера, у
франчайзі не виникає права власності на об’єкти інтелектуальної
власності, а лише зобов’язання з сплати паушального внеску та роялті за
франшизу.
У рамках укладених договорів франчайзингу може бути обрана одна
зі схем сплати роялті:
– разовий паушальний внесок на певну дату;
– регулярні (протягом дії договору) платежі-роялті за фіксованою
ставкою або як певний відсоток від змінної торгової виручки;
– один певний платіж на початку дії договору та регулярна сплата
роялті до закінчення терміну договору.
Отримані права на використання нематеріальних активів, франчайзі
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доцільно відображати на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані
необоротні активи”, а за потреби застосовувати субрахунок 011 “Права на
використання об’єктів інтелектуальної власності, отримані від
франчайзера”.
Отже, здійснення франчайзингової діяльності вимагає побудови
ефективної моделі облікового відображення операцій в рамках укладених
договорів та врахування специфічних умов франчайзингу та виникнення
нових об’єктів обліку при формуванні облікової політики суб’єкта
господарювання.
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ПІДПРИЄМСТВ
Процес ринкового поєднання державного регулювання та
самостійності підприємств по організації обліку реалізується за допомогою
такого специфічного елементу нормативно-правового регулювання
бухгалтерського обліку на рівні підприємства як облікова політика.
Застосування облікової політики визначено концепцією сучасної
системи обліку, згідно якої централізовано встановлюються загальні
правила побудови бухгалтерського обліку, які конкретизуються на
окремому підприємстві залежно від сфери та умов діяльності, обраної
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системи управління, кваліфікації персоналу, технічного забезпечення
облікового процесу тощо. Необхідність застосування облікової політики
визначається двома моментами, коли законодавством передбачено
декілька альтернативних варіантів та у випадку, коли законодавча
регламентація не розроблена і підприємство самостійно розробляє способи
ведення обліку.
Законодавче визначення облікової політики трактує її як сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності [1]. Але фінансова звітність є
заключним етапом облікового процесу, відображеним в системі звітних
показників. Тобто, така політика ведення обліку забезпечує первинне
спостереження, вартісне вимірювання, поточне групування та
узагальнення фактів господарського життя на підприємстві. Формування
облікової політики – процес в достатній мірі відповідальний та
трудомісткий, суттєво залежить від досвіду та кваліфікації персоналу, що
цим займається. Процесу формування облікової політики на підприємстві
передує значна робота з досконалого вивчення законодавчо-нормативних
документів, аналітичні та перспективні розрахунки.
Проблеми облікової політики мають теоретичні та практичні аспекти.
На сьогоднішній день в Україні відсутній єдиний нормативний
документ, яким би було врегульовано зміст облікової політики, порядок її
оформлення, затвердження та внесення змін. Окремі аспекти висвітлені в
різних законодавчих документах (Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО 1 та П(С)БО 6). Так з
цього питання Міністерством фінансів України було надано роз’яснення у
«Методичних рекомендація щодо облікової політики підприємства» [2],
але він містить інформацію у вигляді загальних положень та переліку
елементів облікової політики для стандартів, чинних на момент видання
цього наказу. Враховуючи політику держави щодо вдосконалення
методології та організації обліку, назрілим постає питання формування
профільного стандарту про облікову політику на законодавчому рівні.
Прийняття такого нормативного документа дозволить систематизувати
питання щодо розробки облікової політики та значно знизити витрати часу
на її формування.
Як свідчить практика, на сьогодні облікова політика на багатьох
підприємствах є лише документом, який засвідчує вибір основних правил і
процедур, відповідно до яких формуються показники їх звітності. Часто
спостерігається формальний підхід до процесу формування відповідного
наказу; з огляду на відсутність в нормативній базі вимоги документальної
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фіксації облікової політики іноді такий документ на підприємствах взагалі
не існує. Окремі підприємницькі структури визначили у наказах свою
облікову політику ще на початку реформування бухгалтерського обліку
одночасно з набранням чинності Закону України про бухгалтерський
облік. Після цього в переважній більшості до наказів не вносились ніякі
зміни, незважаючи на впровадження нових НП(С)БО та внесення змін та
доповнень до діючих. Елементи ж облікової політики визначаються з
позиції максимального спрощення облікового процесу, тобто її відношення
до стратегії розвитку підприємства зводиться до мінімуму.
Отже, облікова політика є відносно новим аспектом господарського
життя підприємства. ЇЇ наукове дослідження, розробка та впровадження в
практику господарських суб’єктів продовжується. Саме облікова політика
є гарантом забезпечення системної організації бухгалтерського обліку та
основою для забезпечення ефективного стратегічного управління.
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НАРАХУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ
Криза неплатежів зумовлює невпевненість одержання доходу та
непогашення дебіторської заборгованості. У такому випадку, за наявності
відповідних обставин та професійних суджень такий борг визнається
сумнівним. Відповідно, з метою покриття у майбутньому втрат від такої
сумнівної дебіторської заборгованості, створюється резерв сумнівних
боргів.
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Сумнівним боргом, відповідно до НП(С)БО 10 “Дебіторська
заборгованість”, вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої
існує невпевненість її погашення боржником [1].
Дебіторська заборгованість, на яку можна створити резерв повинна
відповідати таким вимогам:
- заборгованість є поточною, строк погашення становить менше 12
місяців;
- не отримана шляхом придбання й не призначена для продажу;
- є фінансовим активом, тобто погашається грошовими коштами або їх
еквівалентами чи інструментами власного капіталу [2].
Отже, резерв сумнівних боргів створюють лише щодо дебіторської
заборгованості, за якою має бути отримано кошти чи їх еквіваленти.
В п. 13.6 НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” вказано, що у
примітках до фінансової звітності має бути наведено залишок резерву
сумнівних боргів (далі - РСБ) за кожною статтею поточної дебіторської
заборгованості, його утворення та використання у звітному році.
З огляду на це, РСБ створюють за такими статтями: "Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги"; "Векселі
одержані"; "Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків"; "Інша поточна дебіторська заборгованість" [3].
Створювати резерв сумнівних боргів зобов’язані всі підприємства, за
винятком бюджетних установ та підприємств, які складають фінансову
звітність за МСФЗ [4]. Останні також створюють резерв під свою
дебіторську заборгованість, проте роблять вони це за правилами МСФЗ 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [5].
Відповідно до МСФЗ 39, фінансовий інструмент - це будь-який
контракт, результатом якого є створення фінансового активу одного
суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту
власного капіталу іншого суб’єкта господарювання [5].
Підприємство на дату балансу аналізує суму дебіторської
заборгованості на предмет її знецінення. Ознаками знецінення, що
найчастіше трапляються, є :
- значні фінансові труднощі емітента або боржника;
- порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи
прострочування платежів відсотків або основної суми;
- стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу
фінансову реорганізацію;
- негативні зміни у стані платежів позичальників у групі (наприклад,
збільшення кількості прострочених платежів або збільшення кількості
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позичальників із кредитними картками, які досягли свого кредитного
ліміту і сплачують мінімальну щомісячну суму) [6].
За цими даними встановлюють відсоток ймовірності неповернення.
На практиці методику оцінки резерву можна подати за формулою:
Оцінка = Прострочена заборгованість х Відсоток ймовірності
неповернення.
Життєвий цикл РСБ містить операції з:
- нарахування;
- відновлення – зворотна "нарахуванню" операція, коли поточна сума
знецінення більше від оцінки знецінення, визнаної в попередній звітності
(у поточному періоді відбувається зменшення оцінки резерву);
- використання – списання фінансового активу відбувається за
рахунок раніше визнаного резерву.
Нарахування резерву роблять на звітну дату й першим числом, що
настає за звітною датою, формують сторно-нарахування. Такий підхід дає
змогу в наступному звітному періоді провести оцінку резерву "з нуля", без
урахування оцінки резерву, сформованої в попередньому періоді.
Нарахування оцінки поточного резерву на кінець періоду та сторнонарахування минулого резерву на початок періоду формують ефект зміни
резерву в поточному періоді.
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І
НЕДОЛІКИ
Податки є головним фінансовим інструментом, який регулює
взаємовідносини малого бізнесу з державою. Сфера малого бізнесу є
одним з найважливіших елементів сучасної ринкової системи
господарювання, без якого неможливий черговий соціально-економічний
розвиток. На даний час малий бізнес займає стійкі позиції в економіці
більшості країн світу. Водночас зростання національної економіки,
утворення конкурентного становища і забезпечення зайнятості населення
ставлять на перший план проблему створення потрібних умов для
покращення підприємницької активності та інноваційного розвитку малого
бізнесу.
На сьогодні в Україні малий бізнес покликаний не тільки виступати
частиною структурної перебудови регіональної економіки, але й
допомагати підвищенню доходів у місцевих бюджетах. Провідним
фінансовим інструментом, яким регулюються взаємовідносини малого
бізнесу з державою, залишається оподаткування – законодавчо
врегульований процес встановлення та утримання податків у країні,
визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних
і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також з урахуванням
порядку їх сплати для підприємств з певними параметрами: чисельність
працюючих, обсяг валового доходу від реалізації, вид податкового режиму
– загальний чи спеціальний (спрощений) [1].
Саме спеціальний податковий режим цілеспрямований на
стимулювання малого бізнесу, а його спрощена система передбачає тільки
один вид податку: єдиний податок, який сплачується до місцевого
бюджету. Незалежно від цього підприємці сплачують єдиний соціальний
внесок, що зараховується на рахунки органів Пенсійного фонду України
[2].
Після прийняття Податкового кодексу, що спровокувала систему
звітності, надає суб'єктам малого підприємництва низьку перевагу, таку як:
спрощене ведення поточного бухгалтерського обліку та форми фінансової
62

звітності, що передбачається стандартами бухгалтерського обліку та
особливо спрощуються розрахунки, використовувані з визначенням сум
податків [3].
Попри позитивні зрушення у розвитку оподаткування суб’єктів
малого бізнесу, спрощена система оподаткування в нашій країні має ряд
негативних наслідків.
По-перше, застосування схем ухилення від оподаткування бізнесу.
Адже юридичні особи, які реалізують для приватних підприємців
(платників єдиного податку, які не є платниками податку на додану
вартість) продукцію за собівартістю або за зниженими цінами, а також
формують у себе податковий кредит. Приватні підприємці у подальшому
реалізують цю продукцію за ринковими цінами та розраховуються з
юридичною особою готівкою, згідно з чим в них не з’являється податкових
зобов’язань перед бюджетом. Саме через цей негативний факт
трапляються досить суттєві витрати бюджетних надходжень та сфер, які
фінансуються з державного бюджету.
По-друге, здійснюється значна мінімізація оподаткування доходів
прийнятих працівників та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування завдяки реєстрації прийнятих працівників
суб’єктами підприємницької діяльності (платниками єдиного податку) та
співробітництва з ними на контрактній основі.
По-третє, платники єдиного податку реєструють осіб, які зайняті в
професійній діяльності, що значно зменшує їхні податкові зобов’язання
при суттєвих доходах.
Не зважаючи на цілком серйозні аргументи проти спрощеної системи
оподаткування її ліквідація недоречна, адже скасування цієї системи не
буде автоматичним переходом всіх суб’єктів підприємницької діяльності
на загальну систему оподаткування, а навпаки відбудеться перехід більшої
частини малого підприємництва у тіньову економіку, що зменшить
надходження до бюджету.
Отже, оцінивши недоліки та недосконалість дієвої системи
оподаткування суб’єктів малого бізнесу, представникам влади потрібно
переглянути та доопрацювати положення Податкового кодексу України, де
варто позбутися перепон на шляху до розвитку та співпраці різних за
розміром підприємств з метою розвитку не тільки суб’єктів малого
підприємництва, але й економіки в цілому.
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ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: ВИЗНАННЯ, СКЛАД ТА ОБЛІКОВЕ
ВІДОБРАЖЕННЯ
В сучасних умовах конкуренція на ринку стимулює суб’єктів
господарювання залучати додаткові кошти та вкладати їх в розширення
діяльності, удосконалення, покращення продукції, робіт, послуг тощо.
Залучення таких коштів спричиняє до виникнення додаткових фінансових
витрат, що потребують відображення їх в обліку.
Відповідно до НП(С)БО 31 “Фінансові витрати”, фінансові витрати –
це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із
запозиченнями [1]. Фінансові витрати визначаються витратами того
звітного періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли
облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових
витрат, пов’язаних із створенням кваліфікаційного активу. Капіталізація
фінансових витрат – це включення фінансових витрат до собівартості
кваліфікаційного активу. МСБО 23 “Витрати на позики” [3] визначено, що
до витрат на позики відносяться витрати на сплату процентів та інші
витрати, які були понесені суб’єктом господарювання через запозичення
коштів, і визнаються витратами звітного періоду. Водночас, витрати на
позики, що стосуються придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу є елементом собівартості цього активу.
Кваліфікаційний актив – це актив, який потребує суттєвого часу для
його створення [1]. НП(С)БО 31 не встановлено критерій суттєвості часу
необхідного для створення активу, щоб його вважати кваліфікаційним.
64

Критерієм суттєвості часу в обліку зазвичай визнається один рік, проте він
не вважається обов’язковим при визнанні активу кваліфікаційним.
НП(С)БО 31 “Фінансові витрати” та МСБО 23 “Витрати на позики”
встановлено два методи обліку фінансових витрат: базовий та
альтернативний (рис.1). Базовий метод передбачає, що фінансові витрати
визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені,
незалежно від використання позики. Альтернативний метод передбачає,
що суб'єкт господарювання капіталізує витрати на позики, які
безпосередньо відносяться для придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частину собівартості цього активу [4].
Методи обліку фінансових витрат
Базовий

Альтернативний
Витрати відносяться
до собівартості
кваліфікаційного
активу

відсотки за користування
коротко- і довгостроковими
позиками банків

Витрати не
відносяться
собівартості до
кваліфікаційного
активу

відсотки за облігаціями
випущеними, векселями
виданими
відсотки за облігаціями
випущеними, векселями
виданими
дисконт за облігаціями,
амортизація інших знижок,
пов’язаних з позиками

Дт 95 Кт 684

витрати на
придбання,
будівництво,
створення,
виготовлення,
виробництво
кваліфікаційного
активу

відсотки за фінансовою
орендою активів

Дт 15 Кт 95

Рис. 1. Підходи до обліку фінансових витрат підприємства
Таким чином, для капіталізації фінансових витрат необхідно:
визначити метод обліку фінансових витрат та вимоги до активу, щоб його
вважати кваліфікаційним; встановити критерій часу (термін створення
активу). Зважаючи на особливості діяльності та виробничий процес кожне
підприємство, яке вибирає альтернативний метод обліку фінансових
витрат, має в обліковій політиці уточнювати межу суттєвості часу для
створення кваліфікаційного активу.
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ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ШВЕЙЦАРІЇ
Вищі органи законодавчої влади кожної країни встановлюють
обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету
у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Федеральна конституція Швейцарії регулює податки у Швейцарії.
Деякі податки встановлюються та адмініструються федеральним урядом, а
інші залишаються за окремими кантонами. Існує чотири рівні податкових
органів Швейцарії: федеральний, кантональний, муніципальний та
церковний. В Україні податки регулюються Податковим кодексом України
і поділяються на державні та місцеві.
В Швейцарії пряма федеральна ставка податку на доходи фізичних
осіб (далі – ПДФО) становить приблизно 7,83%. На додаток до прямого
федерального ПДФО, кожен кантон має своє власне податкове
законодавство та стягує кантональні та комунальні податки на прибуток та
капітал за різними ставками. Тому податковий тягар доходу (і капіталу)
варіюється від кантону до кантону. Деякі кантональні та комунальні
податки вводяться за прогресивними ставками. Як правило, загальний
приблизний діапазон максимальної ставки ПДФО для федеральних,
кантональних та комунальних податків становить від 11,9% до 21,6%,
залежно від місцезнаходження компанії у Швейцарії [1]. В Україні ставка
ПДФО становить 18% на доходи, які нараховані у вигляді заробітньої
плати, пасивні доходи, дивіденди (нараховані за акціями, що мають статус
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привілейованих), виграші та призи, іноземні доходи, продаж нерухомості,
спадщина від спадкодавця-нерезидента. Також, в Україні діє ставка 9% на
дивіденди по акціях та інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах,
нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування
та
суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.
Ставка 5% діє щодо доходів з дивідендів по акціях та корпоративних
правах, нараховані резидентами – платниками податку на прибуток
підприємств, продаж більше одного разу на рік об’єкту нерухомості,
успадкування не членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення
[2].
Стандартна ставка податку на додану вартість (далі – ПДВ) у
Швейцарії становить 7,7%. Нижча ставка в 3,7% стягується для готельного
господарства. Харчування, книги та газети оподатковуються 2,5%, тоді як
медичні, освітні та культурні послуги звільняються від ПДВ [3]. В Україні
стандартна ставка ПДВ становить 20%. Нижча ставка 7 % стягується на
лікарські засоби, медичне обладнання, послуги із показу театральних,
оперних, балетних, музичних заходів та для готельного господарства.
Сільсько господарська продукція оподатковується ставкою 14%, тоді як
послуги міжнародного перевезення пасажирів і багажу та товари для
заправки транспортних засобів, які здійснюють дані послуги не
оподатковуються [4].
Акцизний податок в Швейцарії нараховується на спиртні напої
вітчизняного виробництва, коньяки, а також високоякісний спирт,
вироблений для промислових цілей. Імпортна продукція оподатковується
так званими монопольними податками. Податок на алкоголь не
поширюється на традиційні ферментовані продукти, такі як пиво, вино та
сидр. Однак, пиво обкладається податком на пиво, що стягується
Федеральною митною адміністрацією. Тютюнові вироби, папір для сигарет
та вироби-замінники, комерційно виготовлені у Швейцарії або імпортовані
до них, також обкладаються акцизним податком. Також, в Швейцарії
використовують такі акцизні податки як податок на нафту, плата за важкий
транспортний засіб, національний дорожній податок, плата за радіо та
телебачення [5]. В Україні акцизним податком обкладаються такі
підакцизні товари спиртові дистилятори, алкогольні напої, пиво, тютюнові
вироби, нафтопродукти, легкові автомобілі, електрична енергія [6].
В Швейцарії діють екологічні податки, найпопулярнішим з них є
податок на вуглець. Метою швейцарського податку є заохочення компаній
та приватних осіб скоротити споживання викопної енергії для опалення наприклад, замінивши масляні котли на теплові насоси - і таким чином
зменшити викиди CO2. Сьогодні курс у Швейцарії становить 96
швейцарських франків (105 доларів США) за тонну CO2, один із найвищих
у світі [7]. В Україні екологічний податок є загальнодержавним
обов’язковим платіжем, що справляється з фактичних обсягів викидів у
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атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин,
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що
тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених
радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів,
накопичених до 1 квітня 2009 року [8].
Внески на соціальне страхування в Швейцарії розподіляються порівну
між роботодавцями та працівниками:
 страхування по старості, по втраті годувальника та по інвалідності:
10,6%;
 страхування на випадок безробіття: 2,2%;
 професійна пенсійна схема: змінюється залежно від конкретного
пенсійного плану;
 страхування від нещасного випадку на виробництві (приблизно
0,17%, оплачується тільки роботодавцем).
В Україні внески на соціальне страхування становлять 22%, дана
ставка в себе включає пенсійне страхування, страхування на випадок
безробіття, тимчасової втрати працездатності, соціальне страхування від
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.
Отже, в Україні та Швейцарії діють податкові системи в яких існують
певні відмінності, податки, які використовують дані країни є однаковими,
але їх розмір відрізняється. Можна сказати, що податкове навантаження в
представлених країнах є помірним.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В НЕБЮДЖЕТНИХ
НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Неприбуткові організації здійснюють свою діяльність в інтересах
суспільства і важливим є саме соціальний ефект від їх функціонування.
Така спрямованість не може не здійснювати вплив на побудову системи
бухгалтерського обліку, оскільки акцент зміщений з отримання майбутньої
економічної вигоди на виконання соціальних функцій.
Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку згідно вимог сучасного
законодавства поширюється і на небюджетні неприбуткові організації,
проте, не в останню чергу, здійснюється як одна з основних умов
отримання цільового фінансування. Таким чином, всі цільові надходження
від донорів та партнерів повинні бути відображені в бухгалтерському
обліку в розрізі напрямів використання, позаяк це є вимогою грантових
контрактів (договір) з донорами.
Ведення бухгалтерського обліку та звітності небюджетними
неприбутковими організаціями відбувається в порядку, передбаченому
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” [1].
Проте існують деякі проблеми щодо ведення обліку в неприбуткових
організаціях, які спричинені відсутністю спеціальних норм в
законодавстві. Окремі поняття, що використовуються в обліку, не завжди
пристосовані до використання в системі обліку неприбуткових
організаціях: Наприклад, такий критерій визнання активу як отримання
майбутньої економічної вигоди в небюджетних неприбуткових
організаціях трансформується в отримання майбутнього соціального
ефекту.
Водночас необхідність ведення обліку ставить перед небюджетними
неприбутковими організаціями проблему вибору форми його ведення.
Зважаючи на різноманітність видів небюджетних неприбуткових
організації, зокрема, це і благодійні організації, громадські організації,
релігійні організації, творчі спілки, політичні партії тощо, вимоги до
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побудови ефективної системи обліку з метою забезпечення інформаційних
потреб користувачів для прийняття управлінських рішень є різними.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» небюджетні неприбуткові організації, як і будь-які
інші юридичні особи, можуть використовуватись такі форми організації
обліку: самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності
безпосередньо керівником організації; введення до штату організації
посади бухгалтера; створення бухгалтерської служби на чолі з головним
бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського
обліку, зареєстрованого як підприємець (який діє на основі аутсорсингу)
[2].
У неприбуткових організаціях із невеликими оборотами та малою
кількістю персоналу бухгалтерський облік може вести сам керівник при
умові наявності необхідної кваліфікації. Проте така форма організації
бухгалтерського обліку не може застосовуватись в неприбуткових
організаціях, які не відповідають критеріям мікро-/малих підприємств і
зобов’язані подавати повну фінансову звітність. Водночас для невеликих
громадських організацій, що не мають значних обігових коштів та великою
розгалуженої мережі представництв, керівник може виконувати свої
обов’язки навіть на громадських засадах, тому і ведення обліку ним в
такому випадку є значною економією коштів.
Аналогічно, доречним є користування послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку, який діє на основі аутсорсингу, коли організація є
невеликою і надає певний спектр послуг за різними напрямами (релігійні
організації, спілки, асоціації). Найчастіше ведення обліку у небюджетних
неприбуткових організаціях здійснюється бухгалтером, що зарахований в
штат працівників, який має необхідні знання та навики, професійну освіту
для ведення бухгалтерського обліку.
Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером
зазвичай характерне для великих неприбуткових організацій з значними
сумами залученого цільового фінансування, в тому числі, і міжнародної
технічної допомоги, великою кількістю проектів та напрямів діяльності,
розширеною мережею представництв та філій.
Отже, кожна небюджетна неприбуткова організація має можливість
самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку з
врахуванням особливостей діяльності, величини та необхідності
формування специфічної облікової інформації для забезпечення потреб
користувачів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В ЧАСТИНІ
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В
ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 2020-2021 РОКІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається значний
негативний вплив пандемії коронавірусу на усі сфери економіки країни.
Було зафіксовано значне зниження ділової активності суб’єктів
господарювання, руху обігових коштів, рівня прибутковості підприємств,
податкових надходжень, а також зростання рівня безробіття та державного
дефіциту. Тому досить актуальним є дослідження податкової системи
України в сучасних реаліях та її вплив на податкове навантаження
підприємств.
Під час карантинних обмежень, перед законодавством України
постало питання щодо зменшення податкового навантаження підприємств.
Зокрема було ухвалено такі законопроекти [1]:
Закон України від 17.03.2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби». Зокрема, за
порушення податкового законодавства штрафні санкції не застосовувалися,
крім санкцій передбачених у законі; платникам податків не нараховувалася
пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягала списанню.
Також відбувалося відтермінування збільшення розміру санкцій;
Закон України від 02.04.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби»;
Закон України від 13.05.2020 року № 591-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих
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на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби»;
Закон України від 08.08.2020 року № 786-IХ «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
із змінами та доповненнями, за яким суб’єкти господарювання були
тимчасово звільнені від нарахування та сплати єдиного внеску, а також не
нараховувалася пеня.
Прийняття даних законопроектів сприяли значному покращенню
економічної ситуації в країні та зменшенню податкового навантаження на
підприємства, а також забезпеченню виконання державного бюджету.
Зокрема, у структурі державного бюджету 2019 року податкові
надходження становили 80,12%; станом на 01.09.2020 року - становили
73,95%; а станом на 01.09.2021 податкові надходження у державному
бюджеті становлять 83,46% [2]. Ці дані говорять про значне зниження
податкових надходжень у 2020 році, що вплинуло на економічні
показники, проте пом’якшення податкової політики для підприємств
допомогло стабілізувати та покращити ситуацію у 2021 році.
При цьому незмінними залишалися такі ставки оподаткування як
ставка податку на доходи фізичних осіб – 18%; військовий збір – 1,5%;
податок на прибуток підприємств (основна ставка) – 18%, податок на
додану вартість – 20% [3].
Найбільше падіння економіки припало саме на II квартал 2020 року, і
тільки з пом’якшенням карантинних заходів економічна активність
підприємств почала відновлюватися.
Отже, можна зробити висновок, що зміни до податкового
законодавства України, що були прийнятті для захисту суб’єктів
господарювання в період пандемії коронавірусу, є ефективними. Але
необхідно продовжувати вдосконалювати податкову політику, адже вона
повинна бути гнучкою та адаптивною. Це дозволить економіці України
ефективно функціонувати навіть у часи кризи.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ:
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Активний розвиток туристичної галузі позитивно впливає на
еволюцію інших галузей економіки, передусім, транспорту, торгівлі,
зв’язку, будівництва, сільського господарства. За даними всесвітньої
туристичної організації, сьогодні туризм посідає перше місце серед
галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і
послуг.
Поєднання туризму як виду господарської діяльності зі сферами
виробництва і торгівлі зумовили появу таких понять як «туристична
послуга», «туристичний товар», «туристичний продукт». Виникає
необхідність визначення сутності цих понять, а також з’ясуванні їх
структури та характерних особливостей. Розглянемо схематично
структуру, яка характеризує сутність і склад туристичного продукту згідно
Закону України «Про туризм» [1] (рис. 1.).
ТУРИСТИЧНИЙ
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Рис. 1. Сутність і склад туристичного продукту [розроблено автором на
підставі джерела 1]
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Ключовим терміном, який фігурує в базисних поняттях туристичного
бізнесу є «туристичний продукт» - попередньо розроблений комплекс
туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що
реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до
складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші
туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з
організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації
сувенірної продукції тощо).
Розглянемо сутність туристичних послуг. Характерною особливістю
туристичного бізнесу є те, що обидві складові (туристичний продукт і
туристична послуга) використовуються в рівних пропорціях, і не можуть
існувати один без одного, оскільки і туристична послуга і продукт є
предметом туристів. У більшості випадків туристичний продукт – це
результат зусиль багатьох підприємств. В основі будь-яких туристичних
послуг лежить необхідність задоволення будь-якої потреби.
На даний час законодавство не дає чіткого визначення туристичних
послуг. Частково в Законі «Про туризм» [1] зазначається, що в склад
туристичного продукту «включаються послуги перевезень, послуги
розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і
розміщенням реалізації сувенірної продукції і т. д.».
Турпродукт визначає тільки перелік туристичних послуг та товарів,
які пропонуються для реалізації туристам. Тур вказує на послідовність
надання туристичних послуг та товарів, які входять до складу
туристичного продукту, тобто дійсно є формою представлення інформації
туристам про турпродукт. (Рис. 2).
Послідовність надання
туристичних послуг з
розподілом по дням та годинам

Турпослуга 1
Турпослуга 2

Туристичний
продукт

Турпослуга 3

Тур

Таблиця
Рис. 2. Взаємозв’язок понять туристичного продукту та
туристичних
Поняттяпослуг [розроблено автором на підставі джерела 1]
про
Продуктом
праці та предметом реалізації туроператора виступає
туристичний
продукт, як певна сукупність туристичних послуг, у формі
туристичні
туру. Так, наприклад туристична фірма реалізує туристичний продукт –
послуги
сукупність
наступних туристичних послуг та товарів – проживання в
готелі, харчування,
вхідні квитки в музей, транспортне обслуговування та
згідно
забезпечення сувенірною продукцією. При цьому вона розробляє тур, в
діючого
законодавств
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якому вказує послідовність надання туристичних послуг та товарів з
розподілом по дням та годинам.
Для споживача туристичний продукт розглядається як єдиний цілий
комплекс туристичних послуг. В той же час для туроператора такі послуги
можуть бути як власними так і придбаними (рис. 3.).
Власні
послуги
туроператорів

Екскурсійні послуги 1
Послуги супро воджуючого 2
Туристичний
продукт

Проживання 3

Послуги
сторонніх
організацій

ТУРИСТИ

Харчування 4
Транспортне обслуговування №

Рис. 3. Формування туристичного продукту за рахунок власних
туристичних послуг туроператора і сторонніх організацій [2,c.23]
В бухгалтерському та податковому обліку це буде мати такий вигляд.
В момент укладення звіту страхового агента туроператор відображає
нарахування доходу від реалізації наданих посередницьких послуг на суму
винагороди проводкою: Д-т 685 К-т 703 - нарахування доходу від
реалізації наданих посередницьких послуг на суму винагороди;
Д-т 685 К-т 703 - туроператор визнає заборгованість перед страховою
компанією в сумі реалізованих страхових послуг.
Згідно П(С) БО 15 «Дохід» суми, що належать комітенту чи
довірителю, до доходу від реалізації не включаються. Такі суми
відображаються
на
рахунку
704
«Вирахування
з
доходів»
кореспонденцією: Д-т 704 К-т 685 - на підставі звіту страхового агента,
який складається з періодичністю, визначеною договором між страховою
компанією та туристичною фірмою (щодекадно або щомісячно).
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ Д-т 643 К-т 641.
Отже, виходячи з визначень туристичного продукту можна зробити
висновок що економічний зміст їх однаковий – це сукупність певних
туристичних послуг, а туристичні послуги можна характеризувати – це
послуги суб’єктів підприємницької діяльності направлених на задоволення
потреб туристів до яких можна віднести: послуги по розміщенню,
харчуванню, транспортному, інформаційно-рекламному обслуговуванню, а
також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг.
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ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС: ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ
НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ
Останнім часом в різних куточках України з’являється все більше
реклами різноманітних букмекерських контор, казино, гральних автоматів,
що не може не викликати здивування у пересічних громадян, адже з червня
2009 року усі види азартних ігор, окрім лотерей були заборонені [1]. Хоча
вже більше року пройшло з того часу, як він втратив чинність, але за 11
років заборони багато людей відвикло від такої пропаганди азартних ігор.
Чого тільки вартує ситуація, що сталася 28 вересня 2021 року в місті
Житомир, де на центральній вулиці на заміну прапору України встановили
величезний банер з рекламою онлайн-казино. Дана ситуація викликала не
тільки викликала обурення громади, а ще й є незаконною, адже відповідно
до ст. 22 ЗУ «Про рекламу» реклама азартних ігор та всіх інших позначень,
під якими проводяться азартні ігри забороняється [2]. Виникає логічне
запитання: чому представники грального бізнесу почали так активно себе
просувати? Це дуже просто пояснюється, адже 14.07.2020 року
державними органами влади було прийняте рішення щодо легалізації
азартних ігор та прийняття ЗУ «Про державне регулювання діяльності
щодо організації та проведення азартних ігор» [3].
Насамперед, важливо уточнити, що даний Закон приймали не задля
того, щоб викликати в українців сильну залежність від азартних ігор, а
навпаки, щоб цього по максимуму уникнути, або хоча б мати змогу
контролювати реальний стан ситуації. Адже багато власників грального
бізнесу знаходили лазівки і відкривали свої заклади попри заборону,
наприклад, маскуючи незаконну діяльність під цілком законні миттєві
лотереї. Наразі, уряд має амбітні плани, що стосуються наповнення
бюджету за рахунок податків та коштів, отриманих від продажу ліцензій,
однак, незважаючи на це, є багато ризиків (психологічна залежність,
відмивання коштів, неспроможність реалізувати достатньо ліцензій тощо).
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Правова база, в якій зараз існує український гральний бізнес, мало чим
відрізняється від закордонної. Для здійснення цієї діяльності необхідно
отримати спеціальну ліцензію. Вартість ліцензій залежить від мінімальної
заробітної плати (6 тис грн) та для основних видів гральної діяльності
складає від 6 МЗП (36 тис. грн) до 60 тис МЗП (360 млн грн). Також
власники повинні обов’язково сплачувати податок на прибуток (18%) та
податок на дохід (10% – гральні автомати, 18% – букмекерська діяльність,
казино, 30% – лотереї) [4]. Закон України «Про Державний бюджет
України на 2021 рік» передбачає отримання доходу в розмірі 7,4 млрд. грн
від реалізації ліцензій на організацію та проведення азартних ігор. За ці
кошти планується профінансувати 6 статей видатків. Дійсно, доходи від
грального бізнесу в багатьох країнах є значним фінансовим ресурсом
державних бюджетів цих країн, і міг би стати таким для України. Проте,
гарним джерелом доходу надходження стають тільки там, де ринок має
добре державне регулювання. В Україні за 8 місяців діяльності, за даними
Державної казначейської служби України, станом на 31.08.2021 до
Державного бюджету України надійшло 1,1 млрд грн від ліцензійних
платежів та податку на прибуток разом [5]. Це майже у 7 разів менше, ніж
планувалося на початку року і, навряд чи за 4 місяці, що залишилися ця
ситуація кардинально зміниться.
15 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект, який суттєво
зменшує адміністративне та фіскальне навантаження на гральну галузь.
Перш за все, він забезпечує перехід до сплати податку з GGR, як у
більшості країн ЄС, що значно зменшує податкове навантаження на
власників ігрових автоматів та організаторів лотерей. У разі прийняття
закону ці компанії зменшать базу оподаткування на суму виплачених
виграшів. Крім того, ставка податку на прибуток для всіх видів азартних
ігор становитиме 10%. Ще одним нововведенням буде визнання суми
сплаченого податку на дохід податковою різницею. Іншими словами,
гральні заклади зможуть зменшити прибуток на суму сплаченого податку
на дохід [6]. Планується звільнення від оподаткування виграші фізичних
осіб – клієнтів. На нашу думку, це може сприяти «відмиванню»
нелегальних доходів, як приміром, відбулось в Італії.
Даний проект пропонує знизити рівень оподаткування для
організаторів та учасників азартних ігор (з 18% до 10 %). Вважається, що в
Україні найвищі ставка податку та вартість ліцензії на гральний бізнес,
порівняно з країнами ЄС. На нашу думку, азартні ігри традиційно не є
нагальною потребою людей, він вигідний лише установам і суперечить
здоровому глузду та інтересам платників податків, тому з цієї діяльності
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можна стягувати більше податків. Крім того, порушується принцип
справедливості оподаткування: коли підприємства, які інвестують значні
кошти в свою діяльність, забезпечують створення робочих місць,
створюють суспільно корисні продукти, беручи участь у ВВП країни,
змушені оподатковуватись за ставкою 18%, в той час, як діяльність, що не
приносить суспільної користі, а навпаки, часто шкодить громадянам і
суспільству, матиме ставку 10 %.
Зважаючи на вищесказане не можна сказати, що азартні ігри
легітимізували дарма, адже доходи дана діяльність все ж приносить, хоча
не такі як очікувалося на початку. Однак, на нашу думку, не варто вносити
зміни в ПКУ щодо зменшення податкового навантаження на гральний
бізнес, адже і так недосяжні цілі стануть ще більше недоступними.
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ОБЛІК ЕМІСІЙНИХ РІЗНИЦЬ БАНКУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Емісійні різниці в економічній літературі часто розглядаються як
резерв, що дозволяє відобразити вплив зовнішніх факторів на вартість
окремих статей капіталу.
Формування емісійних різниць здійснюється у двох випадках. У
першому випадку емісійний дохід виникає при розміщенні акцій за ціною
вище номіналу. Відповідно економічна характеристика рахунку «емісійних
різниць» визначається як пасивний, оскільки передбачає відображення
лише позитивного результату.
Відображення емісійного доходу здійснюється після державної
реєстрації статутного капіталу в разі первинного розміщення акцій. Суми
попередніх внесків до статутного капіталу розподіляється за рахунками
«Статутний капітал банку» (обсяг акцій по номіналу) та «Емісійні різниці»
(різниці між отриманими коштами та коштами, сплаченими за номінал
реалізованих акцій).
У другому випадку емісійний дохід формується при викупі акцій в
акціонерів за ціною нижче номіналу. Різниці між сплаченими коштами та
номінальною вартістю акцій є доходом банку, що відображається у складі
емісійних різниць.
Використання резервів емісійного доходу у вітчизняному обліку
передбачається при викупі акцій в акціонерів за ціною вище номіналу.
Різниці між номінальною вартістю і сплаченою вартістю списуються з
рахунку «емісійних різниць» за наявності залишків на рахунку. Якщо
коштів на рахунку не вистачає, то різниці покриваються із нерозподілених
прибутків або фондів банку, спеціально створених для таких потреб.
Розглянемо зарубіжну практику із формування та використання
емісійних резервів: можливо знайти кілька напрямів. Формування
«негативного» резерву можливо у випадку розміщення акцій за ціною
нижче номіналу. Така практика ще існувала у вітчизняному законодавстві
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до реформи акціонерних товариств 2009-2011 року і, як вважається, могла
бути застосована для «нечесного» виведення капіталу із банку.
У Люксембурзі, розподіл емісійних різниць дозволений у випадках,
коли обсяг чистих активів після такого розподілу буде більшим за
підписний капітал і нерозподілені резерви.
У США обмежень щодо дивідендних виплат немає проте дії правило
неплатоспроможності, коли сплата заборонена якщо сума зобов’язань
перед кредиторами більша за чисті активи. На Кайманських островах
дивідендні виплати із емісійних доходів дозволено у випадку виконання
всіх нормативів ліквідності одразу після розподілу дивідендів. У Данії
емісійні різниці разом із загальними фондами є складовою резервів, що
можливо розподіляти, і таким чином перелік напрямів використання
емісійних різниць не обмежується дивідендними виплатами. Проте, існує
ряд країни, зокрема і Великобританія, де будь-які дії, крім тих, що
дозволені у вітчизняному обліку, заборонені.
У підсумку зазначимо, що у вітчизняному обліку виділяються два
напрями формування резерву емісійних різниць: при реалізації акцій за
ціною вище номіналу та викупі акцій за ціною нижче номіналу; та два
напрями використання резерву емісійних різниць: при викупі акцій за
ціною вище номіналу та на покриття витрат із розміщення акцій. Останній
напрям із використання резерву є «новинкою» і був введений чинною
Інструкцією з обліку цінних паперів та фінансових інвестицій. У
міжнародній практиці застосовується ще один напрям використання
емісійного резерву: для розподілу ресурсів компанії шляхом виплати
дивідендів, а також на інші цілі. Цей напрям використання дозволяється
лише за умови виконання економічних нормативів і нормативів ліквідності
одразу після здійснення платежів.
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Мета будь-якої підприємницької діяльності полягає в одержанні
прибутку, від розміру якого залежить формування власного капіталу,
виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансування інвестицій та
забезпечення платоспроможності підприємства. Визначення фінансового
результату як підсумку діяльності господарюючого суб’єкта історично
привело до співіснування різних трактувань. Економічний зміст даного
поняття залежить від цілей, досліджуваних у процесі господарської
діяльності, від категорії користувача облікових даних, для якого
проводилося облік фінансового результату, та від набору облікових
прийомів, якими володіє та чи інша облікова система [1, с. 223].
Достовірність формування фінансового результату є основою
принципів і правил бухгалтерського обліку, обов’язкового дотримання
яких вимагає законодавча база, зокрема, концептуальні основи складання
та подання фінансових звітів, міжнародні стандарти фінансової звітності,
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Огляд нормативно-правової бази показав, що в законодавстві України
термін «фінансові результати» детально не розглядається, лише в окремих
нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку наведено сутність
понять «прибуток» та «збиток». На наш погляд, з метою покращення та
підвищення ефективності обліку доцільно б було закріпити на
законодавчому рівні сутність такого поняття, як «фінансові результати» та
уточнити перелік показників, які їх характеризують. Необхідна також
класифікація фінансових результатів, що могла б бути використана для
створення ефективних інформаційних облікових моделей, для прийняття
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відповідних рішень користувачами, а тому повинна мати групування за
певними ознаками
Формування інформації про фінансові результати супроводжується
визначенням чистого прибутку (збитків) звітного і минулих періодів. Тому
в системі бухгалтерського обліку передбачено послідовне зіставлення
доходів та витрат діяльності підприємства. Визначення доходів, витрат та
фінансових результатів діяльності підприємства відбувається наростаючим
підсумком за звітний період.
Доходи і витрати у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
відображаються у момент їх виникнення незалежно від часу надходження
або сплати грошей. Вони відображаються у Звіті про фінансові результати
(Звіті про сукупний дохід) задля визначення чистого прибутку або збитку
звітного періоду [2, c. 35].
Систематизація облікової інформації в розрізі об’єктів чи процесів
відбувається за допомогою бухгалтерських рахунків та бухгалтерських
проведень. За допомогою даних носіїв облікової інформації здійснюється
відображення взаємозв’язків між об’єктами, деталізація облікової
інформації про об’єкти в розрізі функціональних ознак [3].
Сальдо рахунка «Фінансові результати» при його закритті списується
на рахунок «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» лише в кінці
календарного року, а протягом звітного періоду відображається у складі
фінансових результатів без бухгалтерського проведення у балансі разом з
результатами минулих років.
На наш погляд, для поглиблення інформації про фінансові результати,
більш чіткого розмежування результатів між звітними періодами доцільно
в балансі відображати їх за такими позиціями:
- прибуток (непокриті збитки) звітного періоду;
- прибуток звітного періоду розподілений;
- нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих періодів.
Отже, фінансові результати діяльності підприємства відображають
мету підприємницької діяльності, її доходність, і є вирішальним критерієм
оцінки діяльності підприємства.
Література
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ
МСФЗ
Глобалізація економіки та інформатизація суспільства впливають на
всі без винятку сфери життя, що особливо важливо для бухгалтерії, яка
сама по собі представляє інформаційну модель економічної діяльності. У
зв’язку з активною інтеграцією України до європейського простору
питання гармонізації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та
європейських директив має особливе значення.
Більше п’ятнадцяти років в Україні здійснюється процес
реформування системи бухгалтерського обліку та впровадження
методології формування економічної інформації за міжнародними
стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та зіставлення
показників фінансової звітності. З цією метою було прийнято ряд
законодавчо-нормативних
актів
для
вдосконалення
системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуванням
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та
законодавства ЄС. Одним з таких документів була Стратегія застосування
МСФЗ в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24.10.2007 р. № 911-р. [1], яка визначила основні напрями
вдосконалення системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності
відповідно до МСФЗ.
Проблематика впровадження МСФЗ вУкраїнірозкрита в працях С.Ф.
Голова, В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, О.М.
Петрука,В.В.
Сопка,
К.В.
Безверхого, Ф.Ф. Бутинця, Р.М. Іванчука та інших.
Впровадження МСФЗ викликає певні труднощі щодо аудиторського
підтвердження фінансової звітності, її компонентів та облікових політик. У
зв’язку з чим виникає потреба розробки допоміжних методичних
рекомендацій щодо аудиторських висновків, які можуть слугувати
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орієнтиром для аудиторів, залучених до підтвердження звітності у період
переходу на МСФЗ [2].
Процес запровадження стандартів МСФЗ в Україні супроводжується
труднощами фінансового, організаційного та кадрового характеру.
Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності, оскільки така
звітність має забезпечувати повноту та достовірність інформації про
діяльність підприємства, надаючи можливість оцінити та проаналізувати
його привабливість для зарубіжних та національних інвесторів, кредиторів.
Незважаючи на існуючі проблеми (табл.1), на сьогодні здійснено
низку кроків, які позитивно впливають на загальний клімат впровадження
МСФЗ, а саме прийнято нормативну базу, налагоджено офіційну
взаємодію з правлінням МСФЗ; створений та розміщений на веб- сайті
Департаменту казначейства Інтернет-ресурс щодо імплементації МСФЗ.
Таблиця 1
Проблеми застосування МСФЗ в Україні на різних етапах
впровадження
Назва етапу
Проблеми
Створення законодавчих та а) недостатня мотивація керівництва підприємства
організаційних
передумов б) надання стислих термінів для підготовчого етапу
впровадження МСФЗ
впровадження МСФЗ
в) нестача кваліфікованих спеціалістів
Адаптація
національної а) низька якість облікової інформації
нормативноправової
бази б) необхідність створення нормативно-правової
бухгалтерського обліку
бази з питань
обліку для малого бізнесу
Удосконалення
державного а) необхідність урахування національної специфіки
регулювання
у
сфері б) потреба у єдиних методологічних засадах
бухгалтерського обліку
Міжнародне співробітництво та а) відсутність досвіду стажування працівників у
світовий досвід
Раді з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО)
б) не передбачено подальше розширення сфери
застосування
МСФЗ для інших економічних суб’єктів.

Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» у зв’язку із запровадженням МСФЗ є ще одним
важливим кроком у розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку
та звітності. Використання МСФЗ відкрило українським підприємствам
доступ до західних ринків капіталу. Сьогодні облік за міжнародними
стандартами допомагає залучати інвесторів
Для України використання МСФЗ – це ознака інтегрованості до
міжнародної фінансової спільноти, свідчення того, що наша держава
зацікавлена у демонтажі максимальної кількості перепон, на шляху до
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безперешкодного руху капіталів та доступу українського бізнесу до
світових ринків.
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Й
ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ
В сучасній економіці значний вплив на розмір прибутку й
ефективність підприємства мають: витрати, пов'язані з пошуком
інформації про стан параметрів ринку та їхню динаміку й отриманням
інформації про потенційних ділових партнерів; витрати на проведення
переговорів і укладання угод; захист від опортуністичної поведінки з боку
контрагентів та контроль за виконанням умов контрактів, тобто
трансакційні витрати підприємства. Проте існує проблема визнання
трансакційних витрат обліковим об’єктом, яка носить досить
неупереджений, дискусійний характер через відсутність єдиного
визначення сутності трансакційних витрат, а також складністю їх
ідентифікації та кількісного вимірювання через неявний їх характер, чітких
класифікаційних ознак, а також ґрунтовних методологічних підходів
оцінки їх рівня.
Відомо, що дефініція «трансакційні витрати» як витрати взаємодії
бере свій початок у працях видатного економіста Р. Коуза «Природа
фірми» та «Проблема соціальних витрат». Науковець пояснює сутність
трансакційних витрат так: «Покупці і продавці мають знаходити один
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одного; покупці повинні вивчити те, що продавці можуть їм
запропонувати, а продавці – що покупці хочуть придбати; обидві сторони
мусять вивчити ціни, за якими інша сторона погодиться здійснювати
операції, сторони повинні вести переговори, виробляти контракти,
забезпечувати їх виконання і так далі. Створюватимуться ринки і
з’являтимуться спеціалісти – дилери і брокери – для забезпечення процесу
обміну. Саме витрати такої діяльності я називаю трансакційними
витратами» [1, с. 150]. Тобто Р. Коуз надав першу характеристику свого
розуміння сутності та складу таких витрат, що виникли в процесі
використання механізму цін або ринку, але чітке їх визначення при цьому
відсутнє.
Часто у визначенні трансакційних витрат використовується поняття
права власності. Г. Демсец характеризує їх як витрати, що виникають при
передачі права власності. А. Олійник - що це витрати, пов’язані з обміном
та захистом правочинностей [2]. Зустрічаються й інші визначення
трансакційних витрат, а саме: як витрат, пов’язаних з координацією та
взаємодією суб’єктів господарювання; як ціни, яку платить економічна
система за недосконалість її ринків; як еквіваленту тертя в системах
механіки. Виходячи з наведених визначень до трансакційних витрат в
економічній теорії слід виділити наступні види із передумовами
виникнення, які, дозволять краще зрозуміти проблематику трансакційних
витрат загалом, так і проблему цих витрат сьогодення, зокрема (табл.1).
Таблиця 1
Класифікація трансакційних витрат
Види трансакційних витрат
Витрати пошуку інформації, які
виникають до укладання угоди

Витрати ведення переговорів

Витрати вимірювання
Витрати укладання контракту
Витрати
моніторингу
та
запобігання опортунізму, які
виникають після укладання
угоди – контролю
Витрати специфікації і захисту

Передумови виникнення
Витрати на пошук інформації про потенційного
партнера, про ситуацію на ринку, а також витрати,
пов'язані з неповнотою й недосконалістю
інформації, що купувалася
Витрати на ведення переговорів про умови обміну,
про вибір форми угоди витрати на оплату послуг
аудиторів, юристів, оцінщиків, судові витрати,
витрати на охорону, тощо.
Втрати, необхідні для вимірювання якості товарів і
послуг, з приводу яких здійснюється угода
Витрати на юридичне або нелегальне оформлення
угоди
Витрати на контроль за дотриманням умов угоди
та запобігання ухиленню від цих умов, розмір
якості, витрати на сплату реєстраційних та
ліцензійних зборів,
Витрати на діяльність судів, арбітражу; витрати
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прав власності

Витрати захисту від третіх осіб

часу і ресурсів, необхідних для відновлення прав,
порушених у ході виконання контракту, а також
втрати від поганої специфікації прав власності й
ненадійного захисту
Витрати на захист від претензій третіх осіб
(держави, організованої злочинності тощо)

Розглянувши групи трансакційних витрат можна констатувати, що
практично всі вони є високими на підприємствах України. Причиною
цього є недостатній розвиток ринків, несформована структура інституцій,
складне та неоднозначне законодавство, значний податковий тиск та факти
корумпованості.
Отримати інформацію про трансакційні витрати апарат управління
може лише за допомогою системи обліку. Така інформація дасть
можливість приймати управлінські рішення, спрямовані на можливу зміну
форм ринкової взаємодії та економію трансакційних витрат, що дозволить
підприємству успішно конкурувати на ринку. На сьогодні подібна
інформація випадає з поля зору вітчизняної системи управління витратами,
а її отримання не забезпечується вітчизняною системою обліку, що значно
обмежує можливість суб’єктів управління здійснювати їх аналіз, контроль
та регулювання.
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in Transition Economies: Country Experience of the Introduction of Special Tax
Regimes. Journal of Tax Administration. Exeter, 2016. Vol. 2. №1. Р. 145–197.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік у різні історичні періоди його становлення
називали і «таємницею богів», і «мовою цифр», і «мовою бізнесу».
Сьогодні бухгалтерський облік уже далеко не таємниця і аж ніяк не лише
цифри. Сучасний зміст і функціональні напрями бухгалтерського обліку
виходять за межі буквального сприйняття дефініції «облік».
Облік є однією із функцій управління, оскільки він забезпечує
достовірною інформацією, необхідною для прийняття управлінських
рішень, зовнішніх та внутрішніх користувачів. Ефективна та раціональна
організація бухгалтерського обліку розпочинається на підприємстві з
формування його облікової політики.
Визначення бухгалтерського обліку наведено в Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р.
№996 – ХІV [1]. Бухгалтерський облік – це процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і
статистичної звітності на кожному підприємстві здійснюється на підставі
нормативно-правових документів, що розробляються органами, на які
покладено обов’язки регулювання у країні питань обліку і звітності. Це дає
змогу вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за
єдиними принципами й формою і таким чином забезпечувати
порівнянність облікової інформації. Однак, це не означає, що
підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання, не може
вибирати найбільш прийнятні для нього форми ведення обліку.
Облікова політика є важливим інструментом формування фінансової
звітності та обов’язковим елементом фінансового обліку. Розробка та
прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню
бухгалтерського обліку і звітності, що в кінцевому підсумку забезпечить
ефективність прийнятих рішень і діяльності підприємства.
88

Теоретичні, методичні та організаційні аспекти формування та
реалізації облікової політики підприємства розглядаються у працях таких
науковців, як М.С. Пушкар, В.А. Кулик, М.Т. Щирба, Ф.Ф. Бутинець,
В.О. Озеран, Л.М. Кіндрацька, В.В. Сопко, М.Т. Білуха, А.Г. Загородній,
Г.О. Партин, Т.В. Барановська, В.Г. Швець, В.С. Лень, С.В. Голов,
Л.В. Чижевська та інші. У працях цих вчених розкриваються проблеми
формування облікової політики підприємства, основних її аспектів
реалізації в практичній діяльності підприємства.
Термін «облікова політика» законодавчо закріплений в Україні
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 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 [1]. Отже, облікова політика є важливим інструментом,
формування фінансової звітності та обов’язковим елементом фінансового
обліку.
Головною метою формування облікової політики має бути здобуття
максимального сумарного ефекту від діяльності підприємств. Визначення
мети облікової політики також повинне включати пріоритети, стратегічні,
тактичні та оперативні цілі діяльності підприємств. Під час формування
мети облікової політики необхідно враховувати фінансову, інвестиційну,
амортизаційну політику конкретного підприємства [2, с. 354].
Формування облікової політики підприємства залежить від інтересів
різних груп користувачів облікової інформації і є одним з важливих етапів
функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання, адже
від прийнятої облікової політики залежить не тільки фінансовий результат,
а й фінансовий стан підприємства. Повне та правдиве подання інформації
про фінансові результати і фінансовий стан підприємства у звітності
значною мірою залежить від рівня формування та застосування облікової
політики, яка би враховувала умови діяльності підприємства,
організаційно-технологічні особливості тощо. Від уміло сформованої
облікової політики залежить ефективність управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на
тривалу перспективу.
Підпорядкування цілей побудови облікової політики загальним цілям
підприємства та його системи управління є надзвичайно важливим
питанням при формуванні облікової політики підприємства, що
передбачає:
89

- розуміння ієрархічності побудови системи; чітке уявлення складу
підсистем;
- усвідомлення одного з об’єктивних принципів цілепокладання,
полягає в тому, що розмаїтість та ієрархічність побудови системи цілей
мають бути адекватними складності, розмаїтості та ієрархічності самої
системи;
- знання того, що принцип адекватності не означає можливість
перенесення цілей системи на діяльність підсистем;
- розуміння відмінності системних властивостей цілого та його
складових частин [3, с. 92].
Необхідність формування облікової політики підприємства в
ринкових умовах безпосередньо пов’язана з переорієнтацією обліку на
надання своєчасної, достовірної, повної та неупередженої інформації про
фінансовий стан та результати діяльності не тільки зовнішнім, а й
внутрішнім користувачам для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень. В ринковій економіці бухгалтер повинен забезпечити контроль не
лише за збереженням майна, але і за виконанням зобов’язань – власника
свого підприємства. Формування облікової політики є важливим і
непростим завданням, оскільки впливає на фінансові результати й
ефективність діяльності підприємства [4, с. 71].
Отже, узагальнюючи викладене, зазначимо, що облікова політика є
фундаментом облікового процесу на підприємстві і обов’язкова для
виконання працівниками апарату управління підприємством. Формування
облікової політики у кожному підприємстві буде сприяти поліпшенню
системи обліку, зміцненню його економіко-правової бази, що в кінцевому
підсумку забезпечить належну ефективність прийнятих економічних
рішень і господарської діяльності підприємства загалом та його
структурних підрозділів зокрема.
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ
НА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ
Міжнародні відносини здійснюють великий вплив на економічну
складову будь-якої держави. Одним із важелів впливу на державу
міжнародних економічних відносин є санкції. У Законі України «Про
санкції» охарактеризовано сутність, види санкцій, права та обмеження
суб’єктів, на яких накладено санкції [1].
Економічні санкції є в широкому розумінні конкретними
інструментами або методами застосування економічної сили країною для
досягнення різних цілей, а у вузькому сенсі є економічними інструментами
покарання інших країн за їх правопорушення [2]. Наведемо види санкцій
згідно із Законом України «Про санкції» (рис.1).

Рис. 1. Види санкцій згідно із Законом України «Про санкції» [1]
Серед усіх видів міжнародних санкцій значна роль належить
міжнародним економічним санкціям, тому що їх використання можна
91

розглядати як метод економічного тиску для досягнення економічних та
політичних цілей. Якщо метою економічного тиску є економічні цілі, то
він має назву «торговельні війни», якщо політичні цілі, то економічний
тиск має назву економічних санкцій.
Економічні санкції можуть бути визначені як обмежувальні заходи
економічного характеру, застосовувані країною або групою країн до іншої
країни або групи країн з метою змусити цих країн змінити свою політику.
Санкції можуть виражатися у повній або частковій забороні імпорту
товарів із цих країн, експорту товарів до цих країн, а також в обмеженні
фінансових операцій – включаючи транскордонні розрахунки та інвестиції,
з даними країнами. Застосування економічних санкцій має на меті чинити
тиск на певну державу з тим, щоб змусити її уряд припинити допущені
порушення і прийняти рішення самого різного рівня значущості.
У своїй крайній формі санкції припускають повну або часткову
заборону економічних відносин з державою-правопорушницею. У такому
випадку прийнято вживати поняття «ембарго». У менш жорсткому вигляді
економічні санкції можуть приймати форму відміни режиму найбільшого
сприяння, торгових преференцій, заборони на надання кредитів або
погіршення умов кредитування, погіршення умов торгівлі тощо. Стаття 29
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачає
застосування як повної заборони (повного ембарго), так і часткової
заборони (часткового ембарго) на торгівлю, позбавлення режиму
найбільшого сприяння або пільгового спеціального режим, впровадження
спеціального мита, режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій і
встановлення квот та інші заходи [3].
Торговельні санкції можуть завдати економічний удар країні – об'єкту
санкцій за рахунок втрати експортних ринків, обмеження до критичного
імпорту, зменшення ціни експорту та збільшення вартості імпорту країни.
Отже, слід зазначити, що економічні санкції мають досить вагомий
вплив на зовнішньо-економічну діяльність країни, оскільки їх введення
впливає особливо на суб’єктів господарювання , що піддаються санкціям,
і звичайно на економіку самої держави.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Важливою умовою функціонування суб’єкта господарювання є
наявність основних засобів, адже вони утворюють виробничо-технічну
базу і визначають виробничу потужність підприємства. Основні засоби
беруть участь у виробничих та невиробничих сферах діяльності
підприємств. Недоліки в організації бухгалтерського обліку викликають
відставання обліку, затримування надання звітних даних і іншої
інформації; спричинюють його заплутаність, створюють умови для
розкрадання матеріальних цінностей і інших зловживань. Існує коло
проблем, які негативно впливають на процес управління виробництвом, до
таких можна віднести:
- різні підходи до термінології та визначення сутності основних
засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування;
- проблема оцінки основних засобів;
- проблеми підвищення інформативності первинних документів з
обліку основних засобів;
- проблема інформаційного забезпечення управління матеріальнотехнічною базою.
На даному етапі розвитку облікової роботи, важливою ділянкою є
формування оптимальної облікової політики, під якою слід вважати
сукупність обраних підприємством способів і процедур ведення
бухгалтерського обліку, що не суперечать законодавчо встановленим
принципам обліку й забезпечують отримання реальної і достовірної
інформації про фінансовий стан і результати діяльності суб'єкта
господарювання. В основу її розробки має бути закладено принцип
повноти та реальності облікових даних, а не досягнення певних цілей
керівництва.
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Облікова політика являє собою фундамент правильної побудови
бухгалтерського обліку і передбачає права і обов’язки системи обліку з
приводу формування інформаційних потоків для управлінців.
Відсутність документів, що регламентують порядок розробки
облікової політики ускладнює задачу. Проаналізувавши чинні нормативні
документи, можна відмітити, що певна інформація про формування
облікової політики підприємств міститься в Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО 1[1].
У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» дане лише
визначення облікової політики, крім цього також зазначено, що
підприємство самостійно визначає облікову політику, вибирає форму
бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми управлінського
обліку, затверджує правила документообігу облікової інформації, може
перевести на окремий баланс філії, представництва й інші відособлені
підрозділи. В Законі зазначено, що підприємство самостійно визначає свою
облікову політику, тобто принципи, методи та процедури, які воно
використовує для складання та подання фінансової звітності [2].
Метою формування облікової політики має бути не тільки вибір
сукупності способів ведення бухгалтерського обліку, а й досягнення
ефективності
управління
обліковими
процесами,
ефективності
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень,
оцінки впливу прийнятої системи ведення бухгалтерського обліку на
фінансові результати діяльності господарюючого суб'єкта, вибір
оптимальної системи управління процесами діяльності для досягнення
оперативних і стратегічних цілей суб'єкта господарювання [3].
Наразі головні проблеми організації обліку основних засобів
поділяються на три частини:
- Організаційна частина;
- Технологічна частина;
- Документальна частина.
На мою думку саме зараз виникла необхідність оновлення
інформаційної бази норм та нормативів витрат, які б враховували
специфіку галузі та підприємства зокрема. Таке впровадження дозволить
контролювати рівень витрат з метою уникнення процесу виготовлення не
облікованої продукції та отримання тіньових доходів. Адже тіньові
витрати породжують тіньові доходи.
Одними з найголовніших шляхів щодо покращення організації обліку
основих засобів є удосконалення як регістрів обліку і кожної з форм
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документів, так і способів, методів збирання, оброблення і підсумування
облікової інформації, пристосованих до умов сучасності.
Література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
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затв. наказом Мін-ва фінансів України від 07.02.2013 № 73.URL:
http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0336-13. 3. Крупка Я.Д. Фінансовий
облік. Підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 451 с.
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НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО
СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
На даний момент підприємства мають можливість складати
консолідовану фінансову звітність як за національними, так і за
міжнародними стандартами. Тому важливим питанням є дослідження
особливостей нормативного регулювання у вітчизняній та міжнародній
практиці, визначення спільних та відмінних рис у регулюючих документах.
Досліженням консолідованої фінансової звітності займались так вчені, як:
Голов С.Ф., Зубілевич С.Я., Костюченко В.М., Кулага О.М., Лук‘яненко
Л.І. та інші.
Національні облікові стандарти, присвячені питанням консолідації
фінансової звітності, здебільшого узгоджуються з міжнародними
стандартами, проте останніх більше. НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова
звітність» є тотожним до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»,
однак міжнародний стандарт є ширшим та повніше розкриває сутність
консолідації звітності. Так, наприклад, МСФЗ 10 додатково розкриває
інформацію, яка відсутня у НП(С)БО 2, а саме: детальніше описує поняття
контролю: його визначення, оцінку наявності, втрату; розкриває поняття
владних повноважень та їх зв’язок з результатами діяльності підприємства;
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наводить приклади застосування даного стандарту та всіх у ньому
визначених понять на практиці; розкриває облік за видами діяльності та
інформацію про частки участі в інших суб’єктах господарювання [1, 3].
Принципові відмінності можна побачити між НП(С)БО 19
«Об’єднання підприємств» та МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». У П(С)БО 19
відсутні поняття «вартість об’єднання», а також не описано порядок
застосування методу покупки, який згідно з МСФЗ включає такі стадії:
визначення покупця; визначення вартості об’єднання бізнесу; розподіл на
дату придбання вартості об’єднання бізнесу між придбаними активами та
зобов’язаннями і непередбаченими зобов’язаннями [4]. У П(С)БО 19
використовується термін «частка меншості» [2]. У МСФЗ 3 міститься
термін «неконтрольована частка». Якщо НП(С)БО 19 містить тільки один
метод визначення неконтрольованої частки – за справедливою вартістю, то
МСФЗ 3 передбачає 2 варіанти: виходячи з пропорційної частки не
контролюючих учасників у вартості ідентифікованих чистих активів
об’єкта інвестування виходячи з справедливої вартості частки не
контролюючих учасників у чистих активах об’єкта інвестування [4].
Міжнародними стандартами визначено перелік консолідованих звітів,
проте їх форми не є чітко регламентованими, порівняно із національними
стандартами, які чітко регламентують як форми звітів, так і перелік статей
у них. Міжнародні стандарти також дають можливість використовувати
інші назви звітів, аніж ті, які наведені у стандартах.
Отже, можна зробити висновок, що нормативне регулювання
консолідованої фінансової звітності в Україні ще знаходиться на етапі
дослідження та формування, адже господарські об’єднання можуть
вибирати, за якими стандартами складати звітність. На відміну від
національних, міжнародні стандарти значно ширше розглядають
консолідацію. В ході порівняння виявлено, що основний зміст
національних стандартів відповідає вимогам міжнародних стандартів,
проте національні стандарти бухгалтерського обліку розглядають значно
вужче коло питань, ніж міжнародні. Тому в Україні варто удосконалювати
нормативну базу з метою максимального наближення національних
стандартів щодо складання консолідованої фінансової звітності до
міжнародних.
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕР ОЧИМА СТУДЕНТІВ
Ми живемо у світі, в якому дуже швидко відбуваються зміни, які
стосуються всіх сфер життя. Не є виключенням і професія бухгалтер, яку
студенти опановують, здобуваючи спеціальність 071 «Облік і
оподаткування» на рівнях молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та
доктора філософії, якщо мова йде про науковий підхід до цієї професії.
Ще з перших хвилин, коли абітурієнти лише починають знайомитись з
професією бухгалтера, вони чують про те, що спеціальність «Облік і
оподаткування» є досить важливою для бізнесу, що професія бухгалтера є
універсальною та перспективною, а бухгалтерський облік зазвичай
називають мовою бізнесу. Що це унікальна спеціальність, яка дає можливість
створювати та управляти усією без винятку інформацією, широко
використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між різними
підприємствами. Як в свій час висловився відомий вчений з бухгалтерського
обліку Я.В. Соколов, бухгалтерія – душа нашого життя [1, с. 11-12].
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Проте відомо, що саме слово «бухгалтер» (в перекладі з німецької
тримач книг) з’явилось ще в середньовіччі, коли імператор Священної
Римської імперії Максиміліан I призначив «бухгалтером» Христофора
Штехера для відображення створених матеріальних благ, а відомі своїми
працями італійці Б. Котрульї та Л. Пачолі розробили основи
бухгалтерського обліку, такі як бухгалтерські рахунки з їх дебетом і
кредитом, подвійний запис та таке інше, що й сьогодні використовується.
Проте, розвиток технологій та інформаційних систем не може не
вплинути на розвиток професії бухгалтера. Безумовно, інформаційні
системи підвищують оперативність обробки даних та формування
інформації, дають можливість одержати різні розрізи інформації та
здійснити різноманітні аналітичні розрахунки, що безумовно є необхідним
в сучасному світі. Всесвітній конгрес бухгалтерів 2018 р. у Сіднеї
задекларував, що роботизація, цифровізація, штучний інтелект, подальший
розвиток автоматизації – це об'єктивне майбутнє, яке безумовно
трансформує бухгалтерську професію [2].
Проте, в публікаціях почали з’являтись такі прогнози, що найближчим
часом бухгалтерські програми, штучний інтелект витіснять людей із
професії бухгалтер, про що почали точитись дискусії. Проте, таке широке
впровадження технологій в бухгалтерський облік є не загрозою, а
відкриттям більших можливостей. Адже найбільша продуктивність
досягається не тоді, коли машини заміняють людей, а коли вони
використовуються для роботи з ними. Це підтверджує й Ілон Маск, який
занадто захопився роботизацією в процесі виробництва автомобілів Tesla і
в 2018 р. поніс колосальні втрати, після чого заявив: «Так, надмірна
автоматизація в Tesla була помилкою. Якщо бути точним, моєю помилкою.
Люди були недооцінені» [3].
Таким чином, широке впровадження новітніх технологій в
бухгалтерський облік за активної співпраці бухгалтерів та програмістів
призведе лише до покращення спеціального програмного забезпечення, а
фахівцям з бухгалтерського обліку – перейти на більш високий рівень
продуктивності.
Спеціальність «Облік і оподаткування» - це не лише популярна
економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності, для тих хто
хоче розкрити формування економічної інформації, яка використовується
для управління підприємствами, установами, організаціями. За різними
даними, бухгалтери, податкові консультанти та аудитори входять до
п’ятірки найпопулярніших та найбільш високооплачуваних професій країн
Європи та північної Америки.
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Сучасний етап розвитку світової економіки потребує комплексних
підходів до реформування таких базових елементів бізнесу, як облік і
оподаткування. Відбувається поступовий відхід бухгалтерів від первинної
обробки та перетворення інформації (внаслідок глибокої автоматизації та
роботизації даних процесів) до здійснення її глибшого аналізу та
інтерпретації, приділяється велика увага реалізації професійних суджень,
наданню консультацій та порад. І виникає питання, чи коректною вже на
сьогодні є назва професії – бухгалтер, адже давно мова вже йде не про
книги…
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
У сучасних умовах господарювання на підприємствах лісового
господарства собівартість – це один із важливих якісних показників
ефективності виробництва, який дозволяє здійснювати контроль над
витратами і оцінювати результати господарської діяльності підприємства.
Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є одним із
найважливіших етапів планування господарської діяльності підприємства
в умовах ринкової економіки. Показник собівартості продукції складає
основу ціни за якою продукція буде реалізовуватися і від правильності
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складання планової калькуляції залежить фінансовий результат
підприємства [1].
На підприємствах
лісового господарства при калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) потрібно обирати методику
розрахунку, яка враховує насамперед, організаційно-технологічні
особливості підприємств та галузі їх діяльності, а також
природнокліматичні умови і техніко-економічні фактори: географічне
розташування підприємства, рівень механізації та автоматизації
виробничих процесів, способи виробництва (вирощування) лісопродукції,
систему управління виробництвом, метод обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції тощо.
Діюча методика обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції в лісовому господарстві не є досконалою, існує багато проблем.
Насамперед, це стосується такого напрямку діяльності підприємств
лісового господарства, як заготівля і переробка деревини, адже на різних
стадіях виробництва, навіть не закінчуючи його, можна одержати готову
до реалізації продукції, а це ускладнює облік витрат виробництва і зокрема
розрахунок собівартості продукції. Особливістю обліку витрат у лісовому
господарстві є те, що інформація про витрати формується у підрозділах,
зокрема лісництвах, де здійснюється виробничі роботи, а калькулювання
собівартості продукції і результати виробничої діяльності його
підприємств обліковуються у держлісгоспі. Таким чином, первинний облік
у лісництвах та інших виробничих підрозділах пов'язаний з обліком у
держлісгоспах та здійснюється за єдиними типовими та спеціалізованими
формами. Проте, недоліком є те, що чинні внутрішні форми звітності
містять інформацію про витрати у зведеному вигляді, оскільки
лісозаготівельні підприємства не ведуть аналітичного обліку витрат за
стадіями виробництва та й ще за кожним лісництвом окремо.
Показник собівартості продукції на підприємствах лісового
господарства показує величину, склад та характер витрат, які її формують,
але доцільним і необхідним є визначення оптимального їхнього рівня задля
забезпечення ефективності діяльності підприємства. Оптимальність витрат
необхідно визначати враховуючи індивідуальні особливості таких
підприємств, а також окресливши можливі основні напрямки, до яких
можна віднести:
раціональне використання сировини та матеріалів або можливість їх
скорочення на одиницю продукції за рахунок: зменшення браку і частки
незворотних відходів на виробництві; покращення використання
природних ресурсів тощо;
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підвищення технічного рівня виробництва продукції, що має на меті:
автоматизацію виробництва або модернізацію наявного обладнання;
застосування цілком нової та прогресивної технології тощо;
інтенсивність використання виробничого обладнання, що призведе до
зменшення суми нарахованої амортизації;
удосконалення організації виробництва і праці проявляється у:
підвищенні мотивації робітників; зменшенні втрат робочого часу та
кількості працівників, що неналежно виконують свою роботу; скороченні
витрат на транспортування продукції тощо [2].
Таким чином, облік витрат та калькулювання собівартості продукції
підприємств лісового господарства України потребує удосконалення,
зокрема затвердження певної методику обліку та калькулювання
собівартості продукції, яка б відповідала специфіці діяльності та
організаційно-технологічним
особливостям
підприємств
лісового
господарства. Правильно організований облік витрат, вибір ефективних
методів калькулювання дозволить підприємствам лісової галузі знизити
собівартість продукції та підвищити її конкурентоспроможність.
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
Особливістю сільськогосподарського підприємства є те, що
внаслідок відгодівлі худоби жива вага збільшується з кожним місяцем
споживання кормів. Загальний приріст ваги тварин за їхньою групою
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відгодівлі можна визначити використовуючи
загальну формулу
обчислення:
ПВ (приріст ваги) = (О2 + Р) – (О1 + П),
(1.1)
де П - жива вага тварин, поставлених на відгодівлю чи вирощування,
за місяць;
О1 - жива вага тварин на початок місяця;
О2 - жива вага тварин на кінець місяця;
Р - жива вага тварин, що вибули за місяць.
Для визначення живої ваги на кінець звітного місяця та отриманого
за місяць приросту ваги тварин на відгодівлі, а також молодняк на
вирощуванні підлягають обов'язковому зважуванню на початку кожного
місяця [1].
Під час зважування живої ваги тварин оформляється Відомість
зважування тварин, де вказують вагу тварин на дату зважування, вагу на
початок місяця і приріст ваги тварин. На основі даного документу та
аналітичного обліку визначається приріст ваги у кг за звітний місяць у
розрізі облікових груп. Фактична собівартість 1 кг приросту живої ваги
тварин визначають шляхом ділення суми витрат на відгодівлю за місяць на
фактичний приріст ваги. За фактичною собівартістю оприбутковують
отриманий приплід, що належить до основного стада, до складу молодняка
тварин. Для синтетичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва
використовують
рахунок
23
"Виробництво",
субрахунок
232
"Тваринництво". Це активний калькуляційний рахунок, за дебетом якого
відображають витрати на виробництво, а за кредитом - вихід продукції [2].
Витрати підприємства на утримання худоби і птиці, не враховуючи
витрат на незавершене виробництво на кінець року та вартості побічної
продукції, становлять собівартість продукції тваринництва, але якщо на
підприємстві загинули тварини внаслідок стихійного лиха, то ці витрати
відносяться до надзвичайних. Якщо загинули тварини з інших причин, але
не враховуючи гибелі тварин через матеріально-відповідальних осіб,
відображають у обліку окремою статтею витрат на утримання відповідних
видів та груп тварин. Витрати на не зважений молодняк відносять на
збільшення вартості цих тварин, виходячи з кількості кормо-днів та
собівартість кормо-дня [3].
Приріст живої маси молодняка тварин і тварин на відгодівлі та птиці
певного виду та групи визначають як різницю між масою поголів'я,
наявного на кінець року та того, що вибули впродовж року, разом із
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загиблими, та масою тварин і птиці, які надійшли впродовж звітного року,
враховуючи приплід та наявних тварин на початок року.
Собівартість центнера приросту живої маси визначають діленням
загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці, без
вартості побічної продукції, на кількість центнерів приросту живої маси.
На підставі розрахованої собівартості центнера живої маси обчислюють
фактичну собівартість худоби, яка реалізована, переведена до основного
стада, забита на м’ясо, а також та, що залишилася в підприємстві на кінець
року. Вартість худоби, що загинула з різних причин, наприкінці року не
уточнюють [4].
Собівартість живої маси молодняка тварин і тварин на відгодівлі та
птиці усіх вікових груп визначають на основі витрат на їх вирощування та
відгодівлю в поточному році, без врахування вартості побічної продукції,
вартість худоби та птиці, що були у групі на початку року й надійшли з
основного стада чи інших груп, ферм і підприємств, та вартості приплоду,
але не враховуючи загиблих тварин.
У м’ясному скотарстві собівартість приросту живої маси телят до 8місячного віку (включно із масою одержаного приплоду) складається із
витрат на утримання корів і нетелів (останніх за 2 місяці до розтелення
переводять до основного стада) і телят до 8-місячного віку (без вартості
побічної продукції й молока, що оцінюється за реалізаційними цінами) [5].
Отже, особливістю калькулювання продукції тваринництва є те, що
сільськогосподарські підприємства мають право визначати собівартість
живої маси тварин у розрізі партії (реалізованих, переведених до старшої
вікової групи, забитих тощо) на підставі даних про вартість тварин,
одержаних від приплоду, переведених із молодших груп, придбаних тощо,
та вартість приросту маси тварин цієї партії.
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ПРОЦЕДУРА ВРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПОДАТКОВІ РИЗИКИ, ЯКІ МОЖУТЬ
ВИНИКНУТИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПЕРЕХОДОМ НА ЕДО
Управління
документами
підприємства
вимагає
правильно
організованої системи документообігу. Сьогодні для ефективної і швидкої
роботи підприємствам просто необхідний електронний документообіг
(далі – ЕДО). За його допомогою можна вести електронний архів,
контролювати рух документів, виконання доручень та багато іншого. ЕДО
спрощує спільну роботу співробітників із документами і файлами,
підвищує ефективність діяльності колективу та підприємства в цілому.
ЕДО в Україні являє собою сучасну технологію, що дає змогу значно
спростити процеси на підприємстві, скоротити час пошуку і формування
документів [1].
На сьогоднішній день законодавством України не визначена чітка
процедура або послідовність дій, які має вчинити підприємство при
переході на ЕДО. В цьому випадку необхідно брати до уваги загальні
вимоги, які ставляться до ЕДО чинним законодавством, яке має намір
запровадити ЕДО (наприклад, порядок проходження, візування та
підписання договорів, види документації, порядок взаємодії з
контрагентами та контролюючими органами). В цілому, щоб запровадити
ЕДО на підприємстві, необхідно здійснити наступні кроки:
- визначити команду, яка буде займатися впровадженням – оскільки
процес є комплексним і досить трудомістким, рекомендується визначити
працівників різних напрямків (з відділів бухгалтерії, ІТ та юридичного);
- вибрати програмне забезпечення для накладання електронних
підписів і відправки/отримання електронних документів;
- визначити формат та місце зберігання електронних документів;
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- отримати електронні підписи для осіб, уповноважених підписувати
відповідні паперові аналоги документів;
- розробити внутрішні документи щодо організації ЕДО з
урахуванням вимог діючого законодавства – на практиці щонайменше
необхідно розробити наказ та положення про організацію ЕДО на
підприємстві, а також рекомендовано інструкцію для співробітників;
- внести зміни в існуючі внутрішні документи (облікова політика та
документи, які визначають порядок підписання документів і осіб,
уповноважених на таке підписання)
- навчити співробітників працювати в системі ЕДО;
- узгодити перехід на ЕДО з контрагентами (шляхом укладання
договору або окремої додаткової угоди до кожного існуючого договору з
контрагентами);
- зафіксувати дату переходу на ЕДО у відповідному наказі по
підприємству.
Сам по собі перехід на ЕДО не повинен потягнути за собою
специфічні податкові наслідки або створити додаткові податкові ризики,
окрім ризику з визначенням дати первинного документа. Цей ризик
виникає як для документів, якими платник податку обмінюється з
контрагентами, так і для внутрішніх документів. Платники податків
зобов’язані вести облік на основі, в тому числі, первинних документів [2],
а дата складання первинного документа є його обов’язковим реквізитом.
Законодавство України передбачає, що створення електронного документа
закінчується накладенням на нього електронного підпису [3].
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» передбачає, що господарські операції повинні бути відтворенні в
облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Дата складання, фактична дата завершення операції, та дата
накладання КЕП – часто різні дати та мають різне юридичне значення для
правил бухгалтерського обліку. Через розбіжність дат податкові органи
можуть прийти до висновків про: завищення витрат/заниження доходів у
певних звітних періодах для цілей податку на прибуток або заниження
податкових зобов’язань (ПЗ)/завищення податкового кредиту (ПК) у
певних звітних періодах (місяць) з ПДВ.
У такому випадку податкові органи можуть донарахувати відповідні
суми недоплат з податків та застосувати штрафні санкції та пеню.
Проте з точки зору ПДВ необхідно враховувати, що датою
виникнення ПЗ з ПДВ з постачання товарів/послуг при відсутності
передплати є дата належним чином оформленого первинного документа
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[4] (наприклад, акту приймання-передачі наданих послуг або видаткової
накладної). При цьому на дату виникнення ПЗ з ПДВ платник податків
повинен скласти та зареєструвати податкову накладну в ЄРПН в
передбачені законодавством строки [5].
Отже, для запобігання можливих спорів з податковими органами,
рекомендується:
- скласти первинні та організувати їх підписання таким чином, щоб
дата складання документа і дата підписання КЕП були в одному місяці;
- зафіксувати трактування дати складання первинного документа для
цілей ЕДО в обліковій політиці підприємства;
- зафіксувати в контрактних документах загальні трактування дат
складання електронного первинного документа для цілей оподаткування,
порядок прийняття податкової накладної контрагентом, а також порядок
компенсації штрафних санкцій у випадку необхідної реєстрації нової
податкової накладної для коригування дати за скаргою контрагента;
- звернутися з запитом на отримання індивідуальної податкової
консультації до податкових органів.
Література
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ПКУ. 5. Стаття 201 ПКУ.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ ДЛЯ НАДАННЯ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ПОСЛУГ
Електромонтажні роботи - це вид діяльності, який включає в себе
розробку проекту, проведення монтажу різноманітного електрообладнання
у приміщеннях і зовні, а також встановлення електропроводки та систем
пожежної безпеки. Ці роботи вимагають теоретичних знань, багатого
професійного досвіду і відповідної освіти від фахівця, що проводить даний
вид робіт, крім цього для надання електромонтажних послуг необхідно
обов’язково отримати ліцензію.
У бухгалтерському обліку придбання цієї ліцензії буде відображатися
як придбання нематеріальних активів (НА). Хоч ліцензія й неповністю
відповідає визначенню нематеріального активу з пп. 14.1.120 ПК, а саме:
 ліцензію неможливо відокремити від підприємства (наприклад,
продати);
 право займатися операціями з монтажу виникає не внаслідок
договірних або інших юридичних відносин із державою, а внаслідок
держрегулювання суспільних відносин;
 ліцензія є дозволом і сама по собі не генерує майбутніх економічних
вигід;
 підприємство не може обмежити доступ інших компаній до
майбутніх економічних вигід від певної ліцензованої діяльності, це
прерогатива держави.
Не дивлячись на це, для цілей податкового обліку ліцензія все ж
належить до нематеріальних активів групи 6 (пп. 145.1.1 ПК) [1]. Облік
ведуть за кожною ліцензією окремо. НА відображають в обліку за
первісною вартістю (п. 10 П(С)БО 8), що складається із ціни його
придбання та інших витрат, безпосередньо пов’язаних із його придбанням
і доведенням до стану, у якому він придатний для використання за
призначенням [2].
Усі ліцензії поділяються на короткострокові та довгострокові.
Витрати на придбання короткострокової ліцензії (зі строком дії до року)
включаються до складу інших витрат від звичайної діяльності.
Довгострокові ліцензії, якщо вартість більше 2 500 грн. – ліцензія
обліковується так само, як об'єкт основних засобів. І витрати на її
придбання підлягають амортизації.
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Амортизація нараховується протягом строку корисного використання
нематеріального активу. Якщо ж ліцензія безстрокова – вона не
амортизується (п. 25 П(С)БО 8). Зазвичай нематеріальні активи
амортизуються прямолінійним методом. Проте підприємство може
вибрати й інший метод, виходячи з економічної доцільності. Нарахування
амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем введення
активу в господарський оборот (за винятком виробничого методу – у разі
його застосування амортизація нараховується з наступного дня після
введення активу в господарський оборот). Суми нарахованої амортизації
збільшують відповідну статтю витрат підприємства.
Операція з придбання ліцензій не є об'єктом обкладення ПДВ,
оскільки не вважається постачанням товарів (послуг) (пп. 14.1.185,
14.1.191, п. 185.1 ПК).
Обліковуються ліцензії на субрахунку 127 «Інші нематеріальні
активи». Витрати підприємства, пов’язані з отриманням права на
провадження діяльності, яке засвідчується ліцензією, враховуються при
формуванні первісної вартості відповідного НМА. До введення в
господарський оборот права на провадження діяльності такі витрати
відображаються за Дт субрахунку 154 «Придбання (створення)
нематеріальних активів» до рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
Введення в господарський оборот права на провадження діяльності
відображається бухгалтерським записом за Дт субрахунку 127 у
кореспонденції з Кт субрахунку 154 [3].
Списання з балансу НМА (права на провадження діяльності)
відображається за Кт субрахунку 127. Зменшення суми накопиченої
амортизації при списанні об’єкта відображається за Дт субрахунку 133.
Залишкова вартість списаних необоротних активів, у тому числі НМА, і
витрати, пов’язані з їх ліквідацією, відображаються за Дт субрахунку 976
«Списання необоротних активів» до рахунку
97 «Інші витрати»
(Інструкція № 291).
Отже, у бухгалтерському обліку ліцензія відображається як
нематеріальний актив незалежно від строку її використання. У
податковому обліку витрати на придбання ліцензії: зі строком
використання до одного року – включаються до інших податкових витрат і
визнаються в періоді їх здійснення; зі строком використання понад –
включаються до складу нематеріальних активів групи 6 та підлягають
амортизації.
Література
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Податки становлять основну частину у створенні дохідної частини
бюджету країни. За роки незалежності в Україні податкова система
переживала значні зміни : від високого рівня податкових ставок і великого
рівня податкового навантаження до зменшення кількості податків та
раціоналізації пільг. У даний час податки забезпечують близько 80%
доходів у бюджет України.
В умовaх iнтенсивного розвитку свiтового господaрства, a тaкож
aктивних iнтегрaційних процесів нaбуває aктуальності питання подaткової
конкуренції між країнaми тa перспективи гaрмонiзацiї мiжнaродних
подaткових відносин [1]. Для України залишається актуальним питання
iнтеграцiї до системи сучасних свiтових господарських зв’язкiв.
З впевненістю можна сказати, що податкова система України цілісно
утворена, проте вона має чимало проблем, які потребують вирішення. Це
зокрема переважно фіскальна спрямованість, недостатнє виконання
регулювальної функції основних податків, громіздке податкове
адміністрування, система в цілому надто обширна, розрахунки окремих
податків невиправдано ускладнено [2]. Наприклад Податковий кодекс,
який регулює оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі
військовослужбовців, не передбачає звільнення від стягнення податку на
доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, які отримують військовослужбовці, крім сум грошового або
майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової
служби[3].
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Найбільшим недоліком є нестабільність податкової системи. Часті
зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають
на розвиток підприємницької діяльності. Величезним мінусом податкової
системи є низька податкова культура платників податків, ухиляються від
сплати податків. Також така поведінка платників призводить до великої
частки тіньового сектору економіки, який досі існує і руйнує економічну
систему держави.
Найважливішим завданням податкової системи є наповнення
бюджету. Проте, не враховуються особливості економічної ситуації в
Україні та податкоспроможність платників. Тому, податкова система
України є у переважній більшості випадків негнучкою.
Саме тому необхідними заходами для забезпечення достатнього рівня
доходів до бюджету, а також перемогою над дефіцитом держбюджету,
зменшення постійно зростаючого державного боргу, збереження потрібних
умов для росту і розвитку суб’єктів господарювання, а також відновлення
позитивної економічної динаміки є системне проведення податкової
реформи та перманентні зміни.
Змінами, які варто внести до податкової системи, має бути:
- підвищення відкритості системи сплати подaтків
- формувaння подaткової культури у суб’єктiв господaрювання
- зaбезпечення нaдiйної системи подaткового контролю, якa не буде
обтяжувaти плaтникiв подaткiв.
У результаті зміни податкової політики прогнозується покращення
рівня інвестицій, які вкладатимуть у розвиток країни, а також можна
очікувати активізацію інноваційної діяльності суб’єктів господарювання,
що є перспективою для подальших досліджень.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНА ТА
ДОСВІД ЗАКОРДОНУ
Навколишнє середовище безперестанно змінюється, особливо це
стосується впливу людини в наслідок її діяльності на його життєздатність.
Щонайменші зміни в екосистемі можуть призвести до серйозних наслідків,
катастроф і трагедій для людини і усього земного життя. Саме тому в
розвинутих
країнах
світу
вводять
спеціальні
податки,
які
контролюватимуть діяльність людини, що може вплинути на екологічний
стан навколишнього середовища, зокрема атмосферне повітря, водні
ресурси.
Екологічні податки, тобто податки, які мають відношення до екології,
можуть бути позначені як будь-які обов'язкові односторонні платежі
органам державного управління, база стягнення яких має відношення до
екології [2].
Отже, екологічні податки являють собою податки, які сплачуються за
діяльність, процес або результати діяльності яка призводить до
негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.
У всіх економічно розвинутих країнах, які дбають про своє
навколишнє середовище, використовуються екологічні податки.
Найбільшу частину, яка приносить надходження у бюджети країн Євро
Союзу, становлять податки на енергії (близько 47% і більше), а у
Німеччині, Франції та Польщі – більше 80 відсотків. Наступним по частці
у надходженнях є податок на транспорт , щодо податків на забруднення, то
вони складають зовсім незначну частку надходжень від екологічного
оподаткування – до 10%, у деяких країнах взагалі відсутні [3].
В Україні Податковим кодексом визначено, на які види діяльності
накладають екологічний податок: на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; на скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; на розміщення
відходів; за утворення радіоактивних відходів; за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими
умовами ліцензії строк.
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Якщо зіставляти екологічні податки Європи та України, то
європейському податку на енергію відповідає український податок за
викиди CO2, а податку на забруднення - наші податки на скиди у водні
об’єкти, за розміщення відходів та за радіоактивні відходи, як і рента за
спеціальне використання лісових ресурсів, води, користування надрами
тощо – податку на використання ресурсів і транспорт у Європі.
Аналізуючи історію сплат екологічних податків в Україні, найбільша
частка припадає на податок за викиди в атмосферне повітря ( у 2020 році 1,92 млрд. грн., що становить 37% усіх надходжень від екологічних
податків), приблизно схожими за відсотковими частками (18-20% усіх
надходжень) є надходження від сплати за розміщення відходів (1,05 млрд.
грн. у 2020 р.), утворення радіоактивних відходів(1,02 млрд. грн. у 2020 р.).
Щодо податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю, то він
помітно зріс за останні 5 років і у 2020 р досягнув 1,04 млрд. грн.
Найменша частка припадає на скиди забруднюючих речовин у водойми
(0,15 млрд. грн. )[4].
Також в Україні використовуються податки, які контролюють
використання природних ресурсів, електроенергії та експлуатацію
транспортних засобів, але згідно законодавства вони не являються
складовими екологічного податку. До них відноситься збір за електричну
та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками; збір за першу реєстрацію транспортного
засобу; плата за користування надрами; плата за землю, збір за
користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне
використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів [1].
Система екологічного оподаткування має свої недоліки, серед яких
однакові ставки податку для всіх регіонів України, потреба в
удосконаленні адміністрування податків, відсутність обмежень щодо
викиду забруднюючих речовин в повітря чи воду, не враховується вплив
добрив та інших хімічних речовин, які використовуються у аграрній
промисловості.
Література
1.
Податковий
кодекс
України.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 2. Paul Ekins. Theory and
Practice of Environmental Taxation: http://www.greentaxreport.co.uk/readchapters-online/11-theory-and-practice-ofenvironmental-taxation?showall=1 3.
Екологічні
податки
у
державних
фінансах
країн
Європи.
URL:https://ecolog-ua.com/news/ekologichni-podatky-u-derzhavnyh-finansah112

krayin-yevropy
4.
Екологічні
податки
URL:https://www.saveecobot.com/analytics/ecotaxes

України.

Саварин І. Б.,
студ. гр.ОП-31,
Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник - Шепель Т.П.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗНАЧЕННЯ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Правильно сформована облікова політика суттєво впливає на
ефективність управління діяльністю підприємства. Саме з урахуванням
специфіки діяльності, має бути обрано такий варіант обліку, що
забезпечить найбільш повну реалізацію всіх управлінських функцій. Проте
розробка та впровадження облікової політики є досить трудомістким
процесом і не стала повноцінним інструментом організації обліку з метою
забезпечення відповідною інформацією як зовнішніх так і внутрішніх її
користувачів. Як засвідчує практика, досить часто положення про облікову
політику, що затверджене на підприємствах, майже повністю копіює зміст
нормативних документів, при цьому повноцінно не розкриваючи
особливості діяльності підприємства.
Питання формування облікової політики підприємства надзвичайно
актуальне та знаходить своє відображення у дослідженнях сучасних
вітчизняних вчених, серед яких Бутинець Ф., Кірейцев Г., Пархоменко В.,
Пушкар М., Пилипів Н., Швець В., Хомин П.
Високоефективна та
якісна організація бухгалтерського обліку
починається з розробки облікової політики підприємства. У законодавстві
закріплено – кожне підприємство зобов’язане самостійно сформувати
облікову політику [1].
Понятття облікова політика на законодавчому рівні – це сукупність
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності [1]. МСБО 8 визначає облікову
політику як конкретні принципи, основи, домовленості, правила та
практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні
фінансової звітності [2]. Науковці вивчаючи питання облікової політики
вважають що це порядок дій, які спрямовані на збір, обробку та надання
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необхідної інформації відповідним користувачам для реалізації власних
інтересів у сфері бухгалтерського обліку [3].
Отже, облікова політика підприємства – це система способів ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, яку
підприємство використовує для забезпечення інформацією зовнішніх та
внутрішніх користувачів, щоб забезпечити раціональне прийняття рішень
для забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Формування облікової політики полягає в тому, що з всіх можливих
способів реалізації прийомів ведення бухгалтерського обліку вибирають ті,
які найкраще забезпечать обліковий процес. Розробляє облікову політику
головний бухгалтер, тим самим приймати рішення про організацію обліку,
від чого в подальшому залежить достовірне відображення операцій та вся
інформація звітності. Прийнята облікова політика оформляється наказом,
розпорядженням чи положенням підприємства.
Для того, щоб запобігти недолікам та зловживанням під час ведення
обліку, при формуванні облікової політики важливо: одночасно з наказом
про облікову політику затвердити необхідні внутрішні документи,
положення, інструкції; врахувати форму власності та організаційноправовий статус підприємства, системи управління, форми контролю та
звітності, які впливають на особливості обліку; вивчити діючу систему
оподаткування, яка впливає на принципи, методи, прийоми ведення обліку
на підприємстві; врахувати рівень технічного оснащення управління, від
чого залежить форма ведення обліку; врахувати розміри діяльності
підприємства та взаємодію служб на різних рівнях та посадових осіб,
кваліфікацію
працівників;
визначити
ефективність
системи
інформаційного забезпечення підприємства, від чого залежатиме
своєчасність подання інформації. Вибір облікової політики повинен
здійснюватися на основі моделювання, центральною ланкою якого є
система обліково-аналітичного забезпечення. Процес вибору облікової
політики включає дані бухгалтерського обліку, статистичного
дослідження, різну маркетингову інформацію.
Отже, правильно сформована ефективна облікова політика має
визначальний вплив на підприємство для досягнення мети його
економічної діяльності щодо побудови бухгалтерського обліку будь-якого
суб’єкта господарювання.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ
СИСТЕМ: ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ
Нові зміни в політичній, економічній структурі та у правових та
бюджетних відносинах між усіма рівнями державних департаментів,
процес інтеграції вітчизняної економіки у світову, вимагають реорганізації
податкової політики, створення ефективного, справедливого та стабільного
податкового обліку. Усі ці реорганізації довели корисність усієї реформи
податкової системи, яка допоможе змінити інституційне середовище та
керівництво самих податкових органів.
Як для податкових органів, так і для платників податків основною
проблемою податкових систем багатьох країн є складність оподаткування.
Через це виявляють уникання від оподаткування, зростають витрати на
утримання та навчання податкових працівників.
Для органів податкової служби введення нової системи звітування
платників за допомогою впровадження електронного документування є
одним із основних критеріїв покращення обслуговування платників
податків.
Застосовуючи цей метод надання звітності, можна ухилятися від черг,
заощадити час та гроші, які розтрачуються на доставку звітності до
податкових органів. А ще за допомогою програмного забезпечення
звітності здійснюється автоматичний розрахунок показників та
знаходження помилок. Сторінки електронного вигляду звітності
абсолютно відповідають цьому ж документу у паперовому форматі, отже
не треба перенавчання, надаючи електронну звітність, а за допомогою
системи електронних ключів електронна звітність захищена від
стороннього втручання.
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Вперше визнали подання податкової звітності по каналах зв’язку
США у 1986 р. У 1998 році Конгрес США поставив за мету: до 2007 року
80% усіх звітів має подаватися в електронному вигляді. Рішення
підкріпили законодавчо: у 2006 році було видано постанови, які
забороняли подавати деякі звіти іншим способом, ніж електронний.
Розглянемо і досвід інших країн, які запровадили електронну форму
звітності. У Словаччині здійснює облік електронних документів
запроваджений офіс електронного прийняття документів, який також
містить пристрій для створення та перевірки захищених електронних
підписів. Служба доходів громадян Ірландії розробила систему
електронного декларування та сплату різних податків і зборів у будь-яку
годину та в будь-якому місці усім своїм клієнтам та їх агентам – це
повністю інтегрована Інтернет-система. Німеччина у 1997 році одна з
перших країн запровадила закон про електронно-цифровий підпис.
Податкові декларації електронною поштою німці здають з 1999 року. При
цьому основними недоліками податкової системи Німеччини є не дуже
раціональна структура і завищені податкові ставки. В Естонії Закон про
систему оподаткування надає платникам податків зробити вибір методу
подання податкових декларацій. Але Міністерство фінансів впровадило
наказ - подавати податкові декларації в електронній формі мають усі
державні установи [1].
В Україні ж потреба впровадження подання електронної податкової
звітності платниками відображається у належних розділах Податкового
кодексу України. Особливим етапом у процедурі адміністрування податків
та автоматизації ведення податкового обліку та звітування є встановлення
у Податковому кодексі України засади щодо обов`язкового подання
податкової звітності в електронній формі великими та середніми
платниками податків [2]. Це нова ступінь взаєморозуміння громадянина з
органами влади, відповідно можуть з`являтися труднощі у роботі з
програмним забезпеченням. Значить податкова служба повинна постійно
працювати над тим, щоб удосконалити та полегшити подання електронної
звітності.
Отже, введення звітності в електронному вигляді – це зменшення
витрат та покращення звітності платників податків, за допомогою
спрощення отримування або надання звітності, а також це безконтактний
процес, який не допускає зловживання у податковій галузі. Якраз із
запровадженням автоматизованого документування наша країна підходить
до міжнародних економічних норм, оскільки уже багато розвинутих країн
відмовились від паперової форми документообігу і обрали електронну.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У процесі господарської діяльності між окремими підприємствами, а
також між окремими організаціями та всією фінансовою системою виникає
розрахунковий взаємозв’язок між купівлею та продажем запасів,
необоротних активів, готової продукції, виконаної роботи та послуг тощо.
Тому, чітка організація розрахунків між постачальниками та підрядниками
є дуже важливою, оскільки це сприяє прискоренню обороту оборотних
коштів, погашенню боргів та поповненню бюджетів.
Робота з контрагентами, з якими співпрацює підприємство, є
найважливішою
частиною
функціонування
будь-якого
суб’єкта
господарювання. До них відносять юридичні та фізичні особи які
постачають товари, матеріали або надають послуги; підприємства та особи
які здійснюють різного виду будівельно-монтажні роботи.
Деякі вчені виділяють загальні проблеми, які відносяться як до
розрахунків з покупцями, так і до постачальників. А саме: не повний
внутрішній контроль розрахунків на підприємстві, не точний облік
безнадійної та простроченої заборгованості, вірогідність отримання
неправдивої інформації від контрагента, можливість укладання
не
надійних договорів; налагодження документообігу розрахунків з
контрагентами (обкладання штрафними санкціями через несвоєчасність
сплати) [1, с. 73].
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Законодавчо облік розрахунків підприємства з постачальниками і
підрядниками регламентується П(С)БО 11 «Зобов’язання». У якому
відображено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про зобов`язання та її розкриття у фінансовій звітності. Згідно
цього законодавчого документа, оцінка довгострокові зобов'язання, на які
нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою
вартістю; поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою
погашення; непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових
рахунках підприємства за обліковою оцінкою [2].
Щодо вирішення вище вказаних проблем, на нашу думку, потрібно
вжити наступні заходи:
 удосконалити внутрішній контроль на підприємствах;
 покращити процес документування та запровадження сучасного
графіку документообороту;
 проводити інвентаризацію розрахунків з контрагентами кожного
кварталу;
 проводити детальний аналіз заборгованостей за кожним
постачальником та покупцем;
 проводити аналіз дебіторської і кредиторської заборгованостей
відповідно вимог облікової політики;
 контролювати оборотність та стан розрахунків з контрагентами;
 розробити методику реструктуризації боргу, штрафні санкції (їх
варто наблизити до кредитних відсотків банків).
Отже, вважаємо, що надані пропозиції щодо поліпшення облікового
процесу розрахунків з постачальниками та підрядниками дозволять
зменшити ризики неплатоспроможності підприємства, а також покращить
контроль за розрахунками та допоможуть ефективно управляти
підприємством та збільшувати свої прибутки.
Література
1. Литвиненко В.С., Шпак М.О. Актуальні проблеми та шляхи
покращення обліку розрахунків з покупцями та замовниками //
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в управлінні господарською
діяльністю та оподаткуванням підприємств : збірник тез доповідей
всеукр. студ. наук.-практ. конф. 12 травн. 2016 р. Київ, 2016. С. 221-223.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»:
Наказ Міністерства фінансів від 31 січня 2000 р. № 20.

118

Стецюк О. Я.,
студ. групи ОП-31,
національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Грицай О. І.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ: МЕХАНІЗМ
ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЧИ ЗБІЛЬШЕННЯ ТІНЬОВОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ?
Досить значну частку економіки України займає тіньовий сектор,
існування якого зумовлено корисливими цілями, бажанням різними
шляхами організації підпільного виробництва, незаконного перепродажу
товарів та послуг, приховування доходів, використання механізмів
недобросовісної конкуренції, та іншими діями отримати додатковий,
прихований від сплати податків прибуток.
У січні-березні 2021 року рівень тіньової економіки України становив
30% від обсягу офіційного ВВП [1]. У зв’язку з тим, що тіньова економіка
характеризується несплатою (повною або частковою) податків, у
міжнародній практиці виділяють два шляхи ухилення від них. Перший – це
недоплата чи заниження суми податку по закону за використання лазівок у
законодавстві. Другий – приховування доходів та несплата податків у
порушення законодавства [2]. У нашому дослідженні буде розглянуто
тіньову економіку, пов’язану з недоплатою суми податку по закону за
використанням законодавства. Застосування недосконалої, на нашу думку,
спрощеної системи оподаткування дає змогу цілком законним способом
зменшити обсяг податкових надходжень. Зокрема це пов’язано з наданням
послуг суб’єктами підприємницької діяльності III та II груп для
підприємців загальної ситеми оподаткування. Здійснюєтья перерахунок
коштів за ніби то отримані послуги, при цьому СПД (суб’єкт
підприємницької діяльності) III групи сплачує 5% або 3% загальної суми
доходу, а підприємець на загальній системі оподаткування відносить цю
суму до складу свої операційних витрат і водночас зменшує базу
оподаткування податком на прибуток [3]. Отже, навмисне збільшення
величини витрат, суб’єктами загальної системи оподаткування, приводить
до того, що велика частка підприємств не відображає свої реальні доходи
та сплачує набагато менше податку на прибуток. Тому в даний час
головним аргументом проти преференції у вигляді спрощеної системи є те,
що вона, перетворюючись в податкові зловживання, призводить до
легальної мінімізації бази оподаткування. Цей фактор дозволяє створювати
різноманітні механізми уникнення від оподаткування. Це ставить під
сумнів виконання принципу соціальної справедливості, визначеної ст. 4
ПКУ [4]. Адже фізичні особи, діяльність яких майже не відрізняється і
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вони мають приблизно однаковий рівень доходу зобов’язані сплачувати
суми податкового зобов’язання, що кардинально відрізняються.
Також з метою мінімізувати податок на доходи фізичних осіб та
єдиного внеску прцедавці заміняють трудові відносини на залучення
фізичних осіб-піприємців (ФОП), які сплачують єдиний податок другої або
третьої групи. Ставка єдиного у ФОП нижча, ніж сума ставок ПДФО і ВЗ, і
це дозволяє зменшити оподаткування доходу, порівняно з трудовим
договором. Так, ФОП III групи єдиного податку може сплачувати 5% з
одержавного доходу, тоді як зарплата наймного працівника
оподатковується ПДФО за ставкою 18% та ВЗ за ставкою 1,5% [5]. Отже,
для оптимізації податків на заробітну плату роботодавець змушує
робітника зареєструватися платником єдиного податку і переводить
взаємовідносини з ним на контрактну форму співробітництва.
Ще один спосіб мінізації податкових зобов’язань пов’язаний з II
групою платників єдиного податку. Зменшення податкових зобов’язань
може відбуватися декількома способами. При першому способі юридичні
особи на загальній системі продають з маленькою націнкою товар на своїх
суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) II групи, що потім реалізують
кінцевому користувачу з більшою націнкою, сплачуючи при цьому
набагато меншу суму податку на рік. При другому способі підприємець
може використовувати СПД II групи тим самим замінюючи протягом року
декілька різних підставних фізичних осіб. Також існує третій спосіб
мінімізації обсягу сплати податку: коли СПД II групи є посередником між
замовником та фактичним виробником товарів чи послуг. У цій схемі
юридична особа також реєструє СПД II групи, приймає на них кошти,
залишає торгову націнку, а дохід, що дорівнює майже собівартості
перераховується на юридичну особу [3]. При цьому способі неможливо
встановити факт реального товарообігу.
В Україні на малих та середніх підприємствах тримаються подекуди
цілі галузі, зокрема інформаційна та телекомунікаційна саме тому будь-які
зміни в оподаткуванні супроводжуються значними дискусіями, адже
мінімальні зміни могли призвести до того, що ведення господарювання
ставало невигідним і призводило до суттєвих проблем у цих галузях [6,
с.207].
Отже, виходячи з усього вищезазначеного можна зробити висновок,
що необхідно рефомувати спрощену систему оподаткування. Проте будьякі ініціативи у цій сфері завжди знаходяться під тиском політичних
чинників. Тому через недосконалість цієїсистеми оподаткування негативні
наслідки відчувають і бізнес, і уряд. Застосування спрощеної ситеми тісно
пов’язане з проблемою ухилення від сплати податків. Реформувавши її
можна збільшити доходи державного бюджету та зменшити частку
тіньового сектору економіки України.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
В умовах розвитку міжнародної економіки та глобалізаційних
процесів, розширення зовнішньоторговельних зав’язків й збільшення
обсягів прямого іноземного інвестування, набувають актуальності питання
адаптації національної практики обліку до міжнародних стандартів.
Вітчизняна система бухгалтерського обліку в останні роки зазнала
кардинальних змін в напрямку орієнтації на міжнародні стандарти
фінансової звітності. І хоча національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку розроблені на базі міжнародних, вони мають деякі
розбіжності, які впливають на розкриття інформації користувачам
фінансової звітності.
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Результати порівняння положень НП(С)БО 9 [1] і МСБО 2 [2]
наведено нижче:
1. Міжнародний стандарт не виділяє поняття малоцінні та
швидкозношувані предмети, і стосовно даної групи запасів спеціальних
правил обліку немає.
2. Міжнародний стандарт не регламентує питання класифікації
запасів. Ступінь деталізації груп на практиці залежить від сфери діяльності
підприємства і, відповідно, від характеру використовуваних запасів.
3. Національний стандарт дає більш детальну інформацію стосовно
методів оцінки запасів на дату надходження.
4. В умовах повного або часткового старіння запасів, зниження ціни
продажу актуалізується за розрахунок чистої вартості реалізації.
Міжнародний стандарт, на відміну від національного, надає конкретні
рекомендації щодо оцінки чистої вартості реалізації запасів.
5. При списанні запасів національний стандарт дозволяє використання
п’яти методів: ідентифікована собівартість, середньозважена собівартість,
собівартість перших за часом надходження запасів (метод ФІФО), за
нормативними затратами, та за ціною продажу. Підприємство може
застосовувати різні формули собівартості до окремих груп запасів, що
характеризуються різним характером, якщо цим буде досягнуто вищий
рівень достовірності оцінки. Міжнародним стандартом передбачено
використання трьох методів: індивідуальна собівартість, метод ФІФО та
метод середньозваженої собівартості. Отже, національний стандарт дає ширше
розкриття інформації про списання запасів при вибутті, ніж міжнародний стандарт [3].
6. У міжнародному стандарті є особливі застереження стосовно
правил обліку запасів брокерами товарної біржі. В національному
стандарті такі застереження відсутні.
7. Національний стандарт зазначає, що оцінка запасів у випадку, якщо
первісну вартість у момент оприбуткування достовірно визначити
неможливо, має проводитися за справедливою вартістю. В міжнародному
стандарті спеціальне правило оцінки в даному випадку не зазначено.
8. В національному стандарті зазначено, що відновлення вартості
раніше уцінених запасів відображається як збільшення іншого
операційного доходу. Міжнародний стандарт пропонує відображати дану
операцію як зменшення витрат за тією статтею, на яку зазвичай списується
собівартість запасів.
9. В національному стандарті детально регламентовано облік
транспортно-заготівельних витрат. В міжнародному стандарті дана
інформація відсутня.
10. Національний стандарт вимагає розкриття інформації про запаси,
передані в переробку та на комісію.
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11. На відміну від національного стандарту, міжнародний стандарт
вимагає розкриття інформації про події та причини, що викликали
збільшення чистої вартості реалізації.
Таким чином, можна зробити висновок, що загалом обсяг інформації
про запаси, що розкривається згідно з НП(С)БО 9 «Запаси», є більш
детальнішим порівняно з МСБО 2 «Запаси». При веденні обліку запасів
слід враховувати положення прийнятих для підприємства облікових
стандартів (національних чи міжнародних), оскільки між ними є
розбіжності.
Якщо підприємство веде облік за міжнародними
стандартами, то воно може використовувати деякі положення
національного стандарту для уникнення конфліктних ситуацій з
вітчизняними контролюючими органами щодо окремих питань обліку
запасів.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
В умовах ринкової економіки раціональне використання основних
засобів підприємства як одного з основних ресурсів виробництва є
запорукою ефективності його діяльності в цілому.
Проблеми обліку основних засобів в Україні залишаються достатньо
складними і потребують подальшого наукового дослідження. Важливим
регулятором ведення обліку основних засобів та складання звітності є
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нормативно-правове регулювання. Найважливішим законодавчим актом є
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999р №996-XIV зі змінами та доповненнями, який
регулює систему ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, а також їх державне регулювання на підприємстві в цілому.
Нормативно-правову базу можна представити як чотирирівневу
систему:
І рівень – законодавчий – визначає сутність бухгалтерського обліку,
його завдання, основні поняття, що використовуються, порядок
регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку. Законодавчий
рівень включає Конституцію України, Господарський кодекс України,
Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні».
ІІ рівень – нормативний - Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 7 «Основні засоби», який регулює методологічні засади ведення
обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.
ІІІ рівень – методичний. До методичного рівня належать:
- Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій;
- Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків;
- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів;
- Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського
обліку.
ІV рівень – організаційний. До організаційного рівня належать:
- Наказ про облікову політику підприємства;
- Робочий план рахунків для обліку необоротних матеріальних
активів;
- Наказ про проведення інвентаризації; посадові інструкції; графіки
документообігу та інвентаризації;
- Регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб та
порядок організації та реалізації внутрішнього контролю [4].
У наказі про облікову політику підприємства, як правило, по
відношенню до основних засобів визначають наступне:
1. Що є об’єктом основних засобів на підприємстві. В різних
нормативних документах представлені альтернативні варіанти визначення
об’єкта основних засобів. Зокрема в П(С)БО 7, Методичних рекомендаціях
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з бухгалтерського обліку основних засобів надані такі визначення об’єкта
основних засобів: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений
для виконання певних самостійних функцій тощо.
2. Порядок визначення ліквідаційної вартості основних засобів. При
зарахуванні об’єктів до складу основних засобів визначити їх ліквідаційну
вартість через декілька років досить важко. Тому підприємства в наказі про
облікову політику вказують, що ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює
нулю, а вартість, що амортизують, відповідає первісній вартості об’єкта.
3. Методи нарахування амортизації основних засобів. Чинним
законодавством передбачено наступні методи нарахування амортизації
основних засобів: прямолінійний, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий
метод. Підприємство може встановити різні методи амортизації для різних
груп основних засобів.
4. Порядок встановлення строку корисного використання
(експлуатації) основних засобів. Строком корисного використання
(експлуатації) об’єкта є період часу, упродовж якого підприємство
передбачає використовувати відповідний об’єкт або кількість одиниць
продукції (послуг), яку підприємство очікує отримати від використання
основного засобу.
Нечіткість нормативно-правового регулювання, численні зміни
правової бази сприяли перекручуванню сутності основних засобів,
відсутності взаємозв’язку між фінансовим та податковим обліком
основних засобів, а також до неоднозначного сприйняття фахівцями
інформації про них.
Таким чином, постійний моніторинг нормативно-правової бази обліку
основних засобів сприяє налагодженню належного обліку цих об’єктів та
дає можливість забезпечити ефективне їх використання, що призводить до
підвищення кінцевих результатів діяльності підприємства в цілому.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Одним із завдань діяльності суб’єкта господарювання незалежно від
особливостей його функціонування є формування раціональної облікової
політики, яка застосовується в бухгалтерському обліку, а також з метою
оподаткування. Відповідно до вітчизняного законодавства облікова
політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку,
складання та подання фінансової звітності [1].
Питання, пов’язані з формуванням та реалізацією облікової політики,
розглядали та вирішували такі науковці як С.Ф. Голов, Г.М. Давидов,
П.Є. Житний, В.А. Кулик, Я.В. Олійник, М.С. Пушкар, Г.Я. Ямборко.
Водночас виникає необхідність дослідження сутності облікової політики
для цілей оподаткування та положень, пов’язаних з розрахунком суми
податків та їх впливу на об’єктивне визначення бази оподаткування
податку.
Слід акцентувати увагу на тому, що в обліковій політиці вказуються
тільки ті принципи, методи обліку й оцінки, які мають декілька варіантів
обліку на вибір підприємства. Тільки П(С)БО визначають більш, ніж 40
альтернатив, а МСФЗ – більш, ніж 120. Отже, головною метою облікової
політики є обрання найбільш прийнятних та вигідних варіантів, які
забезпечать формування якісної і достовірної фінансової звітності.
Складання облікової політики обов’язкове для всіх без винятку
підприємств, її оформлення здійснюють за допомогою відповідного
наказу.
Облікова політика є інструментом, який може надійно забезпечити
позиції суб’єктів господарювання при нарахуванні податків. Актуальними
є питання складання облікової політики ще і тому, що при перевірці
податковими органами правильності визначення фінансового результату
для підтвердження своїх висновків вони часто звертаються до положень
облікової політики суб’єкта господарювання. У 2019 році наказ про
облікову політику згадувався у більш, ніж 800 судових рішеннях,
пов’язаних з результатами перевірок правильності нарахування податків на
підприємствах [2].
До переліку елементів облікової політики, які тісно пов’язані з
нарахуванням і сплатою податків слід віднести методи амортизації
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основних
засобів,
інших
необоротних
матеріальних
активів,
нематеріальних активів; вартісні ознаки предметів, що входять до складу
малоцінних необоротних матеріальних активів; методи оцінки вибуття
запасів; метод обчислення резерву сумнівних боргів; перелік створюваних
забезпечень майбутніх витрат і платежів; перелік і склад змінних і
постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; кількісні критерії
та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та
статті фінансової звітності тощо.
Від обраних варіантів ведення обліку залежить величина кінцевого
фінансового результату, а отже, у разі отримання прибутку, і величина
податку на прибуток. За цих умов слід здійснювати детальний аналіз
можливих податкових наслідків у разі застосування нового елементу
облікової політики.
До податкових ризиків можуть призвести також і типові помилки в
обліковій політиці. До них слід віднести спрощений підхід до формування
облікової політики (використання зразків інших суб’єктів господарювання,
адаптованих «під себе», положень облікової політики зарубіжних
компаній, використання облікової політики, яка складена декілька років
тому та не оновлювалася). Також облікова політика не повинна бути
переобтяжена описом внутрішніх положень підприємства. Якщо виникає
необхідність здійснення акценту на якомусь положенні комерційної,
кадрової, цінової політики, то слід проаналізувати їх та передбачити
податкові наслідки та ризики щодо такого посилання.
При формуванні облікової політики слід детально зупинитися саме на
особливостях конкретного підприємства та здійснюваних ним бізнеспроцесах.
Отже, облікову політику для цілей оподаткування слід визначити як
сукупність правил, за якими здійснюється систематизація і узагальнення
інформації про господарські операції протягом звітного періоду з метою
визначення податкової бази за конкретними податками.
Таким чином, формування облікової політики з урахуванням цілей
оподаткування сприятиме оптимізації доходів та витрат, а отже
забезпечуватиме повноту, достовірність нарахування податків на основі
інформації, сформованій у бухгалтерському обліку, правильність їх
відображення у податковій звітності та задоволення інформаційних потреб
фіскальних органів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Будь-яке підприємство для вирішення питань й прийняття рішень
аналізує два показники із своєї діяльності, а саме до доходи та витрати, які
відображені в фінансовій звітності [1]. У складі доходів бюджетної
установи обліковують асигнування з державного або місцевих бюджетів на
видатки бюджетної установи та інші заходи, доходи за спеціальними
коштами, іншими власними надходженнями, іншими коштами, доходи від
реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних
навчальних (сільських) господарств, доходи від реалізації науководослідних робіт тощо.
Згідно Бюджетного кодексу України залежно від джерел утворення
доходів їх поділяють на два види:
1) доходи загального фонду;
2) доходи спеціального фонду.
НП(С)БОДС 124 «Доходи» [2] визначає методичні засади формування
в бухгалтерському обліку інформації щодо доходів бюджетних установ.
Виділяють операції обмінні, які пов’язані з придбанням активів в обмін на
грошові кошти та необмінні, які передбачають отримання послуги замість
активу, або виконання певних умов.
НП(С)БОДС 124 «Доходи» не поширюється на визнання і оцінку
доходів, які визначаються в інших НП(С)БОДС: договорами оренди;
дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та
обліковуються за методом участі в капіталі, продажом або змінами у
вартості основних засобів і нематеріальних активів змінами у справедливій
вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань або їх ліквідації,
змінами вартості інших поточних активів, видобуванням корисних
копалин [3].
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Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про
доходи за обмінними (доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від
реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові
доходи тощо) та необмінними операціями (податкові та неподаткові
надходження, трансферти тощо). Склад доходів та порядок їх визнання
визначаються відповідними НП(С)БОДС.
Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні
підприємства потрібно використовувати такі дані, що відповідають певним
правилам, законам, інструкціям і нормам, що є правильним та законним.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА:
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА
Відображенню в бухгалтерському обліку торговельного підприємства
усіх об'єктів основних засобів передує їх визнання. У відповідності до
П(С)БО 7 основні засоби визначені, як матеріальні активи торговельного
підприємства, тому вони повинні відповідати критеріям, які властиві всім
активам підприємства, а саме: основні засоби торговельного підприємства
повинні акумулювати в собі майбутню економічну вигоду; основні засоби
торговельного підприємства повинні контролюватися підприємством у
результаті минулих подій; кожен об'єкт основних засобів торговельного
підприємства може бути достовірно оцінений.
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У п. 6 П(С)БО 7 однією з необхідних умов визнання об'єкта активом
торговельного підприємства є можливість одержання в майбутньому
економічної вигоди від його використання. Потрібно відзначити, що
поняття економічної вигоди є запозичено з МСФЗ.
Економічну вигода це потенційна можливість одержання
торговельним підприємством грошових коштів від використання активів.
Економічна вигода може надходити тільки у вигляді грошових коштів,
тобто при продажу активів торговельним підприємством. Виходить, що
коли торговельне підприємство купує засоби праці не з метою їх
наступного перепродажу, а для використання в господарській діяльності,
не одержить у майбутньому грошових коштів, а отже й економічної вигоди
[1].
У міжнародних стандартів фінансової звітності принципи підготовки і
складання фінансової звітності торговельного підприємства визначають
майбутню економічну вигоду як - потенціал, що може сприяти
надходженню до торговельного підприємства, прямо або опосередковано,
грошових коштів або їх еквівалентів. Під прямим надходженням грошових
коштів від використання основних засобів необхідно вважати можливість
конвертованості об'єктів основних засобів у грошові кошти, тобто їх
продаж. Отже, основні засоби є необхідною умовою для виробництва
товарів або надання послуг, за які споживач готовий платити [2]. Отже,
можна зробити висновок, що будь-який об'єкт основних засобів
торговельного підприємства, може приносити економічну вигоду, якщо він
володіє хоча б мінімальною вартістю.
Наступною умовою визнання основних засобів торговельного
підприємства є можливість їх контролю підприємством. З визначення
активів, представленого в П(С)БО незрозуміло, чи має контрольований
об'єкт бути власністю торговельного підприємства або достатньо наявності
прав володіння і користування ними. Концепція контролю основних
засобів торговельного підприємства припускає дотримання наступних
умов: 1) торговельне підприємства приймає на себе ризики, пов'язані з
використанням об'єкта основного засобу. Дані ризики можуть відрізнятися
в залежності від способу отримання і призначення основних засобів; 2)
об'єкт, що використовується в господарській діяльності, приносить
економічні вигоди; 3) торговельне підприємство обмежує доступ інших
осіб до одержання економічних вигід від даного об'єкта основного засобу.
Третій критерій визнання основних засобів активами торговельного
підприємства - їх достовірна оцінка. З економічної точки зору вартість
необоротних активів являє собою їх грошову оцінку, за якою вони
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враховуються та використовуються в процесі господарської діяльності
торговельного підприємства. Не можливо не звернути уваги на
різноманітність видів оцінок, що запропоновані П(С)БО: історична
(фактична) собівартість, первісна, справедлива, ринкова, відновна,
переоцінена, залишкова вартість, а також ліквідаційна і що амортизується
[3].
Отже, основні засоби торговельного підприємства, лише один раз
формують первісну вартість, а у всіх інших випадках, це буде їх похідна
вартість. Від точності й правильності оцінки об’єктів основних засобів
торговельного підприємства залежить достовірність та повнота облікової
інформації, представленої в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності,
тому правильна оцінка об’єктів основних засобів має важливе значення.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
На сучасному етапі розвитку економіки України однією з
найскладніших проблем, з якими стикаються вітчизняні підприємства, є
наявність значних обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості. В
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умовах нестабільності та невизначеності значна кількість вітчизняних
підприємств опинилася на межі фінансової кризи.
Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві є
дуже важливою, оскільки сприяє організації інформації, прозорості та
достовірності даних про розрахункові операції з боржниками.
Оперативне надання надійної інформації керівникам усіх рівнів
можливе за умов обліку показників усіх функцій, що гарантують
ефективність та дієвість бізнес-процесів у конкурентному бізнессередовищі. Здійснюючи безперервну господарську діяльність, кожна
компанія, відповідно, реалізує результат своєї діяльності у вигляді товарів
чи послуг. В результаті таких операцій на ринку виникає дебіторська
заборгованість.
Питанням щодо організації обліку та аналізу дебіторської
заборгованості присвячено праці зарубіжних та вітчизняних ученихекономістів: Ф.Ф. Бутинця, О.П. Войналовича, С.Ф. Голови, О. М.
Горбачова, М.Ф. Ван Бреда, В.В. Сопки, К.С. Сурніна, О.Д. Ковальова,
Н.М. Ткаченко та ін.
Під час своєї діяльності підприємство не завжди здійснює виплати
іншим компаніям або іншим фізичним особам одночасно з моментом
передачі майна, виконання робіт та надання послуг. У результаті цих дій у
підприємства виникає дебіторська заборгованість. Боржниками можуть
бути і юридичні, і фізичні особи, які так чи інакше заборгували
підприємству кошти або інші активи. Формування інформації в обліку про
дебіторську та кредиторську заборгованість та розкриття даних про неї у
фінансовій звітності зазначені у НП(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість», що тягне за собою ряд проблем:
- Розбіжності обліку дебіторської заборгованості за змістом у
НП(С)БО 10 та положеннями МСБО;
- Облік дебіторської заборгованості не враховує специфіку цього
активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації та велику
кількість методів його оцінки [1];
- Проблемність відображення обліку дебіторської заборгованості в
облікових регістрах, а саме – розміщення дебіторської та кредиторської
заборгованостей у журналі №3;
- Непристосованість визначення розміру резерву сумнівних боргів у
діяльності підприємств. Вартість безнадійних боргів, а також витрат на
безнадійні рахунки слід уникати шляхом створення "резерву сумнівних
рахунків".
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- Проблемність організації внутрішнього контролю дебіторської
заборгованості, що тягне за собою перевищення суми дебіторської
заборгованісті на підриємстві, що може спричинити появленню сумнівних
боргів [2];
Ще однією важливою проблемою можна вважати розмежування
понять щодо безнадійної та сумнівної заборгованостей. Варто зазначити,
що методика розрахунку резерву сумнівних боргів, яка розраховується
відповідно до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», не є адаптованою
для українських підприємств, тому доцільніше проводити розрахунок на
підставі статистичних даних. Для надання якісної бухгалтерської
інформації про заборгованість суб'єкту користувачам, для прийняття
рішень, О.М. Колесникова пропонує розробити таку форму
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, для якої властиві [3]:
наявність єдиного підходу до обліку заборгованості; високоякісний облік
довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлений наявністю
розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку довгострокової
дебіторської заборгованості в системі синтетичних рахунків; веденням
аналітичного обліку за кожним видом довгострокової дебіторської
заборгованості в розроблених відомостях аналітичного обліку.
Саме вирішення цих поставлених проблем обліку дебіторської
заборгованості сприятиме до формування чіткої та екфективної політики
щодо її управління.
Література
1. Гнатенко Є.П. Вдосконалення обліку і аналізу дебіторської
заборгованості на підприємстві / Є.П. Гнатенко, Б.В. Погріщук //
Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського – 2014. – Випуск 5.3 (112)
– С. 15-18. 2. Косата І.А. Деякі проблеми обліку дебіторської
заборгованості в Україні / І.А. Косата // Бізнес Інформ. - Харків: ХНЕУ –
2012. - № 12. – с.242- 245. 3. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку
резерву сумнівних боргів в контексті Податкового кодексу України
[електронний ресурс] / О. М. Колеснікова // Ефективна економіка. –
режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?Operation
=1&iid=772.

133

Ярема Р. Р.,
студ., курс 2, магістр з фаху «Облік і оподаткування»,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науковий керівник – Даньків Й. Я.,
к.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту
ТОЛІНГ ІМПОРТНИХ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ ЗАПАСІВ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
У контексті формування глобальної економіки відображення в
бухгалтерському обліку операцій з давальницькою матеріальними
цінностями (надалі - запасами) учасниками зовнішньоекономічної
діяльності України відбувається часто через відсутність виробничих
потужностей компанії, яким передають запаси для переробки сторонній
організації. Такі операції в міжнародній практиці ще називаються «толінг»,
під яким розуміють зовнішньоекономічне співробітництво підприємств
різних країн, при якому господарюючий суб’єкт однієї країни передає
суб’єкту іншої країни різні види запасів, зокрема сировину, матеріали
напівфабрикати, комплектуючі вироби для подальшої переробки або
доопрацювання, а потім отримує назад готову продукцію, яка виготовлена
з наданих запасів.
Широке застосування толінгових операцій знайшло в легкій
промисловості, зокрема в приватному акціонерному товаристві
«Ужгородська швейна фабрика». Тут давальницькі матеріали (тканини)
отримані від замовника на переробку відображаються на забалансовому
субрахунку 022 «Матеріали прийняті на переробку» за цінами,
передбаченими в договорі, накладних і т.д., тобто за заставною вартістю.
Згідно з Інструкцією № 291 [4] аналітичний облік давальницьких запасів
ведеться в розрізі замовників, видів матеріальних цінностей і місць
зберігання або переробки. Облік витрат з переробки або доопрацювання
давальницьких запасів здійснюється на рахунках обліку витрат
виробництва (за винятком вартості давальницьких запасів замовника), а
саме на рахунку 23 «Виробництво».
Що стосується оподаткування при здійсненні господарських операцій
з переробки давальницьких матеріалів нерезидента на території України,
то їх оподаткування відображається в обліку наступним чином: ПДВ на
ввезені давальницькі матеріали і вивезенні готових товарів - 0%; митні
платежі за ввезення/вивезення товару - 0% (при дотриманні умов режиму
«переробка на митній території»); ПДВ за послуги переробки - 0% (при
розрахунку в грошовій формі і вивезенні готового товару за межі митної
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території) - п.п. 195.1.3. п. 195.11 ст. 195 Податкового кодексу України [3];
ПДВ на запаси, які придбані на митній території України та повністю
використаний при переробці іноземних товарів (які можна заявити в
митний режим експорту) - 0% (ст. 154 МКУ) [3]; а податок на прибуток на загальних умовах.
До теперішнього часу відсутнє чітке трактування дефініції
«переробник» і «давалець», «давальницькі операції», «сучасні методики та
обґрунтовані рекомендації з бухгалтерського обліку у переробника
давальницької сировини».
Вимоги вести окремий облік виробництва готової продукції з
давальницьких та власних запасів складно виконати, оскільки в Плані
рахунків відсутні рахунки для обліку незавершеного виробництва з
давальницьких запасів. Крім того, власне і давальницькі запаси, як
правило, переробляються спільно, то випущену готову продукцію
практично важко індивідуалізувати. Тому розподіл виробленої продукції
на власну продукцію і давальницьку проводиться, виходячи з норм витрат
сировини.
При недостатній організації обліку на кінець звітного періоду у
переробника може виникнути негативне сальдо за даними рахунку 26
«Готова продукція», що обумовлюється продажем готової продукції з
давальницької сировини також і своїм контрагентам.
Поряд з цим, важливо розглянути питання, що пов'язані з
правомірністю обліку продукції з давальницької сировини на рахунку 002
«Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»,
оскільки облік готової продукції з давальницької сировини на рахунку 002
«товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»
суперечить економічному змісту даного рахунку.
Вітчизняний досвід застосування операцій з давальницькими запасами
свідчить про те, що толінг є перспективним напрямком розвитку
зовнішньоекономічних відносин. При його застосуванні українські
підприємства можуть отримати гарантоване постачання давальницьких
запасів. Це дозволить збільшити соціальний захист працівників шляхом
недопущення зниження робочих місць, підвищення оплати праці,
зростання соціальних фондів, а також збільшення суми податків до
бюджетів всіх рівнів.
Іноземні партнери зможуть забезпечити збут послуг підприємств
незалежно від зміни кон'юнктури на світових ринках. Крім того, іноземний
постачальник давальницької сировини, по суті, кредитує українські
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підприємства, дозволяючи останнім економити обігові кошти і пускати їх,
наприклад, на розвиток виробництва і соціальні програми.
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AKTUALNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI, WYNIKAJĄCE Z
RÓŻNORODNOŚCI POKOLENIOWEJ PRACOWNIKÓW
Celem pracy jest ukazanie współczesnych problemów rachunkowości oraz
możliwości ich rozwiązania. W niniejszym artykule wykorzystano krytyczną
analizę literatury przedmiotu badań.
Współczesna rachunkowość zmaga się z licznymi problemami
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Joanna Kaczorowska w swojej literaturze
wskazała na problem różnorodności pokoleniowej pracowników działów
finansowo-księgowych. Omówiła różnice między trzema pokoleniami
pracowników: baby boomers (urodzeni w latach 1946-1970), pokolenia X
(urodzeni w latach 1970-1980) oraz pokolenia Y (urodzeni po 1980 roku).
Według badań, dwa pierwsze pokolenia charakteryzują się wyraźniejszymi
chęciami do pracy, większą sumiennością i lojalnością wobec pracodawcy.
Potrafią poświęcić się dla dobra przedsiębiorstwa, a ich potrzeby łatwiej
zidentyfikować pracodawcy. Natomiast pokolenie Y cechuje się kreatywnością,
podejmowaniem wyzwań oraz dynamiką. Świetna znajomość IT oraz skłonność
do zmian pozwala pracodawcy na efektywne wykorzystanie ich potencjału w
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celu osiągnięcia korzyści firmy.1 Wiąże się to jednak z wewnętrznymi
konfliktami związanymi chociażby z innymi oczekiwaniami pracowników, czy
też z innym postrzeganiem własnej pracy. Aby uniknąć takich problemów
pracodawca powinien różnicować metody zarządzania przedsiębiorstwem, być
elastyczny i przede wszystkim poznawać potrzeby swoich pracowników, by
móc dostosować do nich swoje narzędzia zarządzania.
Różnice pokoleniowe wśród pracowników niosą ze sobą również problemy
związane z wprowadzaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w
rachunkowości przedsiębiorstw. Jacek Jaworski w swojej pracy na temat
systemów klasy ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów
przedsiębiorstwa) pisał, iż przyzwyczajenia starszych pokoleń blokują
księgowych przed wprowadzaniem nowych narzędzi. Pojawiają się wahania
wynikające z braku dokumentów w formie papierowej oraz brakiem zaufania
wobec systemów informatycznych.2 Przekłada się to też na obawy przed
błędami przy wprowadzaniu dowodów księgowych do systemów. Nie oznacza
to oczywiście, że dekretacja w formie papierowej jest systemem złym. Jednak
ostatnie lata pokazują, że technologie informatyczne rozwijają się w ogromnym
tempie i, w mojej opinii, stosowanie systemów informatycznych w
rachunkowości jest nieuniknione.
Różnorodność pokoleniowa oraz techniki informatyczne w rachunkowości
skłaniają do przemyśleń na temat problemów behawioralnych w księgowości
przedsiębiorstw. Melania Bąk zauważyła, że niektóre zachowania pracowników
są przyczyną złych decyzji finansowych oraz mogą mieć wpływ na fałszowanie
sprawozdań finansowych. Z kolei klasyfikacja kosztów, metody pomiaru
kosztów czy zarządzanie nimi są uzależnione od subiektywnej oceny
pracowników kadry zarządzającej, a więc mają odzwierciedlenie w
rachunkowości zarządczej. W celu uniknięcia problemów behawioralnych,
przedsiębiorstwo powinno mieć sprecyzowaną politykę rachunkowości, a
pracodawca powinien dbać o wypracowanie dobrych praktyk u pracowników.
Liberalizacja przepisów prawa wpływa bowiem na zachowania pracowników
oraz decyzje, które oni podejmują.3
Wielu autorów wskazuje na przyczyny oszukańczej sprawozdawczości
finansowej, zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach. Maria Hulicka
stwierdziła, że jest to nie tylko fałszowanie danych, celowe pomijanie zdarzeń
1
Kaczorowska J., Różnorodność pokoleniowa pracowników – wyzwaniem dla współczesnych
pracodawców, Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów,
rachunkowości i zarządzania, red. Walińska E., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 202 – 212,
2
Jaworski J., Nowoczesne technologie informacyjne w rachunkowości przedsiębiorstw, Finanse i
rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, red. Głuchowski J., Patyk J., Sojak S., WSB w
Toruniu, Toruń 2007, s. 349 – 358,
3
Bąk M., Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego”, nr 625, rok 2011,
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czy transakcji, a także manipulowanie szacunkami księgowymi oraz
nieprawidłowa interpretacja i stosowanie zasad rachunkowości. Przyczyną
oszukańczej sprawozdawczości finansowej może być presja wywierana na
kadrze kierowniczej związana z osiąganiem upragnionych, lecz nierealnych
korzyści finansowych. Wyjątkowo groźne jest fałszowanie sprawozdań
finansowych w sektorze bankowości, ponieważ to właśnie na podstawie
sprawozdań finansowych dokonuje się oceny zdolności kredytowej
przedsiębiorstw. Aby unikać oszukańczej sprawozdawczości finansowej
przedsiębiorstwo powinno zadbać o odpowiedni system kontroli wewnętrznej,
który zajmie się wykrywaniem oszustw i nadużyć zajmowanych stanowisk
pracowników. Ponadto, właściciele powinni starać się, aby nie wymagać od
zarządu nieosiągalnych wyników – etyczne postawy powinny być stosowane na
wszystkich szczeblach działalności przedsiębiorstwa.4
Rachunkowość, rachunkowość zarządcza i podatkowa zmagają się z
wieloma problemami zmieniającymi się na przestrzeni lat. Czasem regulacje
prawne nie wystarczają, aby trudności te nie występowały, dlatego też zarówno
właściciele, kierownicy, jak i pracownicy powinni dbać o dobre relacje,
wzajemny szacunek i dążyć do wspólnie ustalonych celów.
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THE ESSENSE OF TRANSACTION COSTS AND THE NEED TO
ORGANISE THEIR ACCOUNTING
Transaction costs are the costs incurred in carrying out transactions. They
consist of the cost of resources and time spent on the transaction, as well as the
losses arising from the conclusion of an incomplete or ineffective agreement.
Sometimes the transaction costs are so high that they prevent the conclusion of
the transaction, so they cannot be detected at all [2, p. 4].
For all these types of costs can be identified:
1) "fixed" transaction costs, specific investments in the creation of this
institutional system;
2) "variable" transaction costs, costs, the amount of which depends on the
number of transactions or their volume.
However, despite the importance of accounting achievements in the
manufacturing sector, transaction costs remain out of the attention of
accountants, and hence all levels of management. Expenses that, occupying a
significant share in the business, are not separated in the accounting standards.
This can be explained by the dependence of transaction costs on the institutional
environment in which the business operates, and the impossibility of its direct
impact on such costs. The essence of the newly allocated component comes
down to the fact that the transaction is the cost of providing and organizing
"agreements" on the distribution of factors of production and finished products,
which take place both in the market and within the enterprise. And if the market
transactions are understood in the classical "exchange" sense, then within the
enterprise - transactions are called "contracts" between factors of production
(labor, capital, land, etc.),in fact, describes the costs on the organization of this
production. However, there is no separation of transaction costs in International
Accounting Standards (IAS) and Financial Reporting (IFRS) [3, p.45].
The need for a complete and detailed classification of expenses for
accounting purposes is covered in paragraphs 99 and 101 of IAS 1 “Presentation
of Financial Statements” [1, p.15]. The standard specifies that an entity shall
provide an analysis of costs recognized in profit or loss using a classification
based on the nature of the costs or their function in the entity, whichever
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analysis provides reasonable and more relevant information. Expenses are
divided into subclasses in order to identify the components of financial
performance, which may differ in frequency, profit or loss potential and
predictability. Therefore, although there is no direct requirement to reflect
transaction costs in the IAS and IFRS system, it is considered necessary to
allocate and classify such costs, taking into account both the general
requirements of IAS 1 and, more importantly, their significant impact on results.
activities of enterprises and the efficiency of the economy.
Some "ignoring" of transaction costs in IFRS and IAS needs to be revised.
Countries with a high share of transaction costs per unit of output should be the
initiators of the improvement of IAS and IFRS. The classification of costs for
the purposes of management accounting distinguishes the costs of the period, if
costs that are not included in the "financial" cost of the product and which
include costs for management, marketing, research, development and so on. In
the system of financial accounts, there is also "room" for transaction costs, such
as administrative, marketing and other costs, the list of which can be extended
according to the nomenclature of accounts.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Одним з найважливіших аспектів підприємницької діяльності є
автомобільний транспорт. У процесі господарювання кожна фірма
потребує перевезення матеріалів, сировини, готової продукції, при цьому
вони використовують власний транспорт або користуються послугами
автотранспортних підприємств. Специфіка транспортних послуг впливає
на організацію обліково-аналітичного процесу та обумовлює процес
незалежної перевірки – аудиту. Тому це питання потребує особливої уваги
та додаткового дослідження.
До транспортних належать підприємства, у яких основний вид
діяльності – перевезення вантажів, пасажирів і багажу, пошти та надання
інших транспортних послуг. На транспортних підприємствах залежно від
форми власності фінансово-господарський контроль може здійснюватись у
формі ревізії або аудиту.
Метою ревізії та аудиту на транспортних підприємствах є
встановлення законності, правильності та доцільності діяльності
транспортного підприємства, виявлення правопорушень, встановлення
винних осіб з подальшим їх покаранням.
Специфіка діяльності транспортних підприємств зумовлює побудову
системи їхнього обліку та аудиту, що потребує застосування деяких
процедур відмінних від інших підприємств, зокрема це:
1) наявність великої ваги в основних засобах рухомого складу –
транспорту, а також необхідність постійного обліку їх технічного стану,
необхідності технічного обслуговування та ремонту;
2) використання специфічних запасів: паливо-мастильних матеріалів,
що вимагає особливої організації аналітичного обліку;
3) споживання транспортних послуг, забезпечуючи процеси
постачання, виробництва та споживання товарів, спричиняє підвищення
рівня виробничої собівартості цих товарів;
6) відсутність незавершеного виробництва, водночас при цьому всі
витрати відносяться на собівартість реалізованих послуг;
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Стадія
контролю

7) збільшення міжнародних перевезень спричиняє виникнення
зовнішньоекономічних операцій;
8) необхідність управління вартістю споживаних матеріальних і
трудових ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності
підприємства [2,3].
Розглянемо детальніше методику контролю діяльності підприємств,
які надають послуги з перевезення вантажів у таблиці 1.
Таблиця 1
Методика контролю діяльності підприємств, які надають
послуги з перевезення вантажів

II. Дослідна

2.1. Огляд та
розуміння системи
внутрішнього
контролю;
2.2. Аудит бізнеспроцесів та дотичних
рахунків обліку

III. Завершальна

I. Попередня

1

Етапи відповідної
стадії контролю
(на прикладі
аналітики стадій
аудиту)
2
1.1. Отримати
розуміння предмету
та завдання:(МСА
210 та МСА 220);
1.2. Приймання
клієнта
1.3. Планування
аудиту (МСА 300):

3. Завершення
завдання з аудиту;
3.2.Складання
аудиторського
висновку
3.3 Формування
файлу робочих
документів

Методичні прийомита
процедури

Джерела отримання
доказів (узагальнено)

3
Огляд фінансової
звітності, оцінка
аудиторського ризику
та його компонентів,
експрес-аналіз
фінансового стану,
запит до попереднього
аудитора
Спостереження за
діяльністю і
операціями
підприємства,
дослідження
документів, ,
документальна
перевірка рахунків
бухгалтерського
обліку, інвентаризація,
розрахунковоаналітичні процедури

4
Наказ про облікову
політику, Статут,
фінансова звітність,
внутрішні
положення
підприємства,
протоколи засідань
засновників

Групування виявлених
помилок, аналіз
суттєвості
невиправлених
помилок, формування
аудиторського звіту

Перелік документів,які
формуються на кожному
етапі контрольного
процессу
5
Інформація про
підприємство, листзобов’язання, договір на
проведення аудиту,
загальна стратегія аудиту,
план аудиту, програма
аудиту

Фінансова звітність,
первинні документи,
дані аналітичного та
синтетичного обліку,
внутрішні
положення, посадові
інструкції, угоди,
контракти

Робочі документи аудитора,
відомості про стан
бухгалтерського обліку,
виявленні відхилення

Робочі документи
аудитора

Аудиторський висновок

Джерело: сформовано автором на основі [4,5]

Діяльність автотранспортних підприємств регулюється чинним
законодавством особливо в частині організації автомобільних перевезень
пасажирів і вантажів, ліцензуванні транспортних послуг, регулюванні
порядку складання договорів про перевезення, визначенні завдань системи
державного контролю на автотранспорті та ін.. До таких основних
нормативних актів належать Закон України «Про транспорт», Закону
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України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про дорожній
рух» та інших законодавчі й нормативні документи України.
Основним завданням державного регулювання та контролю у сфері
автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й
ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових
транспортних послуг. [6]
Отже головними особливостями діяльності автотранспортних
підприємств є те, що за своєю суттю не має операцій з оприбуткування
цінностей, діяльність здійснюється за різними типами перевезень,
специфіка в обслуговуванні автомобілів, контроль за роботою водіїв.
Аудиторські процедури систематично аналізують певні елементи
господарської діяльності автотранспортних підприємств, щоб гарантувати
постійне дотримання облікової політики, стандартів якості, безпеки та
законодавства. Тому слід зазначити, що від правильності організації
процесу аудиту, від отриманих доказів залежить думка аудитора,
висловлена щодо ефективності та достовірності системи обліку
транспортних перевезень.
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2017 року). Частина 1. 3. Петрик О.А. Планування та етапи аудиту
оподаткування/ О.А. Петрик // Аудитор України. – 2012. – № 9 (226). – С.
190-197. 4. Сучасний аудит. Підручник / Редько О.Ю., Пилипенко І.І.,
Корінько М.Д. Каменська Т.О., Проскуріна Н.М.. – К.: ДП «Інформаційноаналітичне агентство», 2015 – 643 с. 5. Закон України «Про
автомобільний транспорт» № 2344-III від 05.04 2001 р. зі змінами і
доповненнями від 02.10.2021 р.
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РОЛЬ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО
АУДИТУ ТА ЙОГО БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасного глобального економічного середовища, у якому
існує тенденція переходу до ринкової економіки, виникає потреба у тому
аби встановити тісний зв’язок з об’єктом господарювання та зовнішнім
середовищем.
Велику роль в управлінні підприємством, яке б змогло функціонувати
в довготривалому періоді є беззаперечно стратегія підприємства. Власне
правильно обрана стратегія допомагає підприємству досягти поставлених
цілей та є елементом системного планування підприємства, імплементації
та контролю розвитку підприємства.
Проте зовнішні фактори постійно змінюються, отож виникає потреба
у здійсненні контролю за стратегічним управлінням підприємства. Цією
формою контролю доцільно обрати стратегічний маркетинговий аудит.
Стратегічний маркетинговий аудит – це складова частина
внутрішнього аудита, завданням якої є здійснення основних стратегічних
маркетингових рішень та стратегії розвитку підприємства, та орієнтована
на довгострокову перспективу та має враховувати вплив факторів
макросередовища. Він сприяє забезпеченню не лише наступного контроль
стратегії підприємства, а й розглядається як безпосередній елемент
маркетингової стратегії [1].
Стратегічний маркетинговий аудит складається з таких етапів
 контроль стратегічних передумов
 контроль стратегічного управління, що відбувається урамках
стратегічного нагляду [2].
Для того, аби побудувати ефективну систему стратегічного
маркетингового аудиту, вона має відповідати нижченаведеним критеріям :
 своєчасність надходження інформації для щоб прийняття
управлінських рішень з коригування маркетингової стратегії;
 достовірність даних у достатньому обсязі та правильність
відображення об’єктів контролю;
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 час отримання інформації [3].
Стратегічний маркетинговий аудит корисний тим, що може бути
застосований для будь яких існуючих компаній та видів бізнесу, так і для
того аби створити певний новий проект. Він доцільний для застосування як
у загальному аспекті ( по підприємству в цілому) та і може
застосовуватись для окремих підрозділів підприємства.
Для того, аби здійснити стратегічний маркетинговий аудит, щоб у
подальшому визначити напрямки розвитку підприємства чи бізнесу
загалом, слід обрати одну з організаційних форм, представлених нижче :
 внутрішнього аудиту;
 зовнішнього аудиту.
Отримання найоптимальнішої стратегії є в пріоритеті керівників
компаній та проектів. Отже, вони зацікавлені, аби фахівці, які здійснюють
внутрішній аудит не тільки проводили перевірки за фактом бізнесоперацій, а й аналізували напрями розвитку бізнесу в майбутньому.
В обов’язки аудиторів входить здійснення аналізу стратегічних
ініціатив організації, а також проведення консультації з питань підвищення
ефективності діяльності [4].
Отже, як результат проведення стратегічного маркетингового аудиту,
власники організації отримують загальну інформацію про тенденції на
ринку, основних існуючих та перспективних конкурентів, оцінку
актуального стратегічного напрямку розвитку підприємства та можливих
напрямків його відхилень у майбутньому, оцінку слабких сторін та
можливостей їх вдосконалення у майбутньому за допомогою обраної
стратегії.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Збільшення обсягів промисловості, посилення антропогенного впливу
на виробництво, широке використання природних ресурсів і загалом
негативні показники стану навколишнього середовища стають буденністю
екологічної ситуації України й становлять серйозну загрозу життю та
здоров’ю людей.
Останніми десятиліттями настало усвідомлення необхідності
докорінної зміни економічних принципів у напрямі врахування
екологічного чинника. Наприкінці ХХ століття розпочався світовий рух за
досягнення сталого розвитку людського суспільства [1]. Відтак із позицій
економічної теорії має бути розроблена нова, більш гнучка та ефективна
модель господарювання, де економіка функціонує в межах законів
природи. Сьогодні світова спільнота велику увагу приділяє проблемам
екології й визнає за необхідне забезпечити потреби в життєдіяльності не
тільки теперішнього покоління, а й майбутнього.
Одним з найбільш дієвих інструментів екологічного контролю за
діяльністю підприємств та впливу на таку діяльність є екологічний аудит.
Відповідно до Закону України “Про екологічний аудит”, екологічний
аудит – це документально оформлений системний незалежний процес
оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що передбачає збирання й
об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених
видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та
інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону
навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного
аудиту. Екологічний аудит може проводити внутрішній персонал
організації, або ж через залучення зовнішньої фірми, яка надає аудиторські
послуги.
Здійснення такої аудиторської діяльності дає змогу провести реальну
оцінку дотримання підприємствами вимог у сфері природокористування і
попередити різні аварійні ситуації й екологічні катастрофи. В умовах
переходу економіки на нові методи господарювання він виконує низку
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важливих функцій, які охоплюють реструктуризацію виробництва,
процеси приватизації, створення екологічно конкурентного середовища та
ринкового ціноутворення з урахуванням екологічних витрат виробництва.
Важливими є також функції програмно-цільового розподілу
фінансових ресурсів, децентралізації управління, гнучкого нормування і
оподаткування з урахуванням екологічних витрат виробництва, а також
функції
програмно-цільового
розподілу
фінансових
ресурсів,
децентралізації управління, гнучкого нормування і оподаткування з
урахуванням екологічних факторів.
Окрім того, екологічний аудит в умовах сталого розвитку
спрямований на збалансування загальнодержавної екологічної політики з
політикою
господарюючого
суб'єкта,
що
забезпечує
як
конкурентоспроможність його продукції, так і захист навколишнього
природного середовища, тобто погодження макро- і мікрорівнів
екобезпеки життєдіяльності [2].
Аналіз динаміки показників, що відображають процес формування
ринку екологічного аудиту в Україні, свідчить, що вирішальною умовою
ефективного його розвитку є цілісність з екологічним управлінням на рівні
підприємств, корпорацій, галузей. Системна цілісність екологічного
управління й екоаудиту – один із принципів сталого розвитку, який
реалізовано в ЄС у вигляді європейського регламенту EMAS – системи
екологічного управління й аудиту. EMAS ґрунтується на принципі
«забруднювач і користувач платить», тобто компенсації економічної
шкоди, завданої навколишньому природному середовищу за рахунок
винуватця в завданні такої шкоди.
Таким чином, екологічний аудит слід розглядати як початок процесу
екологізації виробництва, тобто переходу від нестійких моделей
виробництва і споживання до екологічно збалансованих і чистих моделей.
Перехід до сталого розвитку вимагає врахування екологічних обмежень
навантаження на екологічну підсистему й поступове доведення
антропогенного впливу до рівня гранично допустимих навантажень, за
яких максимально знижується ризик виникнення критичних і
катастрофічних явищ. Формування ефективної системи екологічного
менеджменту дозволяє виробити практичні механізми управління сталим
розвитком, ефективним інструментом яких є екологічний аудит.
Література
1. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція.
Проблеми. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 298 с. 2.
Лебедевич С.І. Становлення екологічного аудиту в Україні / С.І. Лебедевич
147

// Науковий вісник: Проблеми підвищення ефективності інфраструктури:
зб. наук. пр. – 2003. - №37. – С. 201-204.

Кордонський Р. В.
студ. гр. ФБС і С-32
ВСП «Тлумацький фаховий коледж»
Львівського національного університету природокористування
Науковий керівник - Неміш Ю. В.,
к.е.н, доцент кафедри підприємництва і маркетингу
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
викл. вищ. катег. ВСП «Тлумацький фаховий коледж»
Львівського національного університету природокористування
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, почався процес
переходу до ринкової економіки, що зумовило необхідність у глобальній
фінансовій перевірці підприємств, які з неймовірним темпом з державних
підприємств перетворювалися у приватні. Цю роботу на себе взяли
аудитори.
Як затверджено у Законі України “Про аудит та аудиторську
діяльність’’ аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення
незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та
відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів
господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Основним
методологічним
та
організаційним
регулятором
аудиторської діяльності в Україні є Аудиторська палата України, яка є
самостійною функціональною юридичною особою, яка вирішує усі
питання щодо аудиторської діяльності в Україні та виконує такий набір
функцій:
-підвищення кваліфікації аудиторів
-сертифікація аудиторів
-ліцензування аудиторів
-створення стандартів аудиторської діяльності
-реєстрація аудиторів та аудиторських фірм
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-контроль за якістю послуг, що надаються аудиторами
Зважаючи на те, що аудит є досить молодим видом діяльності, можна
виділити такі основні проблеми, з якими щоденно боряться аудитори:
1. низький рівень довіри до аудиторських фірм, як до нового виду
фінансової перевірки;
2. мала методологічна база аудиту в Україні;
3. недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
3. нестача достатнього досвіду вітчизняного аудиту;
4. проблематичним є також формування цін на аудиторські послуги.
Проблеми аудиту, як і всі проблеми, мають багато шляхів подолання,
тому щоб подолати вищеописані проблеми слід дотримуватися таких
шляхів їх вирішення:
1) глибше вивчати міжнародний досвід ведення аудиту.
2) стабілізувати механізм ціноутворення на аудит та аудиторські
послуги шляхом вивчення міжнародного досвіду або встановлення певних
меж на законодавчому рівні.
3) створити вітчизняну методологічну базу ведення аудиту на основі
досвіду інших держав та досвіду українських аудиторів, та на основи цієї
бази навчати нові покоління аудиторів.
4) будь-якими методами підвищувати престиж аудитора, як професії,
та підвищувати рівень довіри до аудитора.
5) проведення комплексних заходів для створення стійкої
законодавчої бази для аудиторської діяльності.
6) удосконалення навчальної програми бухгалтерів та інших
спеціальностей економічного та юридичного характеру.
Отже незважаючи на те, що аудит є новизною не тільки для
підприємців, а й для нас усіх, оскільки необхідність в аудиті з’явилася
зовсім недавно, але не варто недооцінювати важливість аудиту, як
обов’язкової перевірки фінансової звітності на підприємствах, бо аудит дає
можливість підприємцям виявити та усунути помилки у бухгалтерському
обліку та звітності, уникнути помилок на різних стадіях виробництва.
Також аудиторський висновок є вагомим доказом при вирішенні різних
майнових судових справ у арбітражному та народному судах між
власником і різними контрагентами. Також тільки аудиторська перевірка
може подати висновок для НБУ, стосовно потреби підприємства у кредиті.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ
У сучасних умовах європейської інтеграції України постійний процес
трансформації системи державного управління до міжнародних стандартів
суттєво впливає на становлення внутрішнього аудиту.
Ефективність внутрішнього аудиту безпосередньо залежить від якості
планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту, яке є одним із
основних напрямків його діяльності. Планування роботи внутрішнього
аудиту забезпечує системний підхід до цієї діяльності та вимагає знань і
компетенції в різних областях, зокрема таких, як оцінка ризиків і
внутрішній контроль [1 с. 23].
Попри те, що планування аудиторської діяльності є достатньо
дослідженою та нормативно врегульованою функцією, і сьогодні можуть
виникати певні питання щодо правильності застосування уніфікованих
вимог, рекомендацій і стандартів на цьому етапі.
По-перше, це пов’язано із застосуванням традиційного підходу до
планування діяльності внутрішнього аудиту, при якому ризикорієнтований відбір об’єктів аудиту здійснюється шляхом порівняння
показників результатів діяльності потенційних суб’єктів аудиту за певними
ознаками. При цьому за мету внутрішнього аудиту ставиться пошук і
виявлення помилок і недоліків в роботі.
По-друге, має місце формальне застосування аудиторами методичних
вказівок Міністерства фінансів України з питань організації та проведення
внутрішніх аудитів в державному секторі [2]. При цьому нібито і
застосовується ризик-орієнтований підхід до визначення обсягів і напрямів
здійснення аудиту, однак поверхневе застосування стандартів призводить
до того, що складання стратегії аудиторської діяльності перетворюється на
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той самий традиційний перелік робіт, які необхідно виконати, лише з
попередньо розрахованими умовними показниками.
По-третє, більшість аудиторських перевірок не є абсолютно
унікальними та мають аналоги в минулому. Аудитори, які планують
перевірки, припускають, що можуть застосувати набутий досвід,
проводячи перевірки на тих самих об’єктах, використовуючи список і
послідовність робіт, запозичені з попередніх аудитів.
По-четверте, внутрішні аудити нерідко розглядаються керівництвом
державного органу як суто технічне завдання. Однак простого виконання
технічних аудиторських процедур у певній послідовності недостатньо для
досягнення кінцевої мети.
Помилки, виявлені під час внутрішнього аудиту, можуть свідчити про
слабкість системи контролю. Але це не означає, що система не спроможна
забезпечити досягнення цілей діяльності державного органу. Аудитор
може використати їх як ознаки можливої неефективності заходів
контролю, що має врадуватися під час стратегічного планування [1 с. 23].
Планування внутрішнього аудиту повинні розроблятися в рамках
процесу виявлення та визначення пріоритетності можливих тем аудиту.
Метою розробки стратегічного плану є визначення об’єктів аудиту. Це
необхідно зробити для визначення структурних блоків стратегії аудиту, які
необхідно провести. Проводячи ризик-орієнтований відбір, аудитор
передусім шукає докази наявності заходів контролю. Оскільки кількість
можливих об’єктів аудиту та ризиків є великою, доцільно використовувати
набір загальних «факторів ризику» для аналізу важливості кожного об’єкта
з метою визначення його пріоритетності.
Стратегічний план повинен містити чітко сформульовані завдання й
показники ефективності, яких внутрішній аудит досягне за наступні 3
роки, у взаємозв’язку із стратегією діяльності державного органу, а також
цикли перевірки різних об’єктів аудиту.
Операційний план аудиту – це план, що відображає завдання з
проведення аудиту в поточному році. Він повинен являти собою основу
для узгодження завдань та їхніх строків із відповідними керівниками, має
бути реалістичним і корисним для державного органу [1 с. 24].
Отже, планування внутрішнього аудиту – динамічний процес. Нові
системи, більш сучасна інформація та інші фактори є підставою для
перегляду оцінок ризиків, критеріїв визначення необхідності проведення
аудиту. Тому керівникам підрозділів внутрішнього аудиту необхідно
утримувати баланс між забезпеченням належного рівня роботи з
основними виявленими ризиками, включеними в загальну програму робіт.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Для сільськогосподарського підприємства готова продукція є
результатом його функціонування, її реалізація виступає доходом, частина
якого поповнює бюджет, а решта, надає можливість щодо продовження
виробничо-господарської діяльності. Інформаційне супроводження
виробництва та реалізації готової продукції має бути достовірним, що
забезпечується якісно проведеною аудиторською перевіркою.
Проблемними питаннями аудиту готової продукції займалися такі
вітчизняні вчені: Бардаш С.В., Бутинець Ф.Ф., Василюк В.В.,
Воронцова І.І., Гончарук Я.А., Дерій В.А., Дорош Н.І., Кужельний М.В.,
Кулаковська Л.П., Меліхова Т.О., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Савченко В.Я.,
Сметанко О.В., Усач Б.Ф. та інші. Науковці акцентують увагу на різних
аспектах проведення аудиту виробництва, наявності та руху готової
продукції, проте дане питання розкрите не достатньо, вирізняється
безперечною актуальністю і вимагає подальших досліджень.
Мета аудиту готової продукції полягає у встановленні достовірності,
доцільності і законності здійснених господарських операцій, правильності
відображення даного виду активів на рахунках бухгалтерського обліку та
звітності.
До завдань аудиту даної облікової компоненти сучасного аграрного
господарюючого суб’єкта слід віднести: перевірку дотримання
технологічного процесу виробництва, фактичної наявності на складах,
документального оформлення господарських операцій, відповідності
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кількості відвантаженої продукції сумам грошових коштів, що надійшли та
інші.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора розробки і
застосування аналітичних процедур для кожного суттєвого класу операцій,
залишку рахунку та розкриття інформації (в т. ч. готової продукції)
незалежно від оцінених ризиків суттєвого викривлення. Найважливішим
аспектом виконання аналітичних процедур в аудиті є розуміння
можливості їх застосування з урахуванням визначеної мети та поставлених
завдань [3].
Згідно МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» метою аудитора
виступає отримання доречних та надійних аудиторських доказів при
виконанні аналітичних процедур по суті, розробка та виконання
аналітичних процедур наприкінці аудиту, які б допомогли в формулюванні
загального висновку, чи відповідають обліково-звітні показники
розумінню аудитором суб’єкта господарювання.
Відповідно МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» аудитор має визначити загальну стратегію аудиту, яка б встановлювала
обсяг, час і напрям аудиту, а також спрямувала розробку плану аудиту [2].
Отримавши в процесі попереднього планування дані, щодо фінансовогосподарської діяльності бізнес-суб’єкта, аудитор приступає до розробки
загального плану аудиту готової продукції, який представляє собою
документ організаційно-методологічного характеру з переліком робіт на
основних етапах аудиту та термінів їх виконання із представленням джерел
інформації [1].
Аудит виробництва, наявності та руху готової продукції підприємства
рекомендується проводити в кілька етапів: на ознайомчому етапі
досліджуються всі надані бухгалтерські документи та записи, що
встановлюють відповідність даних звітним показникам; на основному
етапі аудитору слід переконатися в правильності складання і відображення
всіх бухгалтерських записів та дотриманні порядку здійснення всіх
операцій; на заключному етапі, коли проведені всі перевірки, аудитору
слід сформувати пакет документів, який включає звіт аудитора та його
рекомендації, що в майбутньому буде переданий замовнику.
Отже, своєчасно, якісно проведений аудит готової продукції надасть
можливість підтвердити правильність ведення обліку та відображення у
звітності готової продукції сільськогосподарського підприємства,
ідентифікувати проблемні ділянки та надати пропозиції щодо їх
вирішення.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Майнові інтереси всіх власників має захищати держава, однак за
ринкових умов господарювання традиційні форми фінансового контролю
не можуть виконувати функції захисту. Практика країн з ринковою
економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий
вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних
елементів їхньої ринкової інфраструктури. Передмовою такою контролю є
взаємна зацікавленість підприємств в особі їхніх власників (вкладників,
акціонерів тощо), держави в особі її різних органів і самого аудитора в
забезпеченні достовірності обліку і звітності.
Аналіз функціонування та розвитку аудиту в країнах з ринковою
економікою і в нашій країні дає змогу сформулювати таке його
визначення. Аудит – це системний процес об’єктивного дослідження і
оцінки показників фінансової звітності компетентними незалежними на це
особами (аудиторами) з метою висловлення думки в аудиторському звіті
про фінансовий стан суб’єкта господарювання відповідно до встановлених
критеріїв (застосовної концептуальної основи фінансової звітності) та
подання результатів заінтересованим користувачам.
Нині аудит виділений у самостійну сферу підприємницької діяльності
та являє собою комплекс професійних послуг у сфері обліку, економіки,
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фінансів та права. Згідно з українським законодавством, аудиторська
діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських
перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.
Юридично аудиторську справу в нашій країні було розпочато у 1993
р. з прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність» [1].
Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем
аудиторської діяльності зробили українські вчені та практики, зокрема:
М.Т .Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.В. Головач,
З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, С.Я. Зубілевич, Л.М. Крамаровський,
А.М. Кузьмінський, М.В. Кужельний, П.П. Кулаковська, О.Ю. Рудько,
В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Л.О. Сухарєва, Б.Ф. Усач,
Л. С. Шатковська, В.О. Шевчук та інші.
Аудит у сучасному його розумінні існує понад 150 років.
Міжнародний досвід розвитку аудиту показує, що його виникнення було
зумовлено такими економічними обставинами:
- розбіжності в інтересах між укладачами інформації (адміністрацією,
менеджерами) і користувачами (власниками акцій, кредиторами або
іншими особами) може привести до необ’єктивності інформації;
- при прийнятті господарських рішень, в основі яких лежить є
необ’єктивна інформація, можуть виникнути великі негативні економічні
наслідки, перш за все, збитки;
- щоб перевірити об’єктивність і достовірність одержаної інформації,
необхідні знання і досвід, якими не володіють користувачі інформації. Такі
знання і досвід мають аудитори;
- користувачі інформації в більшості випадків не одержують доступу
до безпосереднього оцінювання якості інформації [2, с. 96].
Особливістю аудиторської діяльності є використання її результатів
широким колом зацікавлених осіб, які приймають значну кількість
управлінських рішень саме грунтуючись на висновках аудитора щодо
достовірності фінансової звітності перевіреного ним підприємства. Це
вимагає введення певних вимог до організації аудиторської діяльності, які,
з одного боку, повинні використовуватися аудиторами під час проведення
перевірок, а з іншого, — дозволяли б користувачам правильно розуміти
принципи, якими керувався аудитор при формуванні думки і висновків
щодо достовірності перевіреної фінансової звітності.
Можна виділити такі основні проблеми розвитку сучасного аудиту:
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- недостатність досвіду проведення аудиторської діяльності, адже в
Україні така форма контролю зародилася не так давно порівняно з іншими
країнами;
- відсутність стійкого механізму регулювання аудиту, спричиненого
недостатнім законодавчим підгрунтям. Це відсутність методики оцінки
розмірів збитку користувача за умови надання неякісних послуг, недовіра
до ймовірності забезпечення аудиторами конфіденційної інформації;
- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського
контролю, недостатність спеціально літератури, що являє собою певну
прогалину формуванні методології та вимагає обгрунтованих теоретичних
розробок у цьому напрямі та їх практичного втілення;
- проблема формування цін на аудиторські послуги, оскільки чіткої
системи розрахунку вартості аудиторських послуг в Україні не існує, а
проведення аудиторської перевірки якщо розмір винагороди за надання
аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання
таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та
ступінь відповідальності аудитора заборонено [3, с. 39].
Здійснення системи заходів, спрямованих на усунення проблемних
питань і недоліків у процесі проведення аудиту, матиме безліч позитивних
наслідків не лише у структурі діяльності підприємств, але й в економіці
України загалом. Поліпшення розвитку аудиторської діяльності в Україні
надасть змогу:
- значно заощадити державні кошти, котрі витрачаються на утримання
контрольно-ревізійного апарату;
- отримати надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок
виявлення підприємств, що частково або повністю приховують результати
своєї економічної діяльності;
- уникнути шахрайства, помилок і грошових махінацій на
підприємствах;
- забезпечити незалежність, конкурентну боротьбу, професіоналізм
аудиторів, що сприятиме підвищенню якості перевірок [4, с. 561].
В управлінні сучасним підприємством аудит виконує дуже важливу
контрольну функцію, оскільки являє собою системний процес одержання
(збору) інформації про економічні дії та події з метою встановлення рівня
її відповідності певним критерієм та подання результатів зацікавленим
користувачам.
Аудиторська діяльність в Україні розвивається досить швидкими
темпами. Незважаючи на низку пов’язаних з цим проблем, їх глибоке
дослідження сприятиме визначенню пріоритетних напрямів удосконалення
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аудиторської діяльності з огляду на перспективи розвитку ринкової
економіки в Україні, а їх розв’язання сприятиме подальшому
впровадженню професії аудитора в господарську практику й формуванню
високої довіри та впевненості у високій компетентності вітчизняних
аудиторів.
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розслідувань
ДЕЯКІ ПИТАННЯ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Аудит являє собою незалежну експертизу фінансової звітності
підприємств в основу якої покладено перевірку дотримання порядку
ведення бухгалтерського обліку та відповідності господарських і
фінансових операцій діючому законодавству.
Сутність такої перевірки полягає в тому, що така діяльність є
підприємницькою діяльністю аудиторських фірм або аудиторів, які
пропонують клієнтам послуги з незалежної перевірки фінансової та інших
видів звітностей, таких як оцінці активів і зобов'язань організації, ведення
та відновлення бухгалтерського обліку, розрахункової документації,
надання різних послуг і консультацій тощо.
У той же час необхідно звернути увагу на деякі проблеми що
перешкоджають розвитку аудиторської діяльності, а саме:
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– проблема довіри користувачем. Перед тим як клієнт вирішить
надати данні аудитору, він мусить бути впевнений, що аудитор збереже
конфіденційність інформації;
– низька якість послуг. Основний критерій оцінки послуг стоїть
відповідність результату аудиторського процесу та очікуванням
безпосередньо замовником. Невідповідність такого очікування є першою
причиною скарг на аудиторів та незадоволення якістю аудиту в цілому;
– брак потрібного досвіду. Порівняно з країнами західного світу
(США, Монако, Канада) аудит в Україні зародився досить недавно тощо.
Перераховуючи вище сказані причини, що стають на заваді
перспективного розвитку аудиторської діяльності в Україні можна дійти
висновку, що він потребує більш ширшої реклами серед потенційних
замовників.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Після переходу України до ринкової моделі господарювання виникла
важлива необхідність в незалежному професійному контролі діяльності
господарюючих суб'єктів і її результатів. Звітністю, як єдиним джерелом
інформації, цікавляться потенційні інвестори і постачальники, реальні
кредитори, акціонери і власники, держава, персонал, тобто ряд
громадських груп, які хочуть перестрахуватися шляхом отримання від
незалежного професіонала підтвердження даних фінансової звітності [1].
Саме тому аудит став необхідний у країнах з ринковою економікою в
цілому, включаючи Україну.
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Складні конкурентні умови в аудиторській галузі зумовили прийняття
Аудиторською палатою України рішення про перехід на Міжнародні
стандарти аудиту. Мета цього рішення – підтвердити той факт, що
українські аудитори уніфікували свою діяльність відповідно до
міжнародних норм, що важливо для зовнішніх користувачів аудиторських
висновків.
Для розвитку українського аудиту вже було зроблено дуже багато, але
ще залишаються питання, які потрібно успішно вирішити для
перспективного його розвитку. Тому необхідне першочергове роз’яснення:
вдосконалення українського законодавства з питань аудиту, подальша
імплементація міжнародних стандартів аудиту, вдосконалення методів та
організацій аудиту, розвиток їх якості та найкращих методів визначення
витрат на аудит, аудиторські послуги, аудиторська етика, підготовка
аудиторів та перепідготовка, формування методологічної основи та
методологічних аспектів проектування траєкторії розвитку професійного
аудиту [2]. Вирішення цих питань спрямоване на зміцнення конкурентних
позицій та покращення аудиту в Україні.
Аудит є не тільки підтвердженням звітності за вимогами стандартів,
але і контрольним супроводом діяльності та консультування з питань
договірного та правового забезпечення, і розробка системи внутрішнього
та зовнішнього аудиту, і бізнес-планування, і методичні розробки з питань
економіки та управління, і робота з персоналом.
Аудиторські послуги в Україні розвиваються швидкими темпами,
хоча і є проблеми в його застосуванні, рішення яких полягає у приведенні
законодавства України у відповідність із законодавством ЄС [3]. Крім того,
на українському ринку аудиторських послуг необхідно запровадити
європейську систему контролю якості послуг, яка дозволить аудиторам
конкурувати з міжнародними аудиторськими компаніями та надавати
кращі професійні послуги. Відсутність якісної системи аудиту гальмує
розвиток українського фондового ринку та ринку капіталу. На вирішення
проблеми також впливає збільшення конкурентів на ринку аудиторських
послуг, тобто збільшується кількість аудиторів, тому для того, щоб мати
постійних клієнтів, вам потрібно мати високий рівень знань у цій сфері.
До основних напрямів змін в професійному аудиті можна віднести:
 підвищення компетентності професіональних аудиторів;
 організацію контролю робіт та якості послуг аудиторів;
 покращення правового поля аудиту;
 забезпечення справжньої професійної незалежності аудитора.
Процеси інновацій та цифровізації мають значний вплив на будь-яку
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галузь народного господарства. Аудитори повинні бути ознайомленими із
специфікою роботи систем автоматизації обліково-аналітичних процесів та
повинні раціонально використовувати свої ресурси, щоб робота
здійснювалась вчасно та якісно. Стан розвитку економіки вимагає змін у
здійсненні аудиторської діяльності. Це безпосередньо стосується
удосконалення методики здійснення аудиту одночасно як на базі нових
технологій, так і з застосуванням міжнародних стандартів аудиту [4].
Таким чином, з урахуванням вищевикладених напрямків розвитку
аудиту і спираючись на світову практику, аудиторська діяльність в Україні
вийде на новий етап удосконалення.
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ОЦІНКА ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Операції злиття та поглинання (далі – M&A) підприємств з кожним
роком набувають все більшої популярності. Компанії, з метою
максимізувати виробничі процеси та збільшити розміри дохідності вдають
до здійснення процесу M&A. M&A – сукупність процесів об'єднання
бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку з'являються укрупнені
компанії замість декількох меншого розміру. У процесі цих угод
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відбувається передача корпоративного контролю, включаючи купівлю та
обмін активів. Злиття – це інтеграція двох або більше господарюючих
суб'єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає
встановлення контролю над суб'єктом господарювання шляхом придбання
більше 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної
самостійності [1].
Здійснюючи операції злиття та/або поглинання, керівництво не
завжди або ж не в повній мірі усвідомлює глобальність ризиків, які може
нести в собі M&A. Процес управління ризиками під час M&A перш за все
пов’язаний із здійсненням ідентифікації можливих ризиків, їх аналізом та
прийняттям рішень, які будуть спрямовані на максимізацію позитивних та
мінімізацію негативних наслідків M&A.
Аналізуючи ризики, які можуть виникнути при процесі злиття та
поглинання, можна виділити наступні типи:
- невірна організація бізнес-стратегії, а саме визначення мети та
вартості такого процесу. Часто, керівники забувають на можливість
виникнення додаткових вкладів, які компанії повинні вносити у
новостворену спільну діяльність;
- ризики, які можуть бути пов’язанні із фінансами, зокрема
підвищення розміру податку, зниження прибутку, викуп акцій власниками
цінних паперів;
- інфраструктурні ризики. Вони полягають у тому, що під час
злиття або поглинання компанії може знизитися продуктивність. На це
може вплинути скорочення співробітників, неготовність штату до зміни
робочої обстановки або навіть зміна корпоративних правил і цінностей.
- операційний ризик: може виникнути різкий спад ефективності
підприємства, який обумовлюється збільшенням компанії. Через недостачу
часу та сил окремі технічні одиниці можуть не справлятися з необхідною
продуктивністю [2].
Здійснення M&A в умовах недостатності або невизначеності знань
про майбутнє, коли отримання необхідної інформації являє собою
складним та трудомістким процесом.
Процес злиття та поглинання для України є відносно новим явищем,
яке досі немає конкретного регулювання з боку держави. Згідно
проведених досліджень [3], вартість M&A угод за 2020 рік зменшилась на
62%, в порівнянні з попереднім роком, а обсяг активності знизився до
рівня 2017 року. Дане зниження пов’язане із небажанням деяких інвесторів
вкладати капітал під час пандемії, неспроможність деяких інвесторів
залучити фінансування протягом цього періоду та бажання продавців,
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фінансовий стан яких не постраждав, відкласти укладення угод в
очікуванні кратного підвищення вартості бізнесу. Зазначені причини
зниження також є ризиками, які підприємства повинні враховувати при
здійсненні процесу злиття та поглинання. Пандемія внесла корективи у всі
світові економічні процеси, тому досвідченним керівникам, при здійсненні
M&A, необхідно аналізувати не тільки можливість внутрішні ризики, які
можуть виникнути від даного процесу, а й зовнішні, із детальним
вивченням помилок інших компаній, які здійснювали процес злиття та
поглинання в даний період часу.
Таким чином, можна стверджувати, що не залежно від галузі, в якій
функціонує компанія, виду її діяльності, економічного стану в цілому,
керівництво повинно досліджувати всі можливі ризики процесу M&A: як
внутрішні (індивідуальні), так і зовнішні. Від цього залежить сам процес
M&A та безпосередньо подальше функціонування компанії. Якщо дані
ризики не виявити під час процесу M&A та на початку функціонування
об’єднаної компанії, в наслідок це може призвести до її краху.
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АУДИТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні, у 21 столітті, для того аби прийняти рішення про
подальший розвиток підприємства потрібно здійснити дослідження
діяльності компанії загалом. Так як навіть провідні менеджери
підприємства не завжди можуть надати найбільш вдалі напрями розвитку
підприємства, головним шляхом для безперебійного його функціонування
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у довгостроковій перспективі є незалежна оцінка перспектив і ризиків
розвитку цього підприємства, тобто аудит стратегії розвитку підприємства,
що являє собою діагностичний інструмент, метою якого є отримання
неупередженої інформації щодо стратегії розвитку підприємства,
достовірності фінансових планів і прогнозів [1].
Для того, щоб аудитор зміг вивчити стратегічну інформацію, він
повинен ознайомитися з тим середовищем, де вона була закладена. Такі
фактори впливу аудитор оцінює за наступними напрямами: соціальні,
політичні, суспільні умови і законодавство; привабливість галузі і
конкурентні умови; можливості та загрози для підприємства; сильні та
слабкі сторони; персональні амбіції, філософія бізнесу, етичні принципи;
вартість акцій і культура підприємства. Аудитор надає висновки про
важливість окремих факторів і їх вплив на стратегію, після цього
ідентифікує й оцінює стратегічні ініціативи і уже в кінцевому результаті
визначає стратегію, яка відповідає ситуації [2].
Звичайно ж варто говорити і про те, що стратегія не матиме
позитивних результатів, якщо не буде певної паралелі між внутрішнім і
зовнішнім середовищем компанії, саме тому виділяють зовнішні та
внутрішні фактори впливу на підприємство, які ми пропонуємо розглянути
детальніше. До зовнішніх факторів ми вже зверталися у контексті
факторів, які впливають на стратегічний рівень підприємства, до
внутрішніх же можемо віднести зв’язки виробничих підрозділів, гнучкість
виробництва, систему мотивації та інші.
Для того аби аудитор зміг здійснити коректну оцінку стратегічного
розвитку підприємства потрібно, перш за все, оцінити поточну стратегію,
наступний крок – це аналіз портфеля бізнесу, і заключний крок – оцінка
обраної стратегії.
Оцінка поточної стратегії передбачає аналіз зовнішніх і внутрішніх
факторів, серед яких диверсифікація діяльності підприємства, її структура
за минулий період, цілі і завдання підприємства, відношення до
фінансового ризику та інші.
Аналіз портфеля бізнесу допомагає оцінити збалансованість
наступних факторів: ризик, грошові потоки, оновлення виробництва,
ліквідація нерентабельних продуктів. Оцінка здійснюється за допомогою
наступних етапів:
1) вибір рівнів на підприємстві;
2) фіксація одиниць аналізу;
3) визначення параметрів матриць аналізу: частка ринку, витрати,
прибуток по відношенню до лідера та ін.;
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4) аналіз привабливості галузі, можливостей та загроз підприємства,
ресурсів та кваліфікації кадрів;
5) аналіз матриць, на основі яких оцінюється правильність
спрогнозованого розвитку;
6) оцінка варіантів досягнення підприємством своїх цілей [3].
Оцінка обраної стратегії здійснюється за допомогою аналізу стану
галузі, фінансових ресурсів, кваліфікації працівників, зобов’язань
підприємства за попередніми стратегіями.
Досить важливим етапом аудиту стратегії розвитку підприємства, на
нашу думку, є оцінка стратегічних прогалин, тому що завжди існує ризик
неспівпадіння прогнозованих цілей і реальних можливостей. Взагалі
стратегічна прогалина являє собою поле рішення, яке має прийняти
керівник, для того щоб перетворити ті умови, які складись у напрямку
досягнення підприємством потрібних параметрів розвитку.
Таким чином, розвитку аудиту стратегії підприємств сприяє не один
фактор, і вони в більшості пов’язані з інвестиційними процесами. А
розвиток цього аудиту зумовлений замовниками перевірки та
прогнозування стратегічних управлінських рішень.
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ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АУДИТОРІВ В
УКРАЇНІ
У зв’язку із невпинним розвитком економіки постійно змінюються
певні норми, навики та компетенції якими повинні володіти фахівці даної
сфери. Такі зміни безпосередньо стосуються і суб’єктів аудиторської
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діяльності. Адже саме на них покладаються обов’язки попередження,
виявлення та виправлення знайдених негативних явищ у фінансовогосподарській діяльності суб’єктів господарювання.
Завдання над розробкою та впровадженням вимог до аудиту на
міжнародному рівні покладено на Міжнародну федерацію бухгалтерів.
Завдяки діяльності вищезазначеної організації були видані Міжнародні
стандарти аудиту, якими користується переважна більшості країн світу.
В Україні організацією та методологічним забезпеченням аудиту
займається Аудиторська Палата України. Саме завдяки САУ та АПУ
держава за період своєї незалежності створила повноцінну систему
незалежного аудиту із своєю нормативно-правовою базою, яка побудована
на основі МСА.
Основні передумови та вимоги якими повинні відповідати аудитори
регламентовано Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність». Відповідно, до статті 19 цього закону аудитором
може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила
високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом
успішного складення відповідних іспитів та пройшла практичну
підготовку із провадження аудиторської діяльності [1].
Головним етапом для підтвердження компетентності та мати
можливість займатися аудиторською діяльністю є процес сертифікації.
Для цього потрібно скласти дворівневий кваліфікаційний іспит,
затверджений АПУ. Після вдалої здачі особа отримує сертифікат терміном
дії на п’ять років.
Право на продовження терміну чинності сертифіката мають аудитори,
термін чинності сертифіката яких закінчується за умови, якщо вони у
період терміну чинності сертифіката: не менше трьох років займались
аудиторською діяльністю або обіймали посади бухгалтера, фінансиста чи
економіста, а також щороку успішно проходили контрольні тестування за
підсумками удосконалення професійних знань за програмами,
затвердженими АПУ. [2].
Однак, атестація це невелика частина того, що базується в основі
визначення «компетентний аудитор». Насправді, так можна назвати лише
справжнього професіонала, фахівця своєї справи. Ця особа повинна мати
не лише знання та навички, а й вміти їх застосувати на практиці, також
розуміти свою відповідальність перед певними стандартами та нормами,
креативно вирішувати поставлені задачі та проблеми, а ще це людина
котра безперервно самовдосконалюється.
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Варто зазначити, що підтвердження добросовісного виконання своєї
роботи є ключовим аспектом визначення майстерності суб’єкта
аудиторської діяльності. Тому з цією метою здійснюється контроль якості
надання аудиторських послуг. Він передбачає тестування внутрішніх
процедур, здійснення перевірки робочих документів, аудиторських звітів
та інших звітів, договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх
розпорядчих актів суб'єкта аудиторської діяльності, якими визначаються
політика і процедури, які мають застосовуватися при наданні аудиторських
послуг [3].
У процесі надання послуг кваліфікований аудитор повинен
дотримуватися професійної етики. Для цього Міжнародна федерація
бухгалтерів створила Кодекс етики професійних бухгалтерів, який у своїй
мірі застосовується і до аудиторів. У ньому записано перелік принципів,
яких повинен дотримувати суб’єкт аудиторської діяльності в процесі
перевірки.
Сучасна економіка покладає на аудиторів надзвичайно важливі та
відповідальні процеси у суспільному житті. Фахівцям даного ремесла
неодмінно потрібно опанувати для сумлінного виконання їх обов’язків не
лише професійні знання та вміння, а й такі якості як: наполегливість,
принциповість,
відмінна
пам'ять,
скрупульозність,
вміння
концентруватися, прискіпливість до деталей та аналітичне мислення.
Сукупність цих та інших позитивних рис формує неабиякий авторитет та
репутацію на ринку аудиторських послуг.
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REGULATORY SUPPORT FOR THE AUDIT OF RETAIL TRADE IN
UKRAINE
According to the Commercial Code of Ukraine, audit is the check of
public business reporting, accounting, primary documents and other information
concerning the financial and economic activity of economic entities to define the
reliability of their reporting and accounting as well as its completeness and
compliance with the legislation and established standards [1].
In terms of private trade enterprises, the organization of accounting and
formation of financial reporting may be controlled in the form of external audit
and/or internal audit.
Internal and external audits have a set of principal differences which can
be identified while analyzing their objectives and tasks. An external audit is
aimed at determining complete, unbiased, and precise information as well as at
its representation for both external and internal users.
On the contrary, an internal audit meets the information needs of the
company management only, i.e. it is for internal users. Moreover, an external
audit is absolutely independent as opposed to the internal one. Despite that fact,
an internal audit can have partial functions of the external one that helps an
independent auditor use the internal audit data during the inspection.
As for the regulatory support of the auditing of goods, during his/her
operations with goods an auditor should follow the legislative documents that
regulate the inventory accounting; he/she also uses special normative documents
and standards, which regulate the auditing in Ukraine (Fig.1):
Basing on the fact that trade enterprises are not banking institutions and
their reporting is of no public interest, the activities during the organization of
auditor’s work should rely on the International Standards of Audit and Law of
Ukraine “On the audit of financial reporting and audit activity”.
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Regulation of audit in Ukraine
International standards of audit
Law of Ukraine “On the audit of financial
reporting and audit activity”

Commercial Code of Ukraine

Regulation on the organization of
internal audit in the banks of Ukraine

Specify the grounds of audit activities at all auditing stages

Defined legislative basis of auditing, regulates audit procedures
in Ukraine

Specifies the enterprises which accountability is of public interest and is
subject to obligatory audit by an independent auditor

Determines the requirements for the organization of internal
audit in a banking sphere, specifies the relations between the
external and internal audit

Fig 1. Regulation of audit in Ukraine
Source: formed on the basis of [1], [2], [3], [4]
Information sources that can be used by an auditor to form audit
evidences are common for both internal and external control. Fig. 2 shows a list
of information sources of the auditing of goods at trade enterprises:
Regulation of audit in Ukraine

International standards of audit

Specify the grounds of audit activities at all
auditing stages

Law of Ukraine “On the audit of
financial reporting and audit activity”

Defined legislative basis of auditing, regulates
audit procedures in Ukraine

Commercial Code of Ukraine

Specifies the enterprises which accountability is
of public interest and is subject to obligatory
audit by an independent auditor

Regulation on the organization of
internal audit in the banks of Ukraine
Determines the requirements for the organization
of internal audit in a banking sphere, specifies the
relations between the external and internal audit

Fig. 2. Information sources of the auditing of goods at trade enterprises
As the Figure shows, auditing should cover all the stages of goods flow
beginning from the purchase of goods from suppliers and their further
warehousing and finishing with the goods selling to buyers and orderers. That
will help an auditor a possibility to understand comprehensively the economic
activity of an enterprise that is necessary to form audit conclusions and
proposals as for the improvement of the organization of audit and control after
the examination.
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Показник собівартості продукції (робіт, послуг) дає змогу глибоко
аналізувати економічний стан підприємства і виявляти резерви підвищення
ефективності виробництва. Собівартість продукції є ціноутворюючим
фактором, основою для визначення ціни товару. У випадку коли
собівартість знижується зростає цінова конкурентоспроможність продукції
і зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку. Важливим є той
факт, що прибутковість підприємства перебуває в оберненій залежності
від показника собівартості. З її зниженням зростає окупність витрат,
створюються сприятливі умови, щоб прискорити темпи розширеного
відтворення та підвищити матеріальну зацікавленість власників і
працівників. Також підприємство має можливість отримувати вищу суму
прибутку на одиницю продукції, у випадку коли показник собівартості
нижчий і навпаки.
Собівартість – це один з найважливіших якісних показників роботи
будь-якого підприємства, вона не є постійною величиною і має властивість
змінюватися, тому дуже важливо періодично проводити її розрахунок.
Завдяки цьому можна буде коригувати ринкову вартість товару, що
дозволить підприємству уникнути банкрутства і невиправданих витрат.
Для зниження такого показника, як собівартість, необхідно шукати і
впроваджувати різні методи, засоби, інструменти тощо. До процесу
економії та зменшення витрат потрібно залучати всіх працівників
підприємства. Необхідно також усвідомлювати, що отримання результату
від процесу економії може бути за певний період часу, подекуди це навіть
не один місяць. І головне, зниження собівартості не повинно жодним
чином позначитися на якості продукції інакше економія буде
невиправданою.
Напрямів зниження собівартості продукції (робіт, послуг) є досить
багато і найпопулярнішими з них можна визначити:
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підвищити продуктивність праці;
автоматизувати робочі місця, шляхом придбання та встановлення
новітнього сучасного обладнання, техніки;
впровадження методів цифрової трансформації бізнес-процесів;
впровадження новітніх технологій виготовлення продукції;
економічність (оптимальність) використання матеріальних, трудових
та інших видів ресурсів;
розширення асортименту, якісних характеристик, специфіки та обсягу
продукції, яка випускається;
впровадження режиму економії на всьому підприємстві;
ефективно (заощадливо) витрачати енергоресурси, використовувати
енергозберігаючу техніку;
проводити ретельний відбір партнерів, постачальників
мінімізувати обсяги продукції з браком;
знизити витрати на утримання апарату управління;
здійснювати аналізування бізнес-процесів з метою визначення
оптимального рівня витрат;
регулярно здійснювати дослідження ринку тощо.
Таким чином, при постійному пошуку нових методів і факторів
зниження собівартості продукції діяльність підприємства може вийти на
новий і більш ефективний рівень функціонування.
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Консалтингові
компанії
в
управлінні
своєю
діяльністю
використовують концепцію стратегічного розвитку компанії та техніки
стратегічного планування. У процесі діяльності окремої консалтингової
фірми виникає проблема утримання власних конкурентних переваг,
постійного перегляду ступеня своєї компетентності та відповідності
набору послуг реальним вимогам клієнтів. Стратегічне планування полягає
у спрямуванні ресурсів компанії в галузі, які мають найбільший потенціал
розвитку.
Стратегія консалтингової компанії повинна містити дві складові
консалтингової діяльності – професійну та комерційну.
Професійна складова стратегічного розвитку консалтингової компанії
характеризується: професійним профілем компанії (позиціонування та
спеціалізація бізнесу, досягнення, переваги, досвід); професійним складом
компанії; технічним лідерством (наявність відповідного обладнання,
програмного та методичного забезпечення); видами послуг, котрі
надаватимуться фірмою.
Комерційна складова стратегічного розвитку консалтингової компанії
характеризується: метою бізнесу консалтингової компанії; метою ділової
стратегії; бажаним розміром доходів та прибутку; мірою фінансової
стабільності та незалежності фірми.
Стратегія консалтингової діяльності компанії, розроблена на основі
двох аспектів, призначена забезпечити подальший розвиток підприємства.
Стратегічне управління консалтинговою компанією використовує систему
певних підходів, що: враховують особливості ціноутворення в організації;
враховують особливості послуг, що надаються; орієнтовані на залучення
додаткових клієнтів та їх обслуговування; базуються на принципах
фінансового та виробничого контролю діяльності організації; орієнтовані
на розвиток персоналу організації.
Системний підхід до стратегічного управління консалтинговою
фірмою, що охоплює наведену вище систему підходів, орієнтований на
виявлення специфічних типів зв’язків та зведення їх у цілісний об’єкт,
містить такі етапи:
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1. Стратегічна ревізія, або самоаналіз, під час проведення якого фірма
може використовувати традиційні діагностичні методи для роботи з
клієнтом та для діагностики власних проблем.
2. Оцінювання ринку консультаційних послуг.
3. Оцінювання конкурентів.
4. Оцінювання макросередовища.
5. Ухвалення стратегічних рішень.
6. Контроль виконання прийнятих директив.
Управління консалтинговою діяльністю зазвичай реалізовується у
формі управління консультаційними проектами – планування, організації,
мотивації і контролю консультаційного завдання в умовах обмеженості
наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі [1, c.154].
Як наслідок, головною структурною одиницею управління
консалтинговою діяльністю стає не консультант, а консультаційний
проект, що здійснюється проектною командою.
Ключову роль в управлінні проектом відіграють керівники
консультаційних проектів – проект-менеджери. Найважливішою функцією
проект-менеджера є структурування робіт з проекту. Це невід’ємна
частина загального процесу управління, яке включає визначення цілей
проекту, підготовку плану його виконання, розподілу відповідальності і
обов’язків. Консультанти будують свою діяльність на певних принципах
[2, c.7]:
1) науковість - неприпустимо здійснювати процес консультування,
спираючись тільки на досвід, який далеко не завжди відповідає
положенням управлінської науки та теорії;
2) гнучкість - різноманіття інструментів, здійснення постійного
моніторингу дозволяють швидко змінювати схему консультування,
обумовлюють широкий діапазон застосування консалтингу в різних
системах управління і в різноманітних конкретних ситуаціях;
3) прогресивність - динамічність управлінських систем відповідно до
постійних ускладнень змісту і форм господарської діяльності і зміни
правових норм, що вимагають перманентного розвитку і вдосконалення
теорії і практики консалтингу;
4) спадкоємність - постійно розвиваючись і вдосконалюючись, сам
консультант зберігає найбільш ефективні прийоми і методи консультантів
різних поколінь і вносить новації, які виростають на грунті нового досвіду
і традицій;
5) збереження системи - вплив консультанта на клієнтську
організацію в процесі консультування до етапу освоєння результатів
консалтингу не повинно порушувати якісних параметрів і режиму
функціонування організації;
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6) зміна системи - реалізація результатів в клієнтської організації на
етапі освоєння результатів консультування повинна значно змінити її
якісні параметри і режим функціонування;
7) конкретність - ефект консультування обумовлюється багато в чому
своєчасністю його проведення і відповідністю умов середовища
господарювання; щоб відповідати потребам практики, консалтинг повинен
чітко і конкретно прогнозувати господарську ситуацію, в якій будуть
здійснені рекомендації консультантів, і ступінь її зміни;
8) компетентність - рішення по проведенню управлінського
консультування клієнтської організації приймаються тільки при наявності
компетентних консультантів-професіоналів з конкретних проблем
організації;
9) динамічність - процес консультування повинен вносити в
життєдіяльність клієнтської організації необхідної динаміки, яка
зберігається в ній і після завершення консультування;
10) наукова перспектива - в процесі консалтингу можлива поява нових
наукових ідей, тому консультанти не тільки реалізують нові знання в
господарській діяльності, а й визначають перспективні напрями розвитку
теорії консалтингу;
11) креативність - для консалтингу неприйнятні раз і назавжди
встановлені правила, прийоми, методи; консультаційний процес вимагає
постійного творчості, пошуку нестандартних рішень і нетрадиційних
підходів; в різних управлінських ситуаціях, часто тупикових, консультанти
використовують унікальні, винайдені ними методи і прийоми;
12) ефективність - умови діяльності консультантів такі, що вони
постійно шукають шляхи підвищення ефективності консалтингу, бо
Замовник постійно тримає руку «на пульсі» і оцінює якість послуги;
стимулом до підвищення ефективності консалтингу служить існуюча
ієрархія консультантів, побудована відповідно до кваліфікації і
відповідною оплатою.
Отже, стратегія консалтингової компанії, як рішення, що розраховане
на довгостроковий період, стосується найважливіших аспектів
функціонування фірми: визначення діапазону послуг; визначення базових
клієнтів; визначення технологічної стратегії; визначення розміру та темпів
зростання компанії; взаємодія з конкурентним середовищем.
Варто зазначити, що стратегія консалтингової діяльності є дуже
чутливою до вимог інноваційних процесів та зовнішнього середовища, що
великою мірою зумовлено структурою персоналу консалтингової компанії.
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Важливою складовою в системі управління є облік і, відповідно, його
види – фінансовий, управлінський, оперативний. В умовах посилення
конкуренції питання про необхідність створення системи управлінського
обліку для багатьох керівників вже вирішене. Разом з тим постає інше
питання – яким чином управлінський облік забезпечує формування
ефективної інформаційної системи для реалізації всіх функцій управління.
Саме тому необхідна сучасна система інформаційного забезпечення
менеджменту, яка інтегрує новітні методи обліку, аналізу, планування і
контролю та забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень.
Управління підприємством розглядається як процес координації та
регулювання його діяльності для досягнення поставлених цілей. Для
забезпечення всіх функцій управління на відповідних рівнях потрібна
цільова інформація. Взагалі управлінський процес починається з
інформації, тобто розробки системи планів, на основі якої оцінюється
діяльність (облік та контроль основних показників діяльності),
виявляються резерви за рахунок аналізу, приймаються рішення та
оцінюється їх ефективність.
Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню та
внутрішню інформацію, забезпечує потреби різних функцій бізнесу. Він
аналізує діяльність з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей,
розробляє методи отримання, збору необхідної інформації.
Система управлінського обліку представляє сукупність методів і
процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації щодо
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використання ресурсів і протікання господарських процесів для
планування, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління
підприємством з метою впливу на них. В основу управлінського обліку
покладено інформаційну систему, яка використовує вхідну інформацію та
відповідні процеси для отримання результатів, що відповідають точно
цілям управління [1, с.48].
Організація системи управлінського обліку залежить від специфіки
діяльності кожного підприємства, тому керівники повинні розробляти
власні гнучкі системи інформаційного забезпечення ефективного
управління.
Одна із проблем, що є на сьогодні предметом численних наукових
дискусій, визначення багатоаспектної сутності управлінського обліку та
принципів його організації. Пояснюється така ситуація низкою причин:
- не існує (справедливим буде відмітити, не може бути) єдиних
стандартів для створення системи управлінського обліку, тому
рекомендації, зокрема зарубіжних вчених, автоматично не можна
перенести на вітчизняні підприємства через суттєві відмінності в
структуризації бізнесу та методології обліку;
- в управлінського обліку акцент має бути на слові «управлінський»,
тому нереально створювати систему управлінського обліку на основі
використання лише методів традиційного бухгалтерського обліку без
врахування основного призначення обліку формувати інформацію для
різних користувачів, а відповідно, для різних цілей;
- слаба розробленість методології управлінського обліку не дає змоги
визначити його місце в системі управління підприємством. Адже
управлінський цикл включає логічну послідовність виконання функцій
планування, обліку, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень,
тому логічно передбачити, що система управлінського обліку має сприяти
ефективному здійсненню всіх функцій управління на різних його рівнях (а
не лише функції обліку) [2, с.82].
В системі інформаційного забезпечення управління облік необхідно
трансформувати в облікову модель, здатну відображати реальні
господарські процеси і забезпечувати аналітично-прогнозні функції, що
вимагає не тільки зміни методології та організації, але і поглиблення
управлінської спрямованості обліку.
У зв’язку з цим, повинна проходити постійна модифікація обліку у
складі системи менеджменту. Оскільки управлінський облік – гнучка
інформаційна система, вона безперервно вдосконалюється та змінюється
відповідно до вимог часу.
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ У КОНДИТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ
Калькуляція визначає собівартість продукції, виконаних робіт та
наданих послуг. Проведення калькулювання дає змогу оцінювати витрати
та результати діяльності як підприємства в цілому, так і виготовлення
окремих видів продукції.
Вона суттєво впливає на діяльність підприємства і застосовується
безпосередньо там, де є процес виготовлення продукції. І для того, щоб
почати виготовлення будь якого продукту чи надання послуг, спершу
потрібно визначити витрати, які нам слід очікувати. [1.]
Кондитерська промисловість є однією з найрозвинутіших галузей
харчової промисловості України. Загальні обсяги виробництва харчової
промисловості приблизно складають 3% ВВП країни. В Україні ринок
кондитерських виробів на 65% розділений між п’ятьма компаніями це:
«Рошен», «Конті», «АВК», «Бісквіт-Шоколад» та «Житомирські ласощі».
Основною продукцією галузі є цукерки, шоколад, печиво, пряники,
крекери, торти та тістечка.
На калькулювання собівартості та облік витрат продукції впливають
такі технологічні особливості кондитерських виробів:
- висока матеріаломісткість продукції (частка витрат на матеріали та
сировину– більше 60 %);
- короткий виробничий цикл;
- неперервність технологічного процесу;
- протікання багатьох технологічних процесів у закритій апаратурі;
- відсутність або незначні заділи незавершеного виробництва;
- різноманітність технологічних схем не тільки в окремих цехах, але і
в одному і тому ж цеху при виробництві різних видів кондитерської
продукції (різна технологічна схема для виробництва цукерок і тортів);
- різноманітність способів обробки кондитерських виробів;
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- багаторазове використання одного і того ж обладнання для
виготовлення різних виробів
Аналітичний облік витрат ведуть у розрізі окремих видів
кондитерських виробів за номенклатурою статей витрат, які
використовують в харчовій промисловості.
На
виробництво
різних
видів
кондитерської
продукції
використовують часто однакову сировину, основні і допоміжні матеріали.
У такому випадку вони розподіляються між окремими видами готової
продукції пропорційно до нормативних витрат на фактичний випуск
продукції.
Рух матеріалів і сировини та вихід продукції в розрізі рецептурних
норм та фактичних витрат відображають у виробничих звітах, які
складаються з усіх цехів основного виробництва.
Відображення витрат за іншими калькуляційними статтями таке ж, як
і в інших галузях харчової промисловості (певної специфіки немає).
Об’єктом калькулювання у кондитерській промисловості є
кондитерські вироби за видами і найменуваннями, калькуляційною
одиницею – 1 тонна.
Залежно від технології і організації виробництва на кондитерських
підприємствах використовують попередільний і позамовний методи для
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції з елементами
нормативного.
При попередільному методі витрати обліковують за технологічними
переділами. Зведений облік доцільно здійснювати за напівфабрикатним
варіантом. При цьому калькулюють собівартість продукції, що є
напівфабрикатом для інших цехів основного виробництва або реалізується
на сторону. До напівфабрикатів відносять какао-напівфабрикати (масло,
какао, шоколадну глазур), фруктові і цукрові сиропи. Вартість
напівфабрикатів, використаних для внутрішнього виробництва, включають
у собівартість готових виробів за окремою калькуляційною статтею.[2.]
При використанні позамовного методу прямі витрати на підставі
первинних документів, які відображають кількість виготовленої продукції,
витрату матеріалів, групують окремо за кожним замовленням і відносять у
відкриту на таке замовлення. Тобто об’єктом обліку витрат за цим методом
є індивідуальне замовлення. Здійснення калькулювання собівартості
продукту отриманого в процесі виробництва здійснюється тільки після
того як повністю виконали замовлення, незалежно від терміну його
виконання. Перед завершенням замовлення всі витрати, які пов’язані з ним
відносять на незавершене виробництво.[3.]
Отже, в Україні кондитерські фабрики досить великі та успішні
підприємства, але з точки зору організації управління, зокрема калькуляції
собівартості вони можуть покращити свої методики. І якщо кондитерські
підприємства не будуть змінювати вид та кількість продукції з
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удосконаленням методик виготовлення, продажу та управління цими
процесами кондитерські фабрики зможуть досягти нових перспектив.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
Як показує досвід міжнародних підприємств, головною складовою
початку господарської діяльності є якісно складена облікова політика.
Адже від неї залежить подальше введення бухгалтерського обліку та
достовірність складання фінансової звітності.
На сьогоднішній день все більше підприємств переходять на
складання звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
як за власним бажанням, так і за чинним законодавством України. Така
тенденція виявляє дедалі більше складностей в даному процесі.
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості,
правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні
та поданні фінансової звітності [1]. Положення про облікову політику – це
насамперед внутрішній документ, який формується економічною службою,
головним бухгалтером та підписується керівником. У даному документі
встановлюються правила обліку в тих ситуаціях, коли чинне законодавство
надає підприємству альтернативні методи обліку, а при відсутності такого
документа збільшується ризик допущення помилок.
У своїх працях проблеми облікової політики за МСФЗ досліджували:
Танасієва М. М., Смола М. Р., Кіцька Н.Є., Маренич Т.Г та багато інших
вітчизняних та зарубіжних вчених. У своїх працях вони висвітлили
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проблеми переходу суб’єктів господарювання на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку, які виникають при обліку окремих об’єктів –
основних засобів, нематеріальних активів, доходів, витрат, фінансових
інвестицій, зобов’язань і т.д.
Основними факторами, що впливають на формування облікової
політики за міжнародними стандартами є:
1. організаційна структура;
2. частота внесення змін до чинного положення в МСБО;
3. досвід та кваліфікація працівників бухгалтерської служби;
4. сукупність процесів, які переплітаються з основною діяльністю;
5. різноманітні соціальні, економічні та екологічні фактори
зовнішнього середовища країни суб’єкта господарювання [2].
Необхідно враховувати, що підприємству слід використовувати єдину
облікову політику для всіх періодів, представлених у першій фінансової
звітності за МСФЗ. Вимогами МСФЗ щодо розробки облікової політики є
наступні: облікова політика повинна відповідати стандартам, що діють на
кінцеву дату звітного періоду у першій звітності за МСФЗ; підприємство
повинно використовувати обрані політику та методи оцінки для визнання
всіх статей фінансової звітності на дату переходу; обрана облікова
політика повинна застосовуватися в усіх представлених періодах [3].
На жаль, керівники підприємств мало приділяють увагу формування
облікової політики. Більшість підприємств не враховують вимог МСФЗ, і
це не дає чіткої уяви про організацію обліку у суб’єкта господарювання.
У методичних рекомендаціях щодо формування облікової політики як
за національними, так і міжнародними стандартами зазначено, що в
наказах про облікову політику не повинні наводитись положень, які
протирічать стандартам та іншим законодавчим актам. Якщо в стандартах
немає вказівки відносно відображення в обліку та звітності будь-якої
операції, то керівництво підприємства має сформувати судження на основі
загальних положень діючої системи стандартизації, або залучення досвіду
інших систем стандартизації, консультантів, галузевих практик.
Також є проблема визначення бухгалтерських розрахунків, без яких
неможливо вести бухгалтерський облік. Зокрема, такими процедурами
можна вважати: порядок виправлення помилок; порядок округлення цифр
для визначення статей балансу; інші математичні дії щодо обчислення
середньої чисельності працюючих тощо; порядок визначення річної суми
амортизації, обчислення залишкової вартості об’єктів та ін [4].
Отже, при формуванні облікової політики керівництво має певний
ступінь свободи, але потрібно враховувати про стандарти за якими
формується облікова політика. Дослідження підприємством принципів
формування облікової політики та розробка найоптимальніших шляхів їх
використання повинно стати основним напрямком при її формуванні та
веденні.
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Переходячи на ведення обліку та складання звітності за
міжнародними стандартами, підприємство робить дуже важливий крок, і
воно повинно враховувати всі можливі ризики, зовнішні фактори, вимоги
щоб уникнути можливих труднощів. Інформація має бути стислою, як і
положення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, які ґрунтуються на професійному суджені. Водночас, при
формуванні та змінах облікової політики слід звертатись до діючих
стандартів, щоб уникнути помилок та не використовувати застарілу
інформацію.
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Науковий керівник – Ясінська А. І.,
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ТАРГЕТ-КОСТИНГ ТА КАЙЗЕН-КОСТИНГ – ІНСТРУМЕНТИ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
Вітчизняні та зарубіжні науковці впродовж багатьох років
досліджують питання стратегічного управління витратами, визначаючи
основні його складові, методи, моделі тощо. Сутність стратегічного
управління витратами полягає у дослідженні витрат, які необхідні для
повного життєвого циклу продукції, що дає змогу менеджерам на
перспективу визначити методи їх оптимізації та отримати конкурентні
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переваги на ринку. Наголошують науковці також, що правильний вибір
стратегії повинен забезпечити підприємству економічний ефект, і саме
тому стратегія управління витратами підприємства повинна бути чітко
підпорядкована його конкретним завданням та цілям.
Стратегічне управління витратами – це система методів обліку та
аналізування витрат, що забезпечує вибір стратегії на основі планування,
прогнозування, раціонального використання витрат підприємства,
контроль щодо забезпечення необхідного рівня витрат у процесі
фінансово-господарської діяльності та інформаційну підтримку при
ухваленні всіх управлінських рішень, що дозволяє реалізовувати стратегію
підприємства [1].
У міжнародній практиці виділяють два найбільш визнаних підходи
щодо стратегічного управління витратами – таргет-костин та кайзенкостинг. Сутність методу таргет-костинг полягає у розрахунку цільової
собівартості продукції (робіт, послуг) виходячи із попередньо встановленої
ціни. Основною методу практичного застосування даного методу є
забезпечення оптимізації витрат у процесі виробництва (робіт, послуг).
Завдання цільового калькулювання полягає в оптимально спроектованих
витратах майбутнього виробу на етапі його дослідження, розробка і
проектування, а не в спробах зменшити витрати на стадії виробництва вже
розробленого продукту. Витрати, які визначатимуть показник собівартості
розглядають не як заздалегідь розрахований показник, а як величина, до
якої компанія повинна прагнути для того, щоб в результаті отримати
конкурентоспроможний продукт. Даний метод підтримує стратегію
оптимізації витрат та застосовується на етапі проектування нової або
модернізації застарілої продукції. Дана система передбачає, що
собівартість розраховується за раніше встановленою ціною реалізації, яка
розраховується за допомогою заздалегідь проведених маркетингових
досліджень. Використання системи таргет-костинг у процесі оптимізації
витрат дає підприємствам можливість застосовувати системний підхід до
створення нового продукту.
Кайзен-костинг – це цілісна система управління витратами, що
підтримує стратегію оптимізації витрат, направлена на підвищення
ефективності виробничих процесів і призводить до запланованих
результатів. Цей метод використовується в японській моделі стратегічного
управління витратами поряд з таргет-костингом, а також є його
продовженням. Обидва методи переслідують одну мету – досягнення
цільової собівартості, але, таргет-костинг на етапі проектування продукту,
а кайзен-костинг на етапі виготовлення цього продукту. Головним
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завданням є знищення різниці між фактичною та цільовою собівартістю
внаслідок залучення всього персоналу підприємства. Значення поняття
«кайзен-костинг» є більш конкретним. Діяльність кайзен на рівні окремих
заводів, цехів чи виробничих ліній передбачає широке використання
систем виробництва «саме вчасно» та системи, яка передбачає автономне
функціонування верстатів та виробничих ліній, які автоматично
вимикаються при виникненні несправностей чи збоїв. Вважається, що
вміле використання принципів кайзен-костинг дозволяє досить відчутно
знижувати витрати на стадії виробництва – до 5% [1].
Підсумовуючи, можна сказати, що стратегічне управління витратами
підприємства є надзвичайно важливим і водночас складним. Системи
таргет-костинг та кайзен-костинг можна використовувати практично в
будь-якій галузі, причому в сукупності з іншими методами управління
витратами. Звичайно, обидві системи не позбавлені недоліків,
обумовлених складністю їхньої організації та залежністю від людського
фактору. Ці недоліки компенсуються перевагами, що має зробити їх
привабливими для вітчизняних підприємств.
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ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО МСФЗ В УКРАЇНІ
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за
міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової
звітності за міжнародними стандартами згідно із п.6 статті 11 Закону
України від 16.07.1999 р. № 996-ХIV “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність”. Згідно із ч.1. ст. 12 цього ж закону, фінансову
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звітність за МСФЗ повинні складати: публічні акціонерні товариства;
підприємства,
які
становлять
суспільний
інтерес;
суб’єкти
господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, які
визначені переліком Кабінету Міністрів України [1].
В Україні підприємства, які використовують міжнародні стандарти
вперше почали подавати фінансову звітність на підставі таксономії у
електронній формі у 2020 році. Таксономія фінансової звітності - це склад
статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають
розкриттю. Вона визначає певні коди, які можуть використовувати
користувачі звітності для того, щоб ідентифікувати інформацію, розкриту
у фінансовій звітності. Дані таксономії згруповані таким чином, щоб
полегшити процес складання звітності.
Окрім цього у таксономії МСФЗ також міститься зміст. У ньому
описується значення елементів бухгалтерського обліку, а також він
допомагає користувачам знайти потрібний їм елемент. Звітність на підставі
таксономії складається виключно в електронному форматі, який має назву
XBRL. Він являє собою відкритий стандарт для обміну бізнесінформацією.
В Україні, окрім електронного формату є й інші вимоги до
фінансової звітності. Наприклад, вона повинна бути підготована
відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ, яка законодавчо затверджена
Міністерством фінансів України і є адаптованою під ті вимоги складання
звітності, які діють в нашій державі, а також містить звіт аудитора та звіт
про управління.
Таксономія МСФЗ щороку зазнає змін, які пов’язані із її
вдосконаленням та опублікуванням нових або змінених МСФЗ та МСБО.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2002 р. №419 фінансова
звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі
таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі
подається в центр збору фінансової звітності, операційне управління яким
здійснюється Національною Комісією з Цінних Паперів та Фондового
Ринку. Це забезпечує доступ органів державної влади, інших органів і
зовнішніх користувачів до фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності підприємств [2].
Існує два напрями розширення: загальна Таксономія UA XBRL
МСФЗ та Таксономія для банківського та страхового секторів. Окрім цього
суб’єкти господарювання можуть обрати один із двох варіантів складання
фінансової звітності за міжнародними стандартами. Перший – це
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складання фінансової звітності, яка включає в себе Звіт про фінансовий
стан, який складається відповідно до розподілу активів та зобов’язань на
поточні чи непоточні разом з іншими звітами та примітками (це General
Taxonomy – 210-310). Другий варіант – це складання фінансової звітності,
в якій міститься Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності
разом з іншими звітами та примітками (це General Taxonomy – 220-320).
Останній підходить також для банків [3].
Міністерство Фінансів, НБУ, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг
(регулятори) у 2017 році підписали меморандум №102/15 «Про взаємодію
щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності». У п.1. ст. 2.
цього меморандому встановлено, що запровадження такої системи
дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття
фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі,
підготовленої відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ. У 2019 році до
вищезазначених регуляторів приєднались також Державна статистика,
ДПС та Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. У п.2.
ст.2. меморандому зазначено, що залежно від типу підприємства, дані його
фінансової звітності будуть подаватись тому регулятору, який пов’язаний
із цим суб’єктом господарювання. Отже, кожен регулятор повинен мати
доступ до необхідної йому інформації, яка відповідає сфері його
регулювання [4].
Окрім цього, складання фінансової звітності на підставі таксономії за
МСФЗ відкриває для підприємства можливості іноземного інвестування.
Зазначена фінансова звітність гарантує прозорість, достовірність та
зрозумілість для інвесторів із будь-якої країни світу, які, керуючись нею,
приймають управлінські рішення з приводу купівлі компанії чи про
надання їй власних фінансових ресурсів [5].
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ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
В ринкових умовах господарювання кожна компанія намагається
оперувати такою інформацію, яка б надавала можливість приймати
обґрунтовані та ефективні управлінські рішення. Однією із важливих
складових такої інформації є дані про витрати. Нинішні умови
господарювання зумовлюють необхідність вдосконалення облікової
політики, методів управління підприємством та його витратами.
Дослідження методики оптимізації витрат знайшло відображення у
багатьох роботах вітчизняних науковців, серед яких Г. Чубірка, Т. Шутько,
І. Пустова, І. Ляшко, О. Єременко, Ю. Гоцелюк, М. Янюк, О. Мельник та
інші. Для дослідження процесу оптимізації витрат, актуальним є вивчення
сутності категорійного апарату та його наповнення різними науковцями. З
цією метою розглянемо погляди поважних дослідників щодо оптимізації
витрат.
На думку Яценка Т.О. та Л. А. Свистун [6], оптимізація витрат являє
собою один метод підвищення прибутковості. Таким чином,
забезпечується
конкурентоспроможність
підприємства.
Науковці
вважають, що в ринкових умовах необхідно застосовувати такі заходи
оптимізації: пошук шляхів зниження собівартості продукції; впровадження
підприємством ресурсозберігаючих технологій; усунення непродуктивних
витрат; усунення браку продукції; підвищення технологічної та фінансової
дисциплін; підвищення продуктивності праці. Використання вище
перелічених процедур необхідно для досягнення певних цілей та
впровадження декількох із них підвищує ефективність виробництва.
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Чубірка Г.І., ставить акцент на завдання оптимізації. Вважає
головним: оцінку обґрунтованості абсолютної величини витратами; її
відповідність плановим величинам; оцінкою факторів формування
величини та структури витрат; своєчасне виявлення резервів зменшення
витрат та виявлення і обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів
[5]. Науковець наголошує і на тому, що оптимізація витрат суб’єкта
господарювання є однією із сукупності технологій цільового планування
прибутку, що визначає параметри моделі управління прибутком
підприємства. Пустова І.В. [4], у своїх дослідженнях зазначає те, що
універсального методу оптимізації витрат не існує. Акцентує увагу на
вибірковому їх використанні після проведення ретельного аналізу
керівництвом з урахуванням багатьох чинників, які можуть вплинути на
ефективність застосування. Ляшко І.І. та Єременко О.М. [2] провели аналіз
сучасних методів оптимізації витрат і дійшли висновку, що для кожної
компанії потрібен індивідуальний підхід вирішення проблеми оптимізації
витрат. А в декотрих випадках потребується власна розробка системи, яка
підходить під специфіку діяльності підприємства, організаційної структури
та масштабів. Гоцелюк Ю.Є., Янюк М.О. та Мельник О.І. [6] наголошують
на не однозначну структуру витрат їх варіативність під впливом
внутрішніх та зовнішніх чинників на протязі всього періоду діяльності
підприємства. Управління витратами на їх погляд є запорукою для
стабільності, конкурентоспроможності та прибутковості бізнесу. Швидка
зміна рівня витрат призводить до складнощів в точній оцінці величини,
динаміки та їхнього рівня. Вважають, що оптимізація витрат на базі
маржинального аналізу витрат та прибутків. Такі заходи сприяють
зростанню ефективності виробничої економічної діяльності. Таким чином,
можна знизити собівартість і відповідно підвищити продажі.
Проаналізувавши наукові джерела щодо питання оптимізації витрат
необхідно відмітити те, що більшість трактує оптимізацію як запоруку
стабільності та прибутковості підприємства. Погоджуємось з поглядом
О. С. Омельниченко [3], який розглядає оптимізацію витрат як
безперервний процес планування, обліку, аналізу, контролю витрат та
прийняття рішень щодо подальшої економічної політики підприємства з
використанням інструментів мотивації працівників на всіх рівнях
сформованої організаційної структури.
Перспективним напрямом дослідження є окреслення як теоретичних
особливостей методів оптимізації витрат, так і специфіку їх впровадження
в діяльність підприємств.
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викладач циклової комісії економічних дисциплін
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ В
УКРАЇНІ
Цифрова торгівля може розвиватися як із допомогою держави так і
самостійно, тобто розвиток у будь-якому випадку залежить від малого,
середнього та великого бізнесу, від їх ініціатив і нових рішень.
До проблемних питань цифрової трансформації (цифровізації), що
потребують актуалізації, відносяться такі: відсутність концепцій, програм
цифрового розвитку галузей/секторів економіки, ринків товарів, послуг,
капіталу і робочої сили; відсутність механізмів управління інтеграційними
процесами в умовах цифровізації; низький рівень розвитку цифрової
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інфраструктури та забезпечення захищеності цифрових процесів;
відсутність системи державної підтримки організацій, що здійснюють
впровадження цифрових технологій в регіонах; не вирішеними
залишаються питання щодо встановлення податкових пільг; низький рівень
сприяння в пошуку і залученні інвесторів для IT-підприємств [1].
Головними складовими розвитку цифрової торгівлі є нормативне
регулювання, інфраструктура, безпека мереж (кібербезпека), підготовка
професіоналів та формування партнерств для створення технологічних
платформ. Саме на це має бути спрямована функція держави в партнерстві
з бізнесом, реалізація якої потребує відповідної інвестиційної політики.
На регіональному рівні особлива увага повинна бути приділена таким
питанням як: сучасні тенденції розвитку цифровізації в регіоні та
підвищення якості життя населення як умови формування комфортного
середовища; розбудова цифрового екосередовища в регіоні; підтримка
стартапів у сфері цифрової економіки; цифрове майбутнє і регіональна
економічна безпека.
Стратегічними підходами регіональних органів влади до підвищення
ефективності переходу до цифрової торгівлі має бути інфраструктурний
розвиток та інституційна підтримка впровадження цифрових технологій.
При цьому, безумовно, реалізація кожного з цих стратегічних підходів в
тому або іншому регіоні повинна враховувати їхню специфіку і
особливості перспективного розвитку. Залежно від цього можуть
варіюватися як технологічні рішення, що можуть застосовуватися для
розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, так і заходи
стимулювання впровадження цифрових технологій і розвитку відповідних
підприємств в регіонах.
В напрямку подальшого розвитку цифрової торшгівлі в Україні
доцільно:
- розробляти державні програми розвитку цифрової торгівлі, із
зазначенням чітких обсягів інфраструктурних інвестицій, необхідних для
створення прийнятного цифрового середовища, напрями їх використання,
заходи державної підтримки та інструменти венчурного фінансування;
- на основі аналізу «кращих практик» визначити ключові проблеми і
розробити пропозиції щодо розвитку цифрових технологій в окремих
регіонах, розробити і затвердити відповідне законодавство, а також окремі
проекти у сфері розвитку цифрових технологій;
- міжрегіональна співпраця має розвиватись у сфері інформаційних та
цифрових технологій, забезпечення просування регіональних IT-компаній і
розробників, пошук ефективних IT-систем і технологій для подальшого
189

поступового упровадження платформних рішень для цифрової торгівлі;
- на обласному рівні та у містах сприяти скороченню «цифрової
нерівності». При цьому, напрям розвитку інфраструктури у сфері цифрових
технологій в регіонах повинен бути пов’язаний з ринком інтернету речей і
впровадженням інформаційних систем автоматизованого управління у
сфері міської інфраструктури, енергетиці, сільському господарстві, охороні
здоров'я, освіті, розвитку малого бізнесу;
- на рівні ОТГ стимулювати надходження інвестицій в розвиток
підприємництва за допомогою створення сприятливого режиму
регулювання, застосування активних заходів підтримки, до яких належить
створення інноваційних хабів, інкубаторів; вдосконалення електронного
управління, підтримка венчурних фондів, інших інноваційних схем
фінансування.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Оборотні активи є одним з найважливіших елементів успішного
функціонування підприємства. Якщо їх недостатньо, то підприємство
немає можливості виконувати свої зобов’язання в повному обсязі.
Управління оборотними активами направлене на вирішення таких
завдань:
– формування достатнього обсягу оборотних активів із позиції
забезпечення поточної платоспроможності;
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– оптимізація елементів оборотних активів, спрямована на виконання
нормативів ліквідності;
– ефективне використання оборотних активів для забезпечення
прибутковості та рентабельності діяльності суб’єкта господарювання;
– формування джерел фінансування оборотних активів із
урахуванням вимог забезпечення фінансової стійкості [3, с. 31-33].
За ефективного управління запасами на підприємстві можна досягти
зниження операційного циклу, знизити поточні витрати на зберігання
оборотних активів і, в свою чергу, вивільнити частину оборотних активів з
господарського обороту, що дозволить реінвестувати або перерозподілити
їх в інші галузі.
Методичні підходи до визначення сутності поняття управління
оборотними активами підприємства відображено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Сутність поняття управління оборотними активами
Автор

Характеристика

Поддєрьо Комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення умов оптимізації й
гін А. М. безперервного процесу їхнього обсягу, формування достатнього їхнього
[5, с. 126] обсягу, раціональної структури й ефективної організації їх використання.
Баранова Сукупність відокремлених, але пов’язаних між собою елементів, що
В. Г. [1, с. забезпечують цілеспрямований вплив на об’єкт управління, шляхом
33]
реалізації функцій управління через використання комплексу методів
управління з метою забезпечення належного рівня фінансової стійкості,
платоспроможності та ліквідності підприємства.
Власова
Складник фінансового й операційного менеджменту, що являє собою
Н.О.та ін. цілеспрямовану діяльність, пов’язану з визначенням величини оборотних
[4, с. 235] активів, контролем над їх формуванням і використанням і створенням
відповідних організаційних передумов.
Бондарен Обґрунтування управлінських рішень щодо трьох основних напрямів: 1)
ко О. С. управління дебіторською заборгованістю; 2) управління грошовими
[2, с. 42]
коштами і поточними фінансовими інвестиціями; 3) управління запасами.

Виділяють такі стратегії щодо формування оборотних активів [6, с.
62]:
1. Обережна стратегія, яка передбачає великий обсяг оборотних
активів, передусім за рахунок утворення страхових запасів грошових
коштів і товарно-матеріальних цінностей.
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2. Обмежувальна стратегія, яка передбачає мінімальний обсяг
оборотних активів і таким чином зумовлює найбільші рівні ризику, швидкості обороту і рентабельності цих активів.
3. Помірна стратегія, яка орієнтує підприємство на оптимальний
рівень оборотних активів, що є нижчим, ніж при обережній стратегії і
вищим, ніж при обмежувальному типі.
Узагальнивши особливості управління оборотними активами
підприємства можемо зробити висновок, що від якості управління ними
залежать платоспроможність та фінансова стійкість господарюючого
суб’єкта, рівень його рентабельності, формування можливостей роботи у
непередбачуваних ситуаціях, масштабність та рівень виробництва і
кінцевої реалізації продукції.Тому підприємству важливо визначити і
обрати правильну політику управління оборотними активами з
врахуванням усіх факторів, які впливають на прийняття цього рішення.
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АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОПРИЛЮДНЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
НАЙБІЛЬШИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Актуальність даної теми зумовлена виникненням різноманітних
суперечок на рахунок суттєвості відображення показників у фінансовій
звітності. Постає питання, як саме відтворити та проінформувати
користувачів про стан підприємства, особливо, якщо ти важливий суб’єкт
податкових відносин та сплачуєш найбільшу величину податків. Які саме
показники стануть важливими й понесуть найбільш вагомий вплив на
діяльність компанії. Фінансова звітність підприємства є дзеркалом його
діяльності. Проаналізувавши звітність найбільших платників податків ми
можемо побачити головні аспекти ефективності їх роботи, чи зможуть
вони перебувати в реєстрі й надалі та продовжувати свою діяльність.
Вагомий внесок в дослідження даної теми зробив офіційний портал
Державної Податкової служби України, що оприлюднює даний реєстр.
Реєстр великих платників податків за 2020 рік (ТОП-200 найбільших
компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік,
оприлюднений на сайті rating.zone) містить 1371 підприємство, що на 258
платників менше, ніж у минулому році. На це вплинула зміна критеріїв
віднесення платників до категорії великих. З 2020 року до цього реєстру
відносяться платники, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за
останні чотири податкові квартали перевищив 50 мільйонів євро або
загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного
бюджету України за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 млн
євро.
За 2020 рік лідери зі сплати податків до бюджету країни значно
змінили свої позиції у рейтингу у порівнянні з минулими роками.
Наприклад, АСК "Укррічфлот", що на даний момент є найбільшим
платником податків, у 2019 році перебувало на 574 місці. За сумлінне та
своєчасне перерахування податкових платежів до бюджетів усіх рівнів
компанія нагороджена Грамотою Державної податкової адміністрації
України. На другому місці розташувалося АТ "Укрексімбанк", на третьому
- АТ "Ощадбанк".
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АТ «Житомирський маслозавод» увійшов до реєстру як найбільший
платник податків серед аграрних компаній. У загальному ж списку він
займає 29 позицію. Перші позиції серед 100 великих платників займають
публічні та приватні акціонерні товариства. Та лише 4% товариств з
обмеженою відповідальністю. Серед них ТОВ "СК Джонсон", ТОВ
"Пивоварня зіберта", ТОВ "КНАУФ ГІПС КИЇВ", ТОВ "Козятинський
м'ясокомбінат".
Якщо проаналізувати податкові надходження від різних галузей
(згідно КВЕД), то найбільше до бюджету у 2020 році приносить
постачання електроенергії. А саме 15% підприємств, які займають 20
перший позицій, працюють у сфері електроенергетичного постачання.
Проаналізувавши структуру та дані річних звітів великих платників
податків за 2020 рік, було виявлено те, що кожна фінансова звітність
складена за типовим прикладом, кожне підприємство включило до
звітності усі форми та додатки, а саме, - баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і
примітки. Головними показниками всіх чотирьох видів звітності у 100%
компаній стали величини прибутків та збитків підприємств та загальні
дані. Щодо приміток до фінансової звітності, то саме тут є велика кількість
розбіжностей у поданні тієї чи іншої інформації. Отже, в основному дані у
реєстрі підприємства вказували близько 20-40 приміток до фінансової
звітності. Серед суттєвих показників є показник щодо безперервності
діяльності, зміни ціни, політичний вплив, показник про карантин,
наявність аудиторських висновків, події після дати балансу та інші.
10% підприємств великих платників не надало доступу до фінансової
звітності у мережі Інтернет. Майже кожна фінансова звітність, близько
89%, була перевірена незалежним аудитором. Аудиторські висновки були
відсутні у вільному доступі у НЕК "Укренерго". Проаналізувавши
аудиторські висновки було встановлено, що усі підприємства, які мали їх,
вказали правдиву інформацію у звітності та з відсутністю помилок.
87% підприємств склало звітність за міжнародними стандартами,
решта – за ПСБО. Усі ці компанії складають звітність на основі принципу
безперервності. АТ "Ощадбанк", що знаходиться третім у списку, вказало
визначальні чинники, які матимуть вплив на безперервну діяльність. ПРАТ
"Закарпаттяобленерго", яке займає 15 позицію списку, надало звіт щодо
показників надійності (безперервності) електропостачання, також можна
побачити звіт щодо зміни ціни на електроенергію. Отже, усі товариства
планують продовжувати свою діяльність і надалі.
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Починаючи з березня 2020 року усі підприємства України,
здійснюють свою діяльність в умовах економічної рецесії викликаної,
коронавірусною пандемією СOVID-19. За даними Державного комітету
статистики України промислове виробництво в Україні за 9 місяців
поточного року скоротилось на 7,0% у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. За 5 місяців 2020 року зниження промислового
виробництва становило 8,7%. Найсильніше від кризи постраждала
переробна промисловість. Серед списку це ТДВ «Яготинський
маслозавод», АТ "Коблево", ПРАТ "Київхліб". Ще більше знизилися
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Водночас обсяги
будівництва знизились не так суттєво, лише 2,8% за 8 місяців 2020 року, а
обсяги роздрібного товарообороту навіть виросли на 6,7%.
Показник про карантин включили у свою звітність ПАТ "Наск
"Оранта", ПАТ "Промінвестбанк", ДП "Завод "Електроважмаш", ПРАТ
"Миколаївцемент", АТ "ЛКФ" Світоч", вказавши який вплив пандемія
вчинила на їх діяльність.
Більшість, 79% товариств, вказало у своїй звітності показники
облікової політики, усі податки й збори, які сплачує компанія та у яких
обсягах, та близько 75% надало показники управління ризиками. Деякі з
них, 61%, мали також звіт про управління, в якому вказані стратегія, цілі,
подальший розвиток підприємства. Серед них можна виділити АТ
"Ощадбанк", АТ "Чернівціобленерго", ПАТ "Укрнафта", ПРАТ "ВЕСКО",
ПРАТ "Азот".
Про політичний вплив було вказано лише у 22% найбільших
платників. А саме про підвищення нестабільності на валютних ринках,
погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках. Це можна
прослідкувати в АТ "Ощадбанк", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "ЕМСС", ПРАТ
"Укрграфіт", ПАТ "Укртатнафта" та деякі інші.
Отже, основні види діяльності найбільших компаній-платників можна
виділити такі як – електроенергетика, металургія, нафтогазова
промисловість банківський сектор, тютюнова галузь, сфера зв’язку, аграрні
підприємства. Натомість реєстр за 2020 рік поповнився 281 новим великим
платником, з яких, зокрема, 94 – підприємства торгівлі, 27 - фінансові та
страхові установи. Проаналізувавши їх фінансову звітність можна сказати,
що вказані показники є досить суттєвими. Також дані компанії планують
продовжувати свою діяльність в такому ж темпі й надалі. Найбільш
актуальним та визначальним для наступного року може стати показник про
карантин та його вплив на діяльність підприємств.
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ПРОБЛЕМИ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ БАНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
COVID-19
В Україні економіка значно постраждала в процесі всесвітньої
пандемії COVID-19. Так під час карантину обрушились споживчі настрої,
майже повністю вивів зі строю – роздрібну торгівлю, готельний та
ресторанний бізнес, авіаперевезення. В наслідок чого надходження до
державного бюджету істотно зменшились.
Місця де карантинні обмеження зменшуються і які пов’язані із
споживчим попитом, роздрібна торгівля та послуги – швидко
відновлюються. Інша ситуація із промисловістю та інвестиційним
попитом. Відновлюються вони значно повільніше, тому їх ситуація гірша.
Та при пом’якшенні карантинних обмежень можна прослідкувати
зменшення спаду. Наприклад, послаблення спаду в металургії, добуванні
металевих руд та машинобудуванні спричинено збільшенням зовнішнього
попиту та нарощення видатків бюджету на закупівлю окремої
машинобудівної та металургійної продукції (зокрема на медичне
обладнання, військову продукцію). Так за час пандемії в 2020 році
економіка України впала на 6,5% [1].
Для того щоб покращити економіку банкам і підприємствам потрібно
було знайти компроміси. Вони з найшли свій вияв в так званих «кредитних
канікулах». Це проголосив відповідний законопроект № 3220 щодо
підтримки підприємців у період карантину через коронавірус. В основі цих
пільгів не припинення виплати відсотків, а лише їх відтермінування. При
цьому банки не припиняють нараховувати відсотки. Та сплатити їх можна
буде після карантину. Штрафи та пені на період карантину заборонені
законом. НБУ наголосило, що процедура надання «канікул» залежатиме
виключно від домовленостей клієнтів з банком [2].
Та під час карантинних обмежень людство почало активно
користуватися послугами онлайн банків. Умови пандемії змусили
банківські установи звернутись до процесу цифровізації (діджиталізація).
Цей процес давно заволодів світовими банками та в Україні удосконалення
цих процесів відбулося якраз під час карантинних обмежень COVID-19.
Банки одна з установ яка працювала під час пандемії. Та вони також
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повинні були адаптуватися до карантинних умов. Так утворилося менше
діючих відділень, більше послуг онлайн, зникають штрафи за кредитами та
перебої з доларами та більше заходів безпеки. Умовою праці банка було
максимальне переорієнтування на дистанційний сервіс. Цифровий банкінг
був утворений для миттєвого здійснення фінансових операції. Основною
перевагою даного банку є економія часу.
Під час карантину основні вимоги НБУ: дистанційні канали
обслуговування та контакт – центри повинні працювати безперебійно,
працівники та клієнти мають співпрацювати більшу частину онлайн,
Нацбанк рекомендує нараховувати заробітні плати, пенсії, соціальні
виплати та інші грошові виплати на банківські картки. Тим кому не
вистачить картки – випустити, оскільки «готівка потенційно може бути
носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, тощо
можуть наражати на небезпеку», – вважає фінансовий регулятор [2]. Та
з’явилося питання прострочених карток. «Приватбанк» вирішив це
питання продовживши строк карточок ще на 90 днів.
Варто зауважити, що інтернет-банкінг Приват24 вже більше 5 років
займає місце найкращого цифрового банкінга в Україні. Про це також
говорять його численні винагороди.
Отже, при всесвітній пандемії економіка майже всіх країн
постраждала. Україна не стала винятком. Банкова система України в
сучасних умовах потребувала покращення та модернізації. Людству також
потрібно було переходити на нові реалії онлайн банку. Та з’явилися нові
проблеми. Так збільшилась кількість онлайн шахраїв та не всі люди змогли
користуватися цими послугами. Наприклад, люди похилого віку та люди
без можливості користуватися гаджетами. Цю проблему потрібно ще
досліджувати.
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КOНСOЛІДOВАНА ФІНАНСOВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛO
АНАЛІЗУ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
За умoв сучаснoгo ринку та стрімкoгo зрoстання кoнкуренції між
суб’єктами гoспoдарювання великoгo значення набуває інфoрмація прo
діяльність бізнесу. Неoбхідність такої інфoрмації у вигляді кoнсoлідoванoї
звітнoсті зумoвлена рoзвиткoм різних фoрм вирoбничих, фінансoвих та
кoмерційних зв’язків між різними кoмпаніями, ствoрення підприємств за
участю інoземнoгo капіталу, а такoж станoвлення транснаціoнальних
кoрпoрацій, щo прoвадять свoю діяльність на теритoріях різних країн.
Згіднo із ЗУ «Прo бухгалтерський oблік та фінансoву звітність в
Україні» [1] кoнсoлідoвана фінансoва звітність – це фінансoва звітність
підприємства, яке здійснює кoнтрoль, та підприємств, які ним
кoнтрoлюються, як єдинoї екoнoмічнoї oдиниці.
НП(С)БO 2 « Кoнсoлідoвана фінансoва звітність» [2] визначає пoрядoк
складання кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті та загальні вимoги дo
рoзкриття інфoрмації щoдo складання кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті,
визначає групу як материнське та йoгo дoчірні підприємства. Група
кoмпаній взаємoзв’язані лише в екoнoмічнoму і фінансoвoму плані, але у
багатьoх випадках залишаються oкремими юридичними oсoбами.
Відповідно до Директиви 2013/34/ЄС Єврoпейськoгo парламенту та
ради Єврoпейськoгo сoюзу від 26 червня 2013 рoку [3], щoрічна фінансoва
звітність слугує дoсягненню різних цілей, вoна не oбмежується лише
наданням інфoрмації для інвестoрів, а й містить дані прo пoпередні
oперації та підвищує якість кoрпoративнoгo управління.
Завдяки складанню кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті стає
мoжливим oтримання відoмoстей прo фінансoвий стан і результати
діяльнoсті групи як єдинoї екoнoмічнoї oдиниці. При цьoму кoжна
кoмпанія - учасник групи oкремo ведуть власний бухгалтерський oблік і
oфoрмлюють йoгo результати в індивідуальну фінансoву звітність. Прoте,
аналіз кoжнoгo oкремoгo підприємства не дає неoбхіднoгo уявлення прo
загальний стан та результати діяльнoсті групи в цілoму, так як
індивідуальні баланси кoжнoгo учасника групи є oбмеженими в частині
свoїх аналітичних мoжливoстей. Це зумoвленo тим, щo ресурсами
дочірного підприємства рoзпoряджається не тільки вoнo саме, а в значній
мірі материнське підприємствo [4, с.26-30]. Таким чинoм виникла пoтреба
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в іншій інфoрмації, oтримання якoї мoжливе при складанні кoнсoлідoванoї
фінансoвoї звітнoсті.
Кoнсoлідoвана фінансoва звітність забезпечує найбільш пoвне та
значне уявлення прo фінансoвий стан і результати діяльнoсті кoрпoрації.
При цьoму фінансoвий є кoмплексним пoняттям, яке відoбражає результат
взаємoдії усіх елементів екoнoмічних віднoсин, щo виникають в прoцесі
діяльнoсті кoрпoрації [5, с. 6].
Аналіз кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті представляє сoбoю
виявлення взаємoзв’язку та взаємoзалежнoсті пoказників діяльнoсті групи,
які включаются в кoнсoлідoвану фінансoву звітність. Oснoвoю такoгo
аналізу є oтримання ключoвих параметрів, які дають oб’єктивну і тoчну
ситуацію фінансoвoгo стану, фінансoвих результатів і грoшoвих пoтoків
материнськoгo та йoгo дoчірніх підприємств як єдинoї групи.
Oпираючись на пoказники кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті у
групи є змoга наoчнo прoдемoнструвати свoю платoспрoмoжність та
фінансoву самoстійність і в результаті привабити інвестoрів, які в свoю
чергу мoжуть oцінити загальний oбсяг активів, капіталу та визначити для
себе мoжливoсті та пoтенціал групи на майбутнє.
Все вище перелічене свідчить прo неoбхідність складання
кoнсoлідoванoгo звіту. Для зoвнішніх кoристувачів кoнсoлідoвана
фінансoва звітність виступає в якoсті дoдаткoвoї інфoрмації, яка усуває
oбмеженість oкремих фінансoвих звітів. Внутрішнім кoристувачам - дає
змoгу не тільки реальнo oцінити свій стан, а й скласти пoзитивне враження
прo ньoгo в акціoнерів, кредитoрів та інших кoнтрагентів.
Гoлoвними фактoрами, oбмежуючими аналітичні мoжливoсті
кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті мoжуть бути викoристання різних
метoдів кoнсoлідації та неoднакoві oбсяги інфoрмації, які публікуються
кoмпаніями. Для збільшення даних мoжливoстей кoнсoлідoваних звітів
учасники групи пoвинні забезпечувати дoстoвірне і oб'єктивне пoдання
фінансoвoї інфoрмації, включенoї дo річнoї фінансoвoї звітнoсті
підприємства та кoнсoлідoванoї фінансoвoї звітнoсті групи.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Джерелом розвитку сучасної цифрової економіки варто вважати
інтелектуальний капітал підприємства, який базується на комбінованому
використанні нематеріальних активів і інформаційних ресурсів
організацій.
Дані, інформація та знання становлять новий економічний ресурс,
необхідний для створення вартості та отримання вигод, здатність
контролювати їх має стратегічно важливе значення, оскільки це дає змогу
трансформувати їх у «цифровий інтелект».
Більш комплексне бачення цього питання допускає, що
інтелектуальний капітал як складова нематеріальних ресурсів
підприємства є сукупністю явних та неявних, формалізованих та
неформалізованих знань, які об’єднують все, що має вартість для
підприємства, а також працівників. Інтелектуальний капітал є провідним
капіталом і складає основу будь-кого підприємства на сучасному етапі
розвитку ринкової економіки.
Виникнення нових реалій цифрової економіки спричиняє новітні
умови для розвитку підприємств, коли фізичні активи компаній
розглядаються для цілих галузей господарства як другорядні, а
нематеріальні активи (знання та інформація, компетентність, репутація
організації, прихильність клієнтів, корпоративна культура тощо)
«виходять» на перший план. Отже, феномен потенціалу інтелектуального
капіталу підприємства, а також питання його примноження, набуває
актуальності та практичного значення.
З метою примноження інтелектуального капіталу підприємства
керівники організацій мають спрямовувати свою увагу не стільки на
показники матеріального виробництва та розміри прибутку, як на рівень
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розвитку людського капіталу, який має постійно забезпечуватися
належним рівнем освіти у формі стажувань, партнерських обмінів,
ділового туризму, можливостей самоосвіти, забезпечуючи оновлення та
актуальну новизну знань, інформації, інноваційного світобачення.
«Визначити, оцінити, розвинути» – універсальна формула, що
дозволяє сучасним компаніям перетворити інтелектуальний потенціал у
джерело додаткової вартості [2].
В сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає основою
багатства. Саме він визначає конкурентоспроможність соціальноекономічних систем, виступає ключовим ресурсом їх розвитку. Фірма або
організація – це виробник не стільки товарів, скільки знань. Це означає, що
працівники займаються виробництвом знань, організації стають тими, що
навчаються, інновації стають джерелом новоствореної вартості.
Інтелектуальний капітал в більшій мірі, ніж фізичні активи або
фінансовий капітал, стає стійкою конкурентною перевагою. Хоча сам по
собі інтелектуальний капітал без поєднання з іншими капіталами
(фінансовим, матеріальним тощо) не має того важливого результату, який
притаманний цифровій економіці. Але його частка у виробах, товарах,
послугах, набагато більша порівняно з фінансовим і матеріальним,
оскільки значною мірою впливає на інші капітали через призму нових
знань, компетенцій, ноу-хау тощо. Людина в інформаційно-знаннєвому
суспільстві стає одним із програмно-апаратних засобів кіберпростору [1].
Найважливішою рисою інтелектуального капіталу є його активність
та здатність поєднувати всі можливості та ресурси (капітали).
Інтелектуальна праця слугує основою та базою для функціонування
інноваційної праці і в даному контексті виступає фактором створення
інновацій.
Тому можна сказати, що виникнення поняття інтелектуальний капітал
– це закономірний результат розвитку науки й технології, глибокого
проникнення їх у процес виробництва, підвищення ролі й значення науки,
людського розуму, знань і інформації в розвитку економіки й суспільства.
Отже, інтелектуальний капітал відіграє основну роль в інноваційному
розвитку як організацій, так і бізнесу загалом, а зростання обсягу знань
управлінського персоналу приводить до появи нових фахівців, із новим
розумінням бізнес-цілей організацій, їх стратегічних і тактичних завдань.
Результати дослідження дають можливість зробити висновок про те, що
взаємовідносини персоналу організацій в умовах цифрової економіки
сьогодні зміщуються зі сфери саморозвитку технологій у сферу
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покращення бізнесу внаслідок його інтелектуалізації
можливостей, що надаються технологіями.
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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНУ ЕКОНОМІКУ
УКРАЇНИ
Визначення поняття такого терміну як «тіньова економіка» є
неоднозначною та на це час найбільшого поширення набули декілька
підходів до визначення поняття «тіньової економіки» [1]:
– юридичний, який зазначає, що тіньова економіка – це сукупність
заборонених законом види діяльності;
– економічний, який трактує тіньову економіку як приховувану від
податків економічну діяльність;
– статистичний, що розглядає тіньову економіку як економічну
діяльність, що не враховується офіційною статистикою.
Під тіньовою економікою в Україні розуміють сукупність видів
економічної діяльності, заборонених законодавством України, або тих, які
з різних причин не враховані у офіційній статистиці [2]. Тіньова економіка
існує в усіх сферах економічної діяльності. Вона виражається в таких
аспектах: виплата неофіційної заробітної плати (заробітна плата «в
конвертах»); корупція; «відкати» та відмивання коштів; незаконна
підпільна діяльність; шахрайство; приховування доходів; проведення
готівкових операцій без обліку.
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Якщо звернутись до офіційних статистичних даних тіньовой
економіки в Україні, то за попередніми розрахунками Мінекономіки рівень
тіньової економіки у січні - березні 2021 р. становив 30% від обсягу
офіційного ВВП, менше за показник відповідного періоду 2020 р. (рис.1)
[3]. Рівень тіньової економіки за методом збитковості підприємств у січні березні 2021 року становив 25% від обсягу офіційного ВВП.
Слід зазначити, що зменшення рівня тіньової економіки відбулося на
тлі карантинних обмежень, що призвело до тимчасового припинення
діяльності певних організацій. Але, це зменшення рівня є слабовираженим,
так як карантинні обмеження позволили не лише призупинити роботу
організацій, а й позволили розширити можливості тіньових операцій.

Рис. 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у
% від обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня
реального ВВП (у % до попереднього року) [3].
Джерело: розрахунки Мінекономіки України
Також, досліджуючи аналітику Мінекономіки, можна дійти висновку
про загальне зменшення динаміки рівня тіньової економіки за окремими
методами, що є наслідком адаптації суб’єктів економічної діяльності до
умов роботи з карантинними обмеженнями, а також зміни споживчої
поведінки населення.
Отже, в даній статті було розглянуто теоретичні аспекти тіньової
економіки та причини її існування, а також наведено статистичні дані
динаміки рівня тіньової економіки в Україні, за якими можна зробити
висновок про загальне зменшення цього рівня.
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АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
Аутсорсинг був визнаний бізнес-стратегією ще у 1989 році і сьогодні
стає найпоширенішою моделлю для забезпечення розвитку компанії.
Досвід показує, ті компанії, які хоча б раз спробували передати на
аутсорсинг свої бізнес-процеси вже не повертаються до стандартної
моделі трудових відносин. Аутсорсинг є дієвим інструментом для
оптимізації внутрішніх бізнес-процесів, дає змогу не розширювати
власний штат профільними спеціалістами та нести додаткові витрати на
забезпечення робочих місць. Водночас аутсорсинг стимулює розвиток
бізнесу, підвищує ефективність персоналу, активізує просування компанії
та її продукту. За такої моделі побудови бізнес-процесів дозволяє
управлінському персоналу зосередитися на основній господарській меті
підприємства, а всі інші супутні (не профільні) процеси передати
професіоналам відповідної сфери. Таким чином, розширюється спектр
професійних навичок бізнес-команди, знижується навантаження на
менеджмент і зменшуються операційні ризики.
Делегування окремих завдань набирає обертів у різних галузях
економіки в Україні. 90% сучасних підприємств ефективно
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використовують аутсорсинг в юридичній, податковій, фінансовій, ІТ, НR
та інших сферах. Окрім того, Україна займає передові позиції з постачання
спеціалістів ІТ-аутсорсингу серед європейських країн, оскільки 89%
спеціалістів цієї сфери працюють за принципом аутсорсингу.
Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, спрямований
на підвищення ефективності та конкурентоспроможності діяльності, який
передбачає укладання контракту між замовником і постачальником
(аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і другорядних
бізнес-функцій замовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і
оптимізацію підприємницької діяльності і, за необхідності, залучення
тимчасового персоналу [1].
Аутсорсинг є законним, врегульованим законодавчими нормами та
дієвим способом оптимізації певних бізнес-процесів, що суттєво може
зменшити витрати часу та коштів компанії. Обсяг робіт на аутсорсинг
залежить від потреб замовника, переважно ця необхідність виникає у
вирішенні складних, ризикованих проектів, які зазвичай обмежені у часі.
На аутсорсинг можуть бути передані такі роботи з управління проектами:
планування основних параметрів проектів та управління їх вартістю,
структуризація проектів, вибір постачальників, зовнішній моніторинг
проектів, контроль за змінами, складання звітності, адміністрування
проектів, юридичний супровід проектів, управління проектними ризиками,
виконання дій по закриттю проектів тощо [2].
Застосування аутсорсингу управління проектами забезпечує
підприємству чимало переваг, наприклад: оптимізація витрат ресурсів; за
рахунок залучення кваліфікованих фахівців аутсорсингової компанії, дає
змогу економії коштів на утримання власних фахівців; забезпечення
інформаційної підтримки діяльності щодо управління проектами;
скорочення термінів щодо реалізації певних проектів; зменшення рівня
або уникнення ризику, пов'язаного із недостатнім професіоналізмом або
помилками фахівців тощо.
Але попри усі переваги співпраці підприємства з аутсортинговими
компаніями, також можливі також і недоліки, наприклад: недостатній
рівень взаємодії між представниками аутсорсингової компанії та
замовником; зростання кількості управлінських ланок, що може призвести
до ослабленого контролю наданих функцій персоналу; низька оцінка
поточного стану діяльності підприємства та формулювання очікуваних
результатів аутсорсингу управління проектом перед виконавцем, що
породжує непорозуміння [3].
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Таким чином, можна зробити висновок, що застосування аутсорсингу
надає значні переваги у залученні необхідних ресурсів для успішної
реалізації
проектів, оптимізувати витрати, підвищити ефективність
господарської діяльності, зниження або уникнення ризиків тощо. Сьогодні
використання аутсорсингу можна вважати одним з дієвих інструментів
щодо управління бізнесом, оптимізації бізнес-процесів, що, в свою чергу
сприятиме його розвитку, фінансовій стабільності, впровадженню
інновацій та перспективи в майбутньому.
Література
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Науковий керівник – Поліщук І.Р.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Облікова політика виступає важливим інструментом управління
джерелами формування активів, в тому числі і власним капіталом.
Структура джерел формування активів характеризує відношення власників
корпоративних прав до дотримання параметрів якості та безпеки під час
організації технологічного процесу та його матеріально-технічного
забезпечення, розподілу прибутку, мотивації персоналу, перспектив
розвитку підприємства.
Кожен власник корпоративних прав має намір одержати дивіденди,
тобто налаштований на приріст власних доходів. Розглянемо фактори, що
впливають на домінування тієї чи іншої складової власного капіталу:
форма власності; організаційно-правова форма; вид економічної
діяльності; розмір підприємства відповідно до чисельності працівників та
річного доходу від будь-якої діяльності; регламентовані керівництвом
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підприємства рішення щодо облікової політики, в частині проведення
переоцінки необоротних активів, розподілу чистого прибутку, формування
та використання резервного капіталу; стадія життєвого циклу
підприємства; стратегія розвитку суб’єкта господарювання.
Структура власного капіталу на стадіях життєвого циклу
підприємства відрізняється. При створенні підприємства власні джерела
представлені тільки зареєстрованим (пайовим) і неоплаченим складовими
капіталу. В ході господарської діяльності відбуваються операції з
виробництва та реалізації продукції; акціями (частками), переоцінки
необоротних активів, одержання безоплатно необоротних активів,
створення різноманітних фондів, що буде відображено у Балансі як
зростання капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу,
нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу.
На стадії зростання нерозподілені прибутки займають найбільшу питому
вагу. На стадії спаду і припинення підприємства власний капітал може
мати від’ємне значення в разі перевищення непокритих збитків,
вилученого та неоплаченого капіталу над іншими складовими.
Проведення переоцінки дозволяє відображати у фінансовій звітності
достовірну інформацію про майно підприємства власникам корпоративних
прав, збільшує валюту балансу, підвищує фінансову стійкість та може
позитивно вплинути на інвестиційну привабливість.
Про фальсифікацію фінансової звітності може свідчити те, коли зі
зміною масштабів підприємства прибуток не змінюється або зміна валюти
балансу не впливає на прибуток. Особливої уваги заслуговують операції,
пов’язані з виникненням витрат і доходів майбутніх періодів, створенням
резервів і переоцінкою активів підприємства [2]. Внаслідок проведеної
переоцінки необоротних активів може бути необґрунтоване зростання
амортизаційної складової собівартості продукції, а також відсутність
фактичних економічних вигод від використання переоцінених
необоротних активів.
Савчук Т.В., Негрич І.М., Побігун С.А. зазначають, що наявність
резервного капіталу підвищує фінансову стійкість підприємства, зменшує
ймовірність банкрутства, підвищує платоспроможність. Наявність
додаткового джерела фінансування додає впевненість кредиторам в тому,
що підприємство виконає свої зобов’язання перед ними. Чим більша сума
зарезервована, тим більшу суму збитків вона зможе покрити і тим більшу
маневреність одержує керівництво підприємства [1, С. 440]. Резервний
капітал формується для покриття ймовірних збитків, виконання
зобов’язань перед акціонерами та кредиторами.
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Однак для безперервної роботи підприємства потрібна ефективна
маркетингова політика, яке примножить прибуток, що може бути
розподілений на різні цілі. Спрямування коштів на матеріальне
стимулювання працівників і своєчасне оновлення необоротних активів
призводить до виконання планів виробництва продукції, покращання її
якості і скорочення тривалості операційного циклу. Виробництво
конкурентоспроможної продукції забезпечить виконання планів щодо її
реалізації і приріст чистого прибутку.
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Науковий керівник – Даньків Й. Я.,
к.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСАЛТИНГУ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СГ
Важливою умовою ефективної діяльності СГ будь-якої форми
власності є достатній обсяг грошових коштів, а також вміле управління
грошовими потоками, підтримання їх збалансованості в часі і як наслідок
цього - забезпечення ліквідності і платоспроможності СГ (надалі – СГ).
Грошовий потік представляє собою сукупність розподілених у часі обсягів
надходження і вибуття грошових коштів в процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності СГ.
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Мета управління грошовими потоками - забезпечення кругообігу
коштів СГ, що є умовою для його нормального функціонування. Системою
управління є комплекс методів, інструментів і специфічних прийомів, які з
боку фінансової служби СГ цілеспрямовано і безперервно впливають на
рух грошових коштів з метою досягнення бажаного результату. Обліковоаналітичне забезпечення консалтингу формування інформаційної бази для
управління грошовими потоками СГ дозволяє зробити оцінку грошового
потоку та прийняти ефективні урправлінські рішення, утворення якого
відбувається в рамках певного часового інтервалу.
Консалтинг, як вид надання інтелектуальної послуги, надання порад
та рекомендацій, може стосуватися як локальних суто економічних питань
(економічний, фінансовий та стратегічний аналіз, бухгалтерський облік,
аудит та аудитинг, оподаткування і податковий облік), так і глобальних,
управлінських проблем (стратегічний розвиток СГ, реорганізація СГ,
інноваційний та інвестиційний процес).
Через зростання невизначеності та нестабільність середовища
керівникам СГ стає дедалі складніше ухвалювати ефективні та
обґрунтовані управлінські рішення. Тому до процесу управління
розвитком СГ залучають професійних консультантів (експертів). Саме з
цієї позиції поставлена мета сформулювати рекомендації з формування
консалтингової інформації для ПрАТ «УШФ» щодо здійснення
ефективного управління грошовими потоками.
Зокрема, основним видом консалтингу як виду консалтингової
діяльності, є «консультування керівників, управлінців, профільних
фахівців з питань обліку і аналізу грошових потоків» [1, c.9].
Важливо зазначити, що на сучасному етапі все більше приділяється
уваги управлінському консультуванні, яке є досить важливим елементом
економічної інфраструктури розвинутих країн світу.
Враховуючи сучасну кризову економічну ситуацію в Україні,
пов’язану з COVID-19, господарюючі суб’єкти зазнають фінансових
труднощів у виконанні своїх боргових зобов’язань. За цих умов їх
здатність виживати, безпосередньо залежить від вміння аналізувати та
управляти грошовими потоками. З врахуванням перспектив карантину не
аби яке значення має саме формування обліково-аналітичної інформації
про грошові потоки СГ в системі бухгалтерського обліку і складанні
фінансової звітності.
Тому за сучасних умов кризового розвитку для усунення фінансових
проблем є безперервний рух грошових коштів, який здатний забезпечувати
функціонування усіх видів діяльності, виплати зобов’язань та досягнення
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фінансової рівноваги. Вважаємо, що надзвичайно важливою передумовою
для «фінансового здоров’я» СГ є забезпечення раціонального управління
грошовими потоками, яке би сприяло позитивним тенденціям щодо
економічного розвитку, підвищення прибутку та налагодження
інвестиційного клімату на основі формування обліково-аналітичного
забезпечення консалтингу управління грошовими потоками СГ і
дотримання фінансової рівноваги в процесі їх розвитку.
Для обліково-аналітичного забезпечення консалтингу для управління
грошовими потоками про рух грошових коштів СГ, оцінки синхронності
надходжень і платежів, зіставлення величини отриманого фінансового
результату зі станом грошових коштів, важливо сфорувати аналітичну
інформацію про всі напрямки їх припливу та відпливу в прямій залежності
від основних видів діяльності СГ: операційної, інвестиційної та фінансової.
Перш тим як розкрити сутність консалтингу грошових потоків,
наведемо
загальні підходи до характеристики окремих понять
консалтингу. Не зважаючи на те, що поняття «грошовий потік» широко
використовується в теорії та практиці економіки, єдиного загального
визначення цього поняття досі немає.
Так, поряд з визначеннями, що відповідають економічній сутності
грошових потоків, словосполученнями «грошові потоки», «грошовий
потік», «рух грошових коштів» для позначення грошових потоків СГ
використовуються більш широке поняття «фінансові потоки», український
варіант англійського визначення «кеш-фло» або «кеш-флоу» та, навіть,
така тавтологія, як «рух грошових потоків», «рух потоків грошових
коштів».
Обліково-аналітичне
забезпечення
консалтингу
формування
інформаційної бази для управління грошовими потоками СГ та
оцінювання її ефективності є необхідною умовою підтримання
життєздатності та фінансової стабільності підприємств на ринку. Наявність
достовірного обліково-аналітичне забезпечення консалтингу формування
інформаційної бази для управління грошовими потоками СГ забезпечує
фінансову рівновагу СГ у процесі його стратегічного розвитку. \Темпи
цього розвитку, фінансова стійкість та платоспроможність СГ значною
мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів
синхронізовані між собою за обсягами і в часі.
Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення
реалізації стратегічних цілей розвитку СГ. Раціональне формування
грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення
операційного процесу в СГ. Будь-який збій у здійсненні платежів
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негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і
матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У
той же час, ефективно організовані грошові потоки СГ, підвищуючи
ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують зростання
обсягу виробництва і реалізації його продукції.
Література
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РОЗВИТОК В УКРАЇНІ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Такий вид звітності, як нефінансова, з’явився порівняно недавно і
досить швидко розвивається. Нефінансова звітність – це звіти підприємств,
де відображені нефінансові показники, зокрема показники з корпоративної
соціальної відповідальності, або ESG показники (екологічні, соціальні та
управлінські) [1].
Нефінансова звітність в Україні є менш поширеною, ніж в інших
країнах, але має значний потенціал для розвитку.
До основних переваг складання нефінансової звітності можна
віднести: підвищення якості управління соціальними й екологічними
проектами, якості корпоративного управління, можливість оцінки внеску
підприємства в забезпечення його сталого розвитку, покращення репутації,
розвинення зв’язків з зацікавленими сторонами, обмін інформацією та
порівняння результатів реалізації практик з корпоративної соціальної
відповідальності. Перелічивши всі переваги можна сказати, що складання
нефінансової звітності підприємства в Україні є досить актуальним.
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Окрім переваг нефінансова звітність також має певні недоліки:
можлива критика стейкхолдерів; значна ресурсозатратність; проблема
достовірності представлених даних.
На сьогодні нефінансова звітність ще не має чітко затверджених
вимого щодо її складання. За формою представлення її можна поділити на
три групи:
1) звіти довільної форми, які складаються у вигляді буклетів або
розміщуються на веб-сайтах та місять інформацію про соціальні програми
підприємств;
2) комплексні звіти, в яких подається інформація про економічні,
екологічні та соціальні результати діяльності підприємства;
3) стандартизовані звіти, які складаються на основі вимог і принципів
міжнародних рекомендацій, керівництв чи стандартів.
Компанії України подають такі види нефінансових звітів:
1) Звіт про соціальні та екологічні проекти, в якому представляють
інформацію про відповідні реалізовані проекти підприємства. Такий звіт
не проходить аудит, відсутні вимоги до його складання, тому він
створюється за довільною формою.
2) Звіт із прогресу щодо виконання принципів Глобального договору
ООН (ГД ООН). Цей звіт містить таку інформацію: вступне слово
керівника підприємства, в якому обов’язково повинна бути зафіксована
підтримка принципів ГД ООН і демонстрація того, як підприємство
виконує принципи ГД ООН у чотирьох сферах: права людини, трудові
відносини, захист навколишнього середовища та боротьба з корупцією [2,
с.65].
3) Звіт за GRI стандартом, в якому чітко наведено відповідні
економічні, екологічні та соціальні показники.
4) Інтегрований звіт, в якому подають інформацію щодо факторів, які
забезпечують формування вартості підприємства. У ньому представляють
стратегію розвитку підприємства, огляд макроекономіки та галузі,
результатів діяльності тощо.
5) Звіт про управління – документ, що містить фінансову та
нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку
підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності
[3].
Серед найбільших компаній, які подають нефінансову звітність в
Україні, є: ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ДП «НАЕК «Енергоатом»,
ДП «НАЕК «Укренерго», ТОВ «Лайфселл», НАК «Нафтогаз України» та
інші.
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Нефінансова звітність в Україні знаходиться на етапі інтенсивного
розвитку, проте несистемного, тому сьогодні гостро стоїть питання про
формування комплексної системи ефективних інструментів її об'єктивної
оцінки. Для підприємств України нефінансова звітність є новим «явищем»,
що тягне за собою численні непорозуміння, які значною мірою
перешкоджають широкому впровадженню її на практиці. Пріоритетним
завданням залишається розробка єдиної моделі інтегрованої нефінансової
звітності компаній.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
Одним з головних завдань для забезпечення стабільного розвитку в
підприємницькому середовищі є те, що кожне підприємство повинне
адаптуватися до умов, які весь час змінюються. Під впливом динамічного
середовища суб’єктам господарювання складно спрогнозувати свою
діяльність на тривалий період, і перед керівниками завжди постає питання
щодо прийняття управлінських рішень за умов невизначеності та ризику.
Прийняття стратегічних управлінських рішень є одним із
найважливіших, адже вибір будь-якої стратегії пов'язаний із ризиком та
невизначеністю щодо впливу факторів зовнішнього середовища. Поняття
ризику можна описати, як настання несприятливої або небажаної пригоди,
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а саме: у сфері бізнесу, це буває зміна кон’юнктури ринку в результаті якої
цілі господарської діяльності фірми будуть далекими від оптимальних.
В економіці поняття «невизначеність» описують, як – властивість
об’єкта прийняття рішення, що виражається в його необґрунтованості,
неясності, яка приводить до недостатньої можливості аналізу, розуміння,
визначення його теперішнього та майбутнього стану [1].
Стан невизначеності визначається вибором конкретного плану дій,
який може зумовити будь-який результат з дуже великою кількістю
випадків, але ймовірність їхнього виникнення чи настання є невідомими,
зокрема: вірогідності не відомі через відсутність потрібної статистичної
інформації; ситуація не статистична та об’єктивні вірогідності розглядати
взагалі не варто.
Вітчизняні і зарубіжні науковці досліджуючи основні відмінності
пояснюють їх таким чином: невизначеність відрізняється від ризику, у
тому випадку якщо майбутнє можна описати за допомогою вірогідних
розподілів. У неокласичній теорії відмінності між ризиком і
невизначеністю нехтуються, і ці терміни здебільшого, використовуються
як синоніми. Варто зазначити, що невизначеність означає відсутність
інформації про вірогідні майбутні події, причому та ж сама ситуація для
одного підприємства є ризиком, а для іншого – невизначеністю, і може
відбутися перехід з одного виду в інший.
Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності є
складними, тому виділяють три типи моделей рішень в теорії їхнього
прийняття, які залежатимуть
від ступеня визначеності можливих
наслідків:
1) прийняття рішень в умовах визначеності – існує 100% ймовірність
появи наслідків прийнятих рішень;
2) прийняття рішень в умовах ризику – існує певна ймовірність появи
наслідків результату за кожною альтернативою;
3) прийняття рішень в умовах невизначеності – не існує будь-якої
(певної) ймовірності появи окремих результатів [1].
Таким чином, розглядаючи сутність невизначеності, можна зробити
висновок, що вона створює певні умови «стресу» на підприємстві.
Прийняття управлінських рішень в умовах визначеності спричиняють
зростання оперативної роботи та зменшуються витрати на вибір
раціонального варіанта, і саме це, створює передумови для усвідомлення
управлінським персоналом необхідності професійного зростання,
удосконалення, впровадження інновацій та нововведень, пошуку нових
методів ведення бізнес-процесів задля забезпечення розвитку і
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стабільності, та отримання бажаних фінансових результатів.
Література
1. Методи прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=111399. 2.
Прийняття рішень в умовах невизначеності та економічного ризику:
принципи і підходи [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин. – 2020. – Режим
доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38540/1/65.pdf. 3.
Невизначеність та ризик: співвідношення понять та специфіка
прийняття рішень [Електронний ресурс] / В. П. Решетило, Ю. В.
Федотова. – 2020. – 6 с. – Режим доступу: http://psaejrnl.nau.in.ua/journal/3_77_2_2020_ukr/23.pdf. 4. Особливості прийняття
управлінських рішень в умовах ризику [Електронний ресурс] / В. В. Благой,
Є. О. Бурлака. – 2019. – С. 20-22.
Режим доступу:
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/ zbirnik_6.pdf#page=21.

Мазур І. Р.,
студ. гр. ОПМ-11,
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – Тивончук О. І.,
к.е.н., доц. каф. обліку та аналізу
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ – ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ
Безперервна глобалізація економіки стає рушійною силою для змін у
господарському житті суб’єктів економіки, але окрім цього зумовлює все
більшу потребу в гармонізації бухгалтерського обліку та звітності. Україна
стикнулась зі значною кількістю проблем на її шляху до гармонізації,
однак уже зараз можна побачити позитивну динаміку. Однією із ознак
таких змін є створення нових вимог щодо обов’язкового складання звіту
про управління. Ці зміни наблизили вимоги українського законодавства до
вимог нормативних актів міжнародного рівня, наприклад до директиви
2013/34/ЄС [1], яка використовується країнами-членами ЄС.
Очевидно, що Україна не перша країна, яка впровадила звіт про
управління. Ідея створення такого звіту з’явилась одразу після появи
фінансової звітності як наслідок руху за прозорість у корпоративному
управлінні. У той час звітом про управління вважався підготовлений
радою директорів описовий документ, в якому наводилася фінансова
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інформація, що не регулювалась стандартами, та нефінансова, пов’язана із
соціальною відповідальністю підприємства. Звіт мав надати можливість
управлінському персоналу переглянути досягнуті результати діяльності, а
також надати інвесторам інформацію про те, як зовнішні й внутрішні
фактори можуть вплинути на результати діяльності суб'єкта
господарювання. Така мета складання звіту була виправданою і тому зараз
тисячі компаній по всьому світу складають свою звітність, частиною якої є
і звіт про управління.
Варто зазначити, що існують відмінності між складанням звіту про
управління в різних країнах, що безпосередньо пов’язано із різницею в
стандартах та нормативних актах, якими регулюється ведення обліку та
складання звітності. Доцільно розглянути розбіжності у складанні звіту на
прикладі США, Німеччини, Великої Британії та України.
У США та Канаді звіт про управління носить назву Management
Discussion and Analysis (MD&A). Складається звіт відповідно до вимог
Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Ради зі стандартів
фінансового обліку (FASB) [2]. Особливістю змісту звіту про управління в
США є обов’язковий опис систем і засобів контролю, дотримання законів,
характеристика цілей компанії та підходів до майбутніх нових проектів.
У Німеччині аналогом нашого звіту про управління є Management
Report. Нормативною базою для його складання є не лише стандарти, що
застосовуються у країнах-членах ЄС, але й німецькі національні стандарти
бухгалтерського обліку, зокрема GAS 20. На відміну від інших країн, звіт
про управління Німеччини подається та оприлюднюється окремо від
фінансової звітності.
У Великій Британії цей документ має назву Director's Report (звіт
директорів). Вимоги до складання звіту подано в Акті про компанії
(Companies Act 2006). Особливих складових цього звіту немає - у ньому
наводяться основні зміни в діяльності суб’єкта господарювання протягом
звітного періоду, які можуть вплинути на майбутній розвиток.
В Україні звіт про управління має містити достовірну фінансову та
нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку
підприємства, основні ризики і невизначеності його господарської
діяльності [3]. Згідно з розробленими Методичними рекомендаціями [4]
для систематизації та порівнянності у звіті має бути розкрита така
інформація: організаційна структура, опис і результати діяльності
підприємства, ліквідність та зобов'язання, екологічні і соціальні аспекти,
кадрова політика, ризики, дослідження та інновації, фінансові інвестиції,
перспективи розвитку, корпоративне управління. Звіт про управління
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зобов'язані подавати середні та великі підприємства, що відрізняє вимоги
України від, наприклад, вимог Великої Британії, де подавати звіт з
управління повинні навіть мікропідприємства.
Отже, звіт про управління є важливою складовою процесу
гармонізації бухгалтерського обліку та звітності. У процесі порівняння
основних елементів звіту, що складається за національними стандартами зі
звітами інших держав, виявлено більше спільних рис, аніж відмінних, що є
ознакою того, що Україна рухається в правильному напрямку розвитку
обліку та звітності.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Управління підприємством – це специфічний і складний процес,
основним показником якого є отриманий фінансовий результат, який в
свою чергу прямо є залежним від величини витрат. Витрати підприємства є
визначальним показником, тому вони становлять важливу складову
управління загалом. Основним завданням управління витратами є їх
оптимізація, тобто пошук ефективних управлінських рішень, за яких буде
отримано максимальний ефект з мінімальними витратами.
Оптимізація витрат – це безперервний процес планування, обліку,
аналізу, контролю витрат та прийняття рішень щодо подальшої
економічної політики підприємства з використанням інструментів
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мотивації працівників на всіх рівнях сформованої організаційної структури
[1]. Науковці виділяють наступні основні напрями оптимізації витрат:
- налагодження наявної системи управління витратами, а саме
зменшення ланковості управлінського апарату та організація обліку
витрат, що дозволить виявляти де є зайві витрати, та як можна їх
скоротити;
- оптимізація витрат на оплату праці, їх зниження можливе при
підвищенні продуктивності праці за рахунок автоматизації та механізації
процесів, підвищення рівня кваліфікації, введення ефективної системи
стимулювання праці;
- удосконалення процесів закупівлі матеріалів: тендер серед
постачальників, укладання найбільш вигідних договорів;
- удосконалення роботи відділу логістики, а саме скорочення
ланковості товаропросування та відстані перевезень;
модернізація
матеріально-технічної
бази:
впровадження
автоматизації та механізації, закупівля новітніх техніки та обладнання;
- ведення аналітичного браку, для вивчення та усунення його причин,
це допоможе знизити собівартість тощо.
Отже, оптимізація витрат на підприємстві завжди буде актуальною
складовою його управління, а налагоджена система управління витратами
сприятиме зростанню ефективності та розвитку. Задля цього керівникам
необхідно приділяти більше уваги налагодженню системи управління
шляхом впровадження новітніх методів і напрямів оптимізації витрат.
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бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Динамічність бізнесу постіндустріального суспільства мінімізує змогу
менеджерів у повноцінному контролі фінансово-господарських операцій.
У результаті генерується доцільність розмежування суб‘єкта господарської
діяльності на окремі сегменти з наданням спектру прав менеджерам, які
безпосередньо відповідають за ці структури, діяти самостійно зі значним
ступенем незалежності. Світова практика бізнесу власне з цією базовою
метою і використовує концепцію центрів відповідальності.
Науково-теоретичну модель центрів відповідальності сформулював
вперше американський економіст Джон Хіггінс. Згідно концепції центрів
відповідальності підрозділ підприємства, у якому менеджер особисто
відповідає за показники діяльності даного підрозділу, визнається „центром
відповідальності”. Однак, ряд науковців наголошує і на інших аспектах, які
можна умовно диференціювати за трьома типовими напрямами: 1) центр
відповідальності є окремим структурним підрозділом підприємства; 2)
результати діяльності центру відповідальності контролюються керівником;
3) керівництво центром відповідальності передбачає і відповідальність за
результати його діяльності.
Окремі науковці (О. Мірошниченко, Н. Винниченко, Н. Андрєєва)
пропонують уточнююче визначення поняття: „центр відповідальності” є
частиною організації, що найчастіше представлена відокремленим
структурним підрозділом, який управляється менеджером, що відповідає
за певний бізнес-процес чи господарську діяльність підприємства [3].
На думку К. Гойє, для менеджменту важливою проблемою є контроль
менеджерів, які можуть викривляти бухгалтерські дані для розрахунку
приміром власних річних винагород. Для вирішення цієї проблеми група
науковців (Дж. Демскі, Дж. Фелтем, С. Беймен) займались розробкою
інструментів і систем управлінського контролю, завдяки особливій
структурі яких з’являється можливість для пом’якшення проблеми шляхом
проведення моніторингу за їх діяльністю за допомогою бюджетів, систем
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обліку витрат, створення центрів відповідальності тощо. Ці та інші аспекти
детально досліджені у монографії В. Ю. Царука [4].
Бруханський Р. Ф. стверджує, що бухгалтерський облік, реалізуючи
концептуальну місію та функціональну відповідальність за інформаційне
забезпечення менеджменту, повинен фокусуватись на задоволенні повного
спектру потреб користувачів інформації [2, с. 7]. Таку думку продовжує й
Богачова А. В., вказуючи оптимальне поєднання очікуваного ефекту та
затрачених ресурсів [1, с. 12].
Проаналізувавши різні варіанти ідентифікації та спектр підходів до
розмежування центрів відповідальності, вважаємо найбільш доцільним і
прийнятним для застосування у практиці вітчизняних підприємств проєкт
диференціації центрів відповідальності залежно від рівня повноважень і
обов’язків менеджерів: центр витрат; центр доходів; центр прибутку; центр
інвестицій. При цьому центром витрат доцільно ідентифікувати центр
відповідальності, у якому менеджер фінансово відповідає лише за витрати;
центром доходів слід визнавати центр відповідальності, у якому менеджер
фінансово відповідає лише за продажі; центром прибутку варто визнавати
центр відповідальності, у якому менеджер фінансово відповідає як за
дохід, так і за витрати; центром інвестицій доцільно визнавати центр
відповідальності, у якому менеджер фінансово відповідає за дохід, витрати
й інвестиції. Наведені параметри диференціації свідчать про те, що центр
відповідальності відображає не лише рівень повноважень, але й певний
тип доступної для менеджера інформації.
Відповідальність у результаті формує підзвітність, яка генерує оцінку
рівня виконання. Таку систему відповідальності, підзвітності й оцінки
доцільно вважати обліком відповідальності (завдяки базовій ролі, яку
відіграють показники обліку та звітності у цьому процесі).
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЩОДО ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Однією з найбільш вагомих проблем сьогоднішньої української
економіки є формування цивілізованого ринку землі. Встановлення
особливого правового режиму у використанні земельних ділянок, при
якому забезпечується посилена охорона земель, обмеження можливостей
виведення їх із сільськогосподарського обігу, підвищення родючості
ґрунтів потребує подальшого як дослідження так і вивчення
Теоретичні аспекти розвитку земельних відносин досліджували вчені
економісти-аграрники: П.Т. Саблук, С.М. Кваша, В.Я. Месель-Веселяк,
Б.Й.Пасхавер, М.М. Федоров, В.В. Юрчишин та інші. Проте, саме
складність і багатогранність проблеми реформування земельних відносин,
необхідність обґрунтування стратегії розвитку аграрного сектору
вимагають продовження і поглиблення наукових пошуків у цій сфері.
Формування ринку земель сільськогосподарського призначення є одним з
найбільш дискусійних і заполітизованих питань аграрної політики в
Україні.
В березні минулого року Верховна Рада України прийняла
довгоочікуваний Закон, який має на меті запустити обіг землі
сільськогосподарського призначення в Україні. Закон набрав чинності з 01
липня 2021 року. Запровадження ринку землі в Україні було чи не
найдовше очікуваною, і чи не найбільш суперечливою реформою. Згідно із
різними опитуваннями, українці переважно негативно ставляться до ринку
землі (табл. 1).
Таблиця 1
Основні етапи запровадження ринку землі
З 1 липня 2021 Обіг земель сільськогосподарського призначення буде
року по 31 грудня відбуватися
між
громадянами
України.
2023 року
Максимальний розмір – 100 га на людину.
З 1 січня 2024 року Разом з фізичними особами землю зможуть купувати
також юридичні особи, учасниками (акціонерами,
членами) яких є лише громадяни України та держава,
або територіальні громади, територіальні громади та
держава. При цьому максимальний розмір придбаної
землі може становити 10 тис. га.
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Після схвалення За участі іноземних юридичних осіб та громадян
рішення
на
референдумі
В той же час, заборона відчуження земель державної та комунальної
власності залишається чинною.
Слід зауважити, ухвалений Закон прямо не регулює питання
процедури купівлі-продажу землі, але він містить три істотні нововведення
до звичайної процедури купівлі-продажу земельної ділянки [1]. Вона
включає нотаріальне посвідчення договору про купівлю-продаж з
внесенням даних про нового власника в кадастр.
Слід провести попередню перевірку реєстрації земельної ділянки в
Державному земельному кадастрі, а також перевірку реєстрації права
власності на неї в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
коректність всіх даних, що містяться в реєстрах та, за потреби, вжити
відповідних заходів щодо такої реєстрації/ коригування.
Додаткові умови до договорів купівлі-продажу з набранням чинності
нового Закону: купівля можлива тільки в безготівковій формі. Для цього
покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку; набувач активу має пройти
фінансовий моніторинг та повинні бути документально підтверджені
джерела походження коштів для купівлі землі. До 1 січня 2030 року ціна
продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не
може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку [2].
Якщо продавець землі володіє земельною ділянкою понад три роки, її
розміри не перевищують норми безоплатної передачі, а ця угода є першим
за рік продажем нерухомості, то податок на доходи фізичної особи та 1,5%
військового збору платити не треба. В іншому разі резиденту доведеться
сплатити 5% ПДФО та 1,5% ВЗ від вартості земельної ділянки за
договором. Базою для оподаткування буде зазначена в договорі ціна, яка
не може бути нижчою за оціночну вартість землі, розрахованої
уповноваженим органом. Якщо продавець землі не є резидентом, ставка
ПДФО 18%.
Закон надасть в подальшому майже рівні можливості іноземцям у
порівнянні з вітчизняними суб’єктами господарювання. В такому разі,
інвестори зможуть здійснювати свою діяльність через юридичну особу,
створену за законодавством України. Набуття іноземними суб’єктами
земельних ділянок в оренду залишається незмінним.
Необхідно розробити цілий ряд певних правил та законів для
отримання найбільш вигідного та ефективного результату як для держави,
так і для всіх учасників земельного ринку.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Новий якісний рівень усіх елементів системи управління, включаючи
й аналіз господарської діяльності, а саме економічний, вимагає розвитку та
вдосконалення його методологічних засад та методик аналітичних
досліджень.
Мета економічного аналізу, передусім, визначається ціллю даної
системи управління, функцією якої він є. Вона досягається вирішенням
таких основних завдань: забезпеченням керівництва різних рівнів
необхідною інформацією для прийняття оптимальних управлінських
рішень по організації ефективного функціонування об’єкта керування;
сприянням розробленню науково обґрунтованих оптимальних стратегічних
планів розвитку об’єктів управління; забезпеченням об’єктивною оцінкою
результатів діяльності суб’єктів управлінської діяльності [1].
Динамічні умови зовнішнього середовища вимагають пошуку шляхів
підвищення ефективності функціонування підприємств, можливостей
розвитку і розширення їх діяльності. У зв’язку з цим провідне місце
відводиться економічному аналізу. Сучасний стан економічного аналізу
характеризує його як досить розроблену в теоретичному плані науку.
Методики аналізу, створені в попередні періоди, адаптуються до нових
умов господарювання. Проте аналітична наука перебуває у стані розвитку,
що визначається об’єктивними проблемами розвитку, пов’язаними зі
змінами в економіці й розвитком інформаційних технологій та
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можливостей. Вимагають уточнення, доповнення та адаптації до нових
умов господарювання розроблені в попередні роки методики аналізу. Все
це набуває особливої актуальності в умовах обмеженості ресурсів,
дефіциту джерел фінансування, періодичними фінансовими кризами,
характерними для сучасного етапу розвитку економіки країни.
Розглянувши основні проблеми розвитку економічного аналізу, можна
зазначити, що він являється тісно пов’язаною з іншими суміжними
галузями наукою, що безпосередньо пов’язує його розвиток з паралельним
розвитком пов’язаних з ним галузей наук, таких як математики,
статистики, інформатики, бухгалтерського обліку та інших.
Урахувавши проблеми економічного аналізу, зазначимо, що у
сучасних умовах змінюються його завдання і функції, оскільки для
забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства
необхідно
враховувати нерівномірність динаміки розвитку систем, імовірнісний
характер процесів, що відбуваються, децентралізацію функцій управління.
У зв’язку з цим можна виділити нові завдання і намітити перспективи
розвитку економічного аналізу на сучасному етапі.
З розвитком ринкових відносин відбуватиметься розширення сфери
застосування економічного аналізу. Передусім аналітичні дослідження
будуть спрямовані на:
− глибоке вивчення потреб ринку, вимог споживачів щодо
конкурентоспроможності продукції;
− визначення пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної
діяльності;
− ефективність інвестицій;
− вивчення кредитної і конкурентної здатності суб’єктів
господарювання всіх організаційно-правових форм власності [2, с. 113].
Таким чином аналіз господарської діяльності є дієвим інструментом,
за допомогою якого можна здійснювати ефективні управлінські впливи на
діяльність об’єктів господарювання. Без аналізу економічної діяльності
складно управляти економічними процесами та приймати оптимальні
управлінські рішення. Також зазначимо, що зміст економічного аналізу
випливає з його ролі та функції в системі управління і займає головне
місце в процесі управління.
Не використовуючи економічний аналіз неможливо оптимізувати або
поліпшити економічний механізм за результатами використання якого є
можливість більш раціонально використовувати матеріальні та інші
ресурси об’єкта господарювання.
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ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС ЯК КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА БІЗНЕСУ
Українські аудиторські, консалтингові та юридичні компанії вже
досить давно проводять для своїх клієнтів повний юридичний аналіз
компаній, які планують придбати інші суб’єкти господарювання, так
званий due diligence (дью дилидженс).
Однак due diligence залишається відносно новим поняттям для
українського бізнесу. У фінансовій і юридичній літературі термін due
diligence перекладається як «перевірка належної сумлінності», «правовий
аналіз історії юридичної особи», «вивчення діяльності компанії»,
«дослідження бізнесу» [1]. Due diligence – це система або комплекс
аналітичних і оперативних заходів, направлених на різнобічну перевірку
законності
і
комерційної
привабливості
планованої
операції,
інвестиційного проекту, процедури і так далі з метою уникнути або
максимально понизити існуючі підприємницькі ризики (правові, податкові,
політичні, маркетингові і так далі) [2].
Також можна стверджувати, що дана процедура являє собою
комплексну діагностику бізнесу як об’єкту продажу, складовими якої
виступають збирання, обробка, узагальнення та аналіз інформації про
діяльність компанії за всіма напрямами діяльності, щоб переконатися у
достовірності надаваних для аналізу даних, їх відповідності законодавству
та відсутності неточностей і викривлень. Вона регламентує основні
завдання комплексної перевірки, структуру побудованого на їх основі
звіту, групи користувачів та області аналізу.
Алгоритм проведення процедури дью дилидженс включає наступні
етапи: визначення обсягу перевірки та вартості послуг; складання переліку
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запитань та необхідних документів; організація Data Room; проведення
перевірки; складання звіту та підписання угоди з конфіденційності.
В Україні процедура дью дилидженс, внаслідок низького рівня її
поширеності, продавцем може розцінюватися як безпідставна підозра,
через що потенційна угода може зірватися. Через це на другому етапі у
процесі ведення переговорів потрібно обговорювати терміни проведення
даної процедури, перелік необхідних документів, можливість отримання
доступу до них. Щодо четвертого етапу, на який припадає проведення
перевірки, початок процедури дью дилидженс співпадає з плануванням
здійснення інвестицій. На даному етапі з’ясовують вартість чистих активів
компанії та відстежують інформацію щодо репутації компанії. Враховуючи
можливість навмисного приховування необхідної інформації або спроб
обмежити до неї доступ, потрібно розробити стратегію проведення
фінансової перевірки.
При цьому не слід забувати, що отримані у ході здійснення
фінансового дью дилидженс дані частково належать до так званої «м’якої
інформації», тобто опираються на припущення, а не факти. Подальше
проведення правового, операційного та фінансового дью дилидженс
включає вивчення таких якісних показників: історія бізнесу, інформація
щодо ліцензій, організаційна структура, ефективність менеджменту.
На етапі підведення підсумків та складання кінцевого звіту сукупність
результатів за кожним з видів дью дилидженс дає змогу здійснити
остаточний аналіз положення компанії на ринку. На відміну від раніше
згаданих різновидів процедури, даний аналіз надає прогнози та передбачає
стратегічне планування, зокрема щодо перспектив розвитку компанії на
ринку, відповідно до його динаміки, та положення в конкурентному
середовищі у майбутньому. Задля цього надають два звіти: про внутрішній
аналіз бізнесу та про аналіз конкурентного середовища. У першому
надають інформацію щодо забезпеченості ресурсами, плани розвитку,
кадровий потенціал, взаємовідносини співробітників та керівництва. У
другому – інформація про галузеву специфіку ринку, конкурентів та їх
потенціал. На основі даних обох звітів складають прогнози розвитку ринку
[3].
Таким чином, будь-яка угода з купівлі компанії починається з
інвестиційного обґрунтування, у якому визначають зростання цінності
компанії у разі розширення її портфеля. Дью дилидженс є невід’ємною
частиною процедур злиття і поглинання (M&A) та угод прямого
інвестування. При цьому інвестиційне обґрунтування потребує перевірки,
у ході якої аналізують інформацію про клієнтів, виробничі потужності,
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можливі витрати та доходи. Проведення дью дилидженс надає можливість
підтвердити, визнати невигідним або удосконалити інвестиційне
обґрунтування.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
"КОРПОРАТИВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС
МІСТОБУДІВНОЇ ЕНЕРГОРЕКОНСТРУКЦІЇ"
У містобудуванні проявляється тенденція до інтеграції, як у сфері
матеріального виробництва, так і в сфері управління. Розширене
відтворення вимагає подальшого підвищення рівня поділу праці,
концентрації й спеціалізації будівельного виробництва, інтенсифікації
обміну результатами виробничо-господарської діяльності. У якості однієї з
перспективних форм інтеграції виступають у містобудівній структурі різні
комплекси. У процесі формування планів соціального й економічного
розвитку великих міст всі частіше складається ситуація, коли для
підвищення ефективності використовуваних фінансових, матеріальних і
трудових ресурсів потрібна не просто концентрація зусиль, але й нові
прогресивні форми організації будівельного виробництва. Нами
пропонується створити корпоративні комплекси, що мають різні
масштаби, мети, структуру (у містобудівній реконструкції –
Корпоративний
науково-технічний
комплекс
містобудівної
енергореконструкції "КНТК МЕРек") як інноваційну організаційну
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структуру, яка використовує на практиці накопичений науково-технічний
потенціал для реконструкції будівель історичної забудови за стандартами
енергоефективності.
Для того щоб графічно проілюструвати процес вибору місця
розташування та доцільної потужності підприємств КНТК МЕРек,
необхідно абстрагуватися від реальної транспортної поверхні (РТП) і
розв'язувати поставлену завдання в уявних умовах так званої однорідної
транспортної поверхні (ОТП). Основною характеристикою ОТП є
можливість перевезення нею вантажу якимось одним видом транспорту
найкоротшим шляхом з витратами, пропорційними масі вантажу та
відстані. Незважаючи на відмінності між ОТП та РТП, подібне
абстрагування є доцільним, оскільки графічна ілюстрація процесу вибору
місця розташування та доцільної потужності підприємств КНТК МЕРек
дозволяє краще зрозуміти хід та особливості розв'язання таких завдань.
Для вибору оптимального місця розташування підприємств КНТК МЕРек
можуть бути використані складніші економіко-математичні методи
оптимізації, однак недоцільність цього зумовлюється двома причинами.
По-перше, складні економіко-математичні методи оптимізації потребують
значної кількості інформації, що далеко не завжди може бути отримана.
По-друге, застосування складніших економіко-математичних методів
оптимізації потребує додаткових витрат часу, якого не завжди достатньо.
Побудова оптимального місця розташування та доцільної потужності
ринкових зон підприємств КНТК МЕРек передбачає збір інформації та
розрахунки, подані в таблицях 1 та 2 відповідно
Наступним кроком розв'язання задачі є розрахунок формул isostante
(гіпербол), що визначатимуть ринкові зони підприємств КНТК МЕРек.
Таблиця 1
Характеристика підприємств КНТК МЕРек
Відстань між
Вартість
Транспортний
Код
підприємствами, км тариф, грн/од.
виробництва
підприємства
продукції, грн/од.
прод.-км
Аі, і=1, п
Аі, і=1, п

Ci

Lіі

Sт

- Сі – собівартість одиниці продукції для існуючих підприємств чи
приведені витрати для нових підприємств КНТК МЕРек.
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Таблиця 2

Конкурентні
осі

Розрахунок формул isostante (гіпербол)

Ai  Aj

Lіj,
км

ΔLіj,
км

аіj,
км

сіj,
км

bіj,
км

Ci  C j

Lij

Lij

b  c2  a2

S

2

2

Формула
Формула
асимптоти
гіперболи, Yr
гіперболи, Ya
bij
aij

 x2  2
  1  bij
 a2 
 ij 

X

- Lіj – відстань між підприємствами КНТК МЕРек за умов однорідної
транспортної поверхні визначається шляхом вимірювання.
- ΔLіj – різниця відстаней від точок, що знаходяться на isostante
(гіперболі), до конкурентних підприємств (фокусів гіперболи);
- аіj – величина зміщення (від середини в бік підприємства з вищим
рівнем Сі) рівноважної точки між конкурентними підприємствами, тобто







точки, в якій виконується умова Ci  S  cij  aij  Ci  S  cij  aij
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ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність підприємства будь-якої форми власності, організаційноправового статусу і галузевої спрямованості, в умовах ринкової економіки,
безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури.
Досягнення стратегічних цілей підприємства також значною мірою
визначається ефективністю управління капіталом підприємства, в
результаті якого формується його оптимальна фінансова структура.
Одним із головних завдань є максимізація рівня рентабельності
власного капіталу при заданому рівні фінансового ризику. Це завдання
може реалізуватися на основі використання механізму фінансового
левериджу. Фінансовий леверидж вимірює ефект, який полягає у
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підвищенні рентабельності власного капіталу за допомогою збільшення
частки позикового капіталу у загальній його сумі [1].
В теорії фінансового менеджменту діють дві концепції, що дозволяють
розрахувати ефект фінансового левериджу: американська та європейська. За
американською концепцією під ефектом фінансового левериджу розуміють
відсоткову зміну грошового потоку, що отримує власник власного капіталу за
умов одновідсоткової зміни загальної віддачі активів. За європейською
концепцією ефект фінансового левериджу являє собою різницю між
дохідністю власного капіталу та дохідністю активів. Загалом, слід
враховувати три основні складові, що зумовлюють показник ефекту
фінансового левериджу, а саме[2]:
1) податковий коректор, який показує рівень залежності від ставки
податку на прибуток;
2) диференціал фінансового левериджу, що характеризує різницю між
коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотків за
кредит;
3) коефіцієнт фінансового левериджу, який характеризує співвідношення
позикового і власного капіталу.
Виходячи з цих складових стає зрозуміло, що позитивне або від’ємне
значення диференціалу фінансового левериджу є основою прийняття рішення
про доцільність залучення банківського кредиту. Якщо вартість позикових
коштів перевищує рентабельність активів, їх залучення є недоцільним, в той
час як при позитивному значенні диференціалу будь-яке зростання
позикового капіталу спричинятиме більший приріст коефіцієнта
рентабельності власного капіталу
Основна маса фінансових ресурсів підприємства, як правило,
формується за рахунок власного капіталу. Але не завжди підприємство, яке
функціонує без позичкових коштів, працює ефективно. З іншого
боку, підприємства, що формують капітал переважно за рахунок
позичкових коштів, знижують свою фінансову стійкість, і як наслідок кредитоспроможність, через велику залежність від позичкового капіталу.
Отже, завдяки ефекту фінансового левериджу підприємство має
можливість підвищити ефективність використання власного капіталу,
тобто рентабельність власного капіталу. При цьому треба урахувати, що на
формування структури капіталу здійснюють вплив різні фактори
дослідження.
Література
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасному періоді розвитку управлінський облік на підприємстві
набуває вагомої ролі, стає основним ключем системи управління
підприємства, а не лише являє собою облікову систему.
Науковці, вивчаючи питання організації управлінського обліку,
висловлювали різні позиції щодо його ведення на підприємстві. Вивчаючи
питання вчені зосереджують увагу на такому принципі функціонування
управлінського обліку, як децентралізація управління з контролем
результатів на всіх рівнях структури фінансового управління. На його
думку, система управлінського обліку являє собою нову логіку співпраці
керівника та підлеглого [1].
Вивчаючи організацію обліку для отримання інформації менеджерами
при прийнятті управлінських рішень, зарубіжні автори наголошують на
класифікації витрат та внутрішній звітності, як методу контролю за
результатами діяльності організації [2].
Організація управлінського обліку залежить як від об’єктивних
чинників, таких, як рівень розвитку ринкової економіки, ступінь
демократизації суспільства, вимоги міжнародних інституцій щодо
стандартизації та гармонізації обліку, так і суб’єктивних чинників, тобто
форми власності та організаційно-правової форми господарювання, виду
діяльності, особливості технології та організаційної структури
підприємства [3, с. 11].
З цього можна зробити висновок, що організація управлінського
обліку являється діяльністю підприємства зі створення і покращення
зв’язків між частинами цілого, вдосконалення структури підприємства та
правил функціонування його елементів задля отримання достовірної,
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повної та своєчасної інформації. Основи організації системи
управлінського обліку базуються на принципах, меті, предметі, методах,
об’єктах, етапах облікового процесу підприємства.
Організація управлінського обліку перш за все має на меті виконання
його головного завдання, а саме – задоволення потреби внутрішніх
користувачів, тобто власників, виконавчі органи управління і трудовий
колектив підприємства, у своєчасній, вичерпній, об’єктивній інформації.
Тому ефективність організації управлінського обліку оцінюється його
користувачами інформації і виявляється у фінансовому стані підприємства
та ефективному результаті діяльності.
Серед важливих складових організації управлінського обліку є
процеси вибору, систематизації, визначення зв’язків за процесами
діяльності підприємства торгівлі (постачання, складування, продаж), їх
організації, об’єднанні в часі здійснення та просторі зовнішнього і
внутрішнього середовища суб’єкта господарювання [4]. Саме тому система
нормативного регулювання управлінського обліку має бути гармонійно
пов’язаною з іншими внутрішніми стандартами підприємства.
Для того, щоб організувати правильно систему управлінського обліку
слід дотримуватись принципів, зокрема принципу неперервності
діяльності підприємства, періодичності формування інформації, її повноти
та докладності, окрім цього принципу орієнтації обліку на розв’язання
стратегічних і тактичних цілей, методологічної незалежності та
багатоваріантності, комплектності і комунікаційності, а також постійного
порівняння результатів і витрат.
Отже, правильно організована та ефективно функціонуюча система
організації управлінського обліку повинна в кінцевому підсумку
забезпечити
належний
рівень
діяльності
підприємства,
його
конкурентоспроможності, фінансового результату, а отже, і його
довгостроковий розвиток.
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СУТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ
Уміння ефективно керувати та регулювати процесом управління та
отримувати від цього максимальний фінансовий результат – вирішальною
складовою для стабільного розвитку підприємства в сучасних умовах
здійснення господарської діяльності. Саме тому, питання управління є
завжди актуальним і необхідним для підприємств різних галузей, видів
діяльності тощо.
Процес управління є складним, динамічним та унікальним на
кожному окремому підприємстві, адже потребує детального вивчення всіх
чинників, факторів, специфіки діяльності, бізнес-процесів, особливостей та
характеру продукції, яка виготовляється.
Організація та побудова ефективної системи управління повинна бути
спрямована на забезпечення оптимальної роботи всіх структурних
підрозділів підприємства задля досягнення стратегічних і тактичних
завдань розвитку. Вітчизняні і зарубіжні науковці впродовж багатьох років
досліджують підходи щодо управління, та виділять такі основні їх види
(табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика підходів до управління [1; 2]
Підходи до
управління
Системний
Комплексний

Функціональний

Інтеграційний

Маркетинговий

Характеристика підходів
Пов'язаний з розглядом підприємства як системи, діяльність
якої постійно залежить від змінного набору обставин
Передбачає врахування і вивчення технічний, економічних,
організаційних, соціальних та інших аспектів управління
об’єктом дослідження
Вирішення завдань через сукупність функцій, які потрібно
виконати. Для застосування обраних функцій управління
обирають декілька проектів рішень для виконання, і
оптимальним обирається той, за якого витрати на його
реалізацію є мінімальними
Спрямований на дослідження та посилення взаємозв’язків
між окремими елементами системи управління, між стадіями
життєвого циклу об’єкта управління та суб’єкта управління
Передбачає орієнтацію управлінської підсистеми при
виконанні будь-яких завдань на інтереси споживача
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Продовженя табл. 1
Відтворювальний Ґрунтується на постійному відновленні конкретних процесів
на сучасному рівні, але з меншими сукупними витратами на
одиницю корисного ефекту
Кількісний
Орієнтований на процес управління на основі статистичних
та інженерних розрахунків
Адміністративний Полягає в чіткому регламентуванні правил, зобов’язань та
обов’язків всіх осіб, пов’язаних з управлінням
підприємством
Поведінковий
Орієнтація на зростання ефективності діяльності
підприємства за рахунок підвищення ефективності розвитку
його людських ресурсів
Ситуаційний
Ґрунтується на тому, що ефективність кожного методу
управління залежить від конкретної ситуації і можливості
адаптації його до неї

Науковці досліджуючи наведені підходи до управління наголошують,
що для того, щоб даний процес був ефективним та сприяв розвитку і
конкурентоспроможності підприємства на ринку, потрібно сформувати
певну систему управління. Для практичного і більш результативного
використання системи управління доцільним є поєднання декількох
підходів, які є найбільш прийнятними, і які максимально враховуватимуть
специфіку окремого підприємства, комплексно визначити та оптимізувати
механізми впливу на витрати на всіх етапах та рівнях функціонування.
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ОБ’ЄДНАНА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО ТА ЄСВ: ОСОБЛИВОСТІ
ЗАПОВНЕННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НОВОГО ЗВІТУ
Новий об’єднаний звіт «Податковий розрахунок сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного
внеску», до якого входять інформація про суми податку на доходи
фізичних осіб, ЄСВ та військового збору, роботодавці, та всі суб’єкти
господарювання (до яких належать зайняті особи, ФОПи, суб’єкти
незалежної діяльності, тобто всі хто у звітному періоді виплачує усі
доходи на користь фізичних осіб) почали подавати до органу контролю за
місцем розташування з 1 січня 2021 року. Отож, розглянемо детальніше
особливості та нововведення, які відбулись у об’єднаному звіті.
До основних особливостей складання об’єднаного звіту є те, що він
складається з декількох таблиць, а саме: заголовку, основної частини у якій
наявні три розділи та шість додатків до неї. У заголовку наводять відомості
про роботодавця та працівників (фізичних осіб які є платниками податку)
та структуру подальшого розрахунку. Щодо основної частини, то перший
розділ, який має назву «Нарахування доходу та єдиного внеску за
найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» є ідентичним до
таблиці 1 Звіту з «Єдиного соціального внеску».
У новому звіті наводиться інформація про суму нарахованої
заробітної плати за видами її виплат, а також винагород, оплата тимчасової
непрацездатності, суми Єдиного соціального внеску та решта показників.
Загальна сума внеску, яку повинні сплати за звітний квартал наводять у
рядку 8. Якщо підприємства не є комерційними, то заповнювати розділ два
та три не потрібно, так як дані розділи призначенні для окремих категорій
страхувальників.
Заповнення додатків не є складним, так як деякі з них абсолютно
збігаються із деякими формами звітів, до їх об’єднання. Роботодавці
повинні заповнити чотири додатки. Додаток 1 (Д1) «Відомості про
нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
застрахованим особам» є подібним до однієї з таблиць Звіту з ЄСВ [1]. Він
призначений для щоквартального подання платниками ЄСВ відомостей
про нараховану заробітну плату кожної застрахованої особи, та за звітний
квартал подається три таких додатки для кожного місяця у кварталі
наводяться окремо розрахунки по заробітній платі.
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Наступний додаток, який заповнює роботодавець, це є Додаток 4
(4ДФ) «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та
сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору». Він є
обов’язковий до подання усім суб’єктами господарювання. Цей додаток
також наводиться у розрахунку до кожного місяця окремо. Особливістю
заповнення даного додатку є те, що суми податку на доходи фізичних осіб
та військового збору потрібно зазначати для кожної фізичної особи
окремо. Додаток 4 (4ДФ) є схожим на звіт форми 1ДФ. Особливо уважно у
даному звіті потрібно перевіряти дані про контрагента у Єдиному
державному реєстрі й у реєстрі платників єдиного податку. Чи є
зареєстрований код КВЕД, за яким він надає послуги.
Основною особливістю Додатку 5 (Д5) «Відомості про трудові
відносини осіб та період проходження військової служби» є те, що
появились нові рядки 11 (внутрішній сумісник) та 12 ( у якому потрібно
вказувати чи не переводили на іншу, нову посаду чи іншого підрозділу
працівника) [2] . Даний додаток є подібним до таблиці 5 Звіту з ЄСВ, проте
як і у попередніх він має деякі свої нововведення.
Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу
окремим категоріям осіб відповідно до законодавства», заповнюють
роботодавці, у яких робітники не потребують обліку спеціального стажу
(також для бюджетних установ є додатки Д2 «Відомості про осіб, які
доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно
до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та
осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів,
піклувальників,.. які фактично здійснюють догляд за дитиною з
інвалідністю, дитиною, хворою…» та Д3 «Відомості про осіб, які
проходять строкову військову службу»). Також як і всі попередні додатки,
даний подається за три місяці окремо виведеними сумами. Особливістю
додатку є те, що тут є графа 17 (яка називається «ознаки») вона є новою та
слугує для виправлення помилок, що є досить доцільно для того щоб не
вводити окремим документом усі помилки.
Об’єднаний звіт подають за основним місцем обліку щокварталу з
розділенням за місяцями звітного кварталу протягом 40 к.дн., наступних за
останнім календарним днем звітного кварталу (якщо граничний термін
подання припадає на вихідний (святковий) день, то його переносять на
найближчий операційний (банківський) день) [3]. Дані розрахунки можна
подавати такими способами: 1) у паперовому вигляді але з підписом
керівника та печаткою організації (чи ФОПа) разом із електронною
формою звіту; 2) у електронній формі, використовуючи наведені
розрахунки у спеціальному програмному забезпеченні; 3) поштою з
обов’язковим повідомленням про вручення даного листа, та описом
вкладення [4].
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Основними недоліками нової об’єднаної звітності є те, що форму
1ДФ, яка раніше подавалась раз на один квартал, а тепер потрібно
заповнювати щомісячно, тобто подавати Дадаток 4 «Відомості про суми
нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи
фізичних осіб та військового збору» потрібно раз на квартал, проте за
кожний місяць у кварталі потрібно виводити окремий розрахунок
потрібної суми, у загальному підсумку виходить на один звіт три додатки
4ДФ . Також було помітно те, що систему у якій подавався звіт було не
доопрацьовано, тобто сервіс для прийняття звітності працював не
коректно, тому що не приймав звіт через деякі помилки, яких по суті й не
було зроблено, що ускладнювало роботу бухгалтера. Щодо плюсів, то це є
те що минулий звіт з ЄСВ (тепер він розкиданий по додатках Д1, Д5, Д6)
потрібно подавати не раз на місяць стараючись втиснутись у дуже
обмежений час, а раз на квартал, проте розбиваючи кожний місяць на
окремий додаток, як і в усіх попередніх випадках. Це однією відмінністю є
те, що виправлення помилок, які були здійснені раніше, у минулих роках
відбувається за новим об’єднаним звітом.
Отже, чи стало простіше заповнювати об’єднаний звіт невідомо, проте
інформації про яку потрібно звітувати не зменшилось, тому можна
вважати, що об’єднаний звіт це є минулий за обсягом Звіт з ЄСВ, до якого
тепер входить Додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу,
утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового
збору», що то суті майже ідентичне до 1ДФ, теж помітно те, що
щоквартальну суму ПДФО та ВЗ зробили щомісячною що також наводять
у даному додатку. Ще декілька таблиць з ЄСВ стали окремими додатками
в новому об’єднаному звіті. Також до відмінностей можна віднести нову
графу 25 яка знаходить у Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», та є
ідентичною до таблиці 6 минулого Звіту з ЄСВ, яка слугує для
виправленням помилок коректурним способом.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Фінансові результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
– це або прибуток, або збиток. Прибуток відображає результати фінансовогосподарської діяльності компаній як суб'єктів господарювання і на нього
впливає багато факторів. Таким чином, утворення фінансового показника
діяльності компанії (прибутку) залежить від установленої процедури
визначення фінансових результатів, розрахунку собівартості продукції,
загальновиробничих витрат, обчислення прибутку (збитку) від фінансової
та іншої діяльності [3, с.155].
Методологія формування інформації про доходи та витрати в
бухгалтерському обліку та розкриття їх у фінансовій звітності
визначається стандартами бухгалтерського обліку. Тому компанії ведуть
облік: відповідно до національних стандартів - застосовуються стандарти
НП(с)БО 15 "Дохід" та НП(с)БО 16 "Витрати"; міжнародний - МСБО 18
«Дохід». Фінансовий результат визначається для кожного виду
підприємницької діяльності (операційної, фінансової, іншої) з
періодичністю, зазначеною в обліковій політиці (місяць, квартал, рік) [1,
с.324].
Чистий прибуток використовується відповідно до установчих
документів компанії та рішень, прийнятих власниками. За рахунок чистого
прибутку інвестується розвиток виробництва, виплачуються дивіденди
власникам та створюються резерви для покриття збитків. При розподілі
чистого доходу пропорції між його капіталізованою та використовуваною
сумою слід оптимізувати для забезпечення: сум інвестицій, необхідних для
зростання підприємства, створення власного капіталу та збільшення
балансової та ринкової вартості внесків власників; необхідної суми
рентабельності інвестованого капіталу для власників бізнесу. Показники
рентабельності забезпечують дослідження ефективності компанії з точки
зору взаємозв’язку між прибутком та вартістю витрачених ресурсів, а
також доходу, отриманого в результаті їх використання.
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Для оцінки ефективності формування поточних витрат компанії
необхідно використовувати показники валової, операційної, звичайної та
загальногосподарської рентабельності. Всі показники прибутковості
вартості та доходу можна розглядати як частину системи показників
управління підприємством. Якщо суб’єкт господарської діяльності хоче
підвищити свою рентабельність, підприємство повинно або зменшити
витрати, або збільшити свій дохід. Рентабельність підвищується за
рахунок: продаж продукції за вищими цінами; більший продаж
прибуткової продукції; нижча собівартість реалізованих товарів, а також
нижчий рівень адміністративних витрат, реалізації та інших витрат за
період; оптимізація асортименту реалізованої продукції з метою
збільшення частки найбільш прибуткових видів. Відповідно, головною
метою аналізу взаємозв’язку між витратами, обсягом бізнесу та прибутком
є оцінка, моделювання та прогнозування оптимального співвідношення
споживчої вартості (чистого доходу) до вартості його формування [4,
с.515].
Формування фінансових результатів є дуже важливим показником
діяльності суб’єктів господарювання, результат якого може бути
позитивним (прибуток) або негативним (збиток). Від цього залежить
ефективність бізнесу. Для формування фінансових результатів необхідно
правильно відображати цілі бізнесу, рентабельність підприємства та аналіз
змін прибутку. Якісне планування та точні управлінські рішення
дозволяють підвищити показники фінансової діяльності та задовольнити
потреби груп управління, а також отримати більш достовірну інформацію
про фінансовий стан компанії.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ITКОМПАНІЯХ
Розробка і впровадження системи управлінського обліку на ITпідприємстві вимагають чимало зусиль і часу (на великих підприємствах
цей процес може зайняти кілька місяців) і не відразу дає результат.
Необхідно витратити час на накопичення інформації, яка допоможе
скорегувати систему вже під час її впровадження. Діяльність підприємств в
сфері IT має свою специфіку порівняно з іншими сферами, а також певні
особливості, які потрібно перш за все враховувати в процесі організації
системи управлінського обліку, основними з яких є:
незначна частка матеріальних витрат в структурі собівартості послуг,
найбільша частка належить витратам на оплату праці та амортизацію;
необхідність високотехнічної бази, своєчасне оновлення технічного та
програмного забезпечення відповідно до темпів росту IT;
високоризикована діяльність, яка полягає у тому, що обчислюється
вартість послуг за кожним етапом розробки програмного забезпечення,
існує чіткий порядок усунення виявлених помилок, погоджений із
засновниками;
можливість віддаленої роботи працівників без втрати продуктивності
праці. Для цього необхідна наявність спеціального програмного
забезпечення для відстеження роботи працівників, постійний контроль за
звітуванням працівників щодо виконаних завдань [1].
Наведені особливості обумовлюють необхідність управлінського
обліку за бізнес-процесами, спрямованого на своєчасне отримання
управлінської інформації для прийняття ефективних рішень в умовах
конкуренції IT-компаній. Саме управлінський облік, на відміну від
фінансового, охоплює різні аспекти діяльності ІТ- підприємства, так як,
система управлінського обліку є найбільшою за обсягами обробки
інформації. Для цілей управлінського обліку використовуються підсумкові
показники податкового обліку, інформація оперативного обліку діяльності
функціональних підрозділів, а також планові, прогнозні, оціночні дані,
відомості про стан ринку і конкурентів [2].
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Враховуючи специфіку діяльності, науковці (3) пропонують розподіл
IT-підприємств: підприємства, які надають послуги IT-аутсорсингу та інші
регулярні послуги, пов’язані з використанням інформаційних технологій;
підприємства, зайняті в розробці програмного забезпечення. Відповідно
враховуючи специфіку кожного виду підприємства буде залежати процес
організації обліку витрат. Так для першого виду ІТ-підприємств можливим
є використання позамовного методу калькулювання, сутність якого
полягає в тому, що всі витрати обліковуються у розрізі встановлених
статей за окремими замовленнями [3]. Другий вид ІТ-підприємств мають
найбільшу маржинальність і більш складну модель управлінського обліку.
У зв’язку з цим вивчення специфіки управлінського обліку доцільно
проводити саме на основі підприємств цього виду. Адже у компаній, що
займаються розробкою програмного забезпечення, будь-який ресурс може
бути задіяний у різних проектах.
Організація обліку витрат та ціноутворення – це складна ділянка, яка
вимагає комплексного підходу, тому варто звернути увагу на такі
проблемні аспекти щодо процесу управління в ІТ-компаніях [4, с. 25]:
визначає це питання як
- розподіл IT-продукту та його матеріального носія;
- визначення обґрунтованості та ефективності витрат на створення
ІТ-продукту;
- вибір методу калькулювання собівартості IT-продукту;
- врахування у вартості IT-продукту витрат на використання вже
наявних IT-продуктів, як частин створюваного продукту та засобів
виробництва;
- визначення рівня готовності IT-продукту та облік його
незавершеного виробництва;
- формування достовірної інформації про витрати на створення ITпродукту на рахунок обліку з врахуванням вітчизняних та міжнародних
стандартів.
Існують дві моделі ціноутворення, що найчастіше використовуються
в IT-сфері: Fixed Price та Time and Materials. Модель Fixed Price передбачає
попереднє визначення обсягу робіт та узгодження фіксованого бюжету,
якісних термінів реалізації проєкту між замовником та менеджером.
Сутність моделі Time and Materials полягає у розробленні погодинних
норм праці, відповідно до цього методу ціна формується з кількості часу,
витраченого командою розробників на конкретний проект, та витрат на
використані матеріали [5]. Відповідно кожен з цих методів має свої
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переваги та недоліки. У моделі ціноутворення Fixed Price недоліками є
недостатній рівень гнучкості (зміна вимог проєкту в процесі розробки
вимагає додаткової оплати від замовника), менша відповідальність при
виконанні проєкту. Перевагами даної моделі є чіткі витрати, обмеження у
часовому інтервалі, простота управління, передбачуваність процесу,
водночас переваги методу Fixed Price є недоліками методу Time and
Materials. Під час розробки управлінської звітності необхідно робити
акцент на етапах виконання ІТ-проєкту та чітко контролювати виконання
запланованого обсягу робіт на контрольні дати.
Таким чином, при організації управлінського обліку на ІТпідприємстві необхідно враховувати специфіку та особливості їхньої.
Адже чітке розуміння процедури роботи ІТ-підприємства дозволить
визначити оптимальну кількість та розрізи аналітики, які забезпечать не
тільки своєчасне задоволення інформаційних потреб, але й прискорять
розрахунок собівартості ІТ- проєкту. Сформована на основі наведених
рекомендацій система управлінського обліку буде відповідати вимогам
управлінського персоналу щодо забезпечення точною, достовірною
інформацією щодо діяльності ІТ-підприємства з необхідним рівнем її
деталізації та періодичності представлення.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ У ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
В умовах сучасного господарювання неможливо уявити себе без
інформації та інформаційних ресурсів. Із поступовим розвитком
суспільства змінювалось поняття «інформація». Спочатку під інформацією
розуміли широке поняття «відомості» та «передача даних».
Головною метою успішного аналізу у прийнятті управлінських рішень
є достовірна інформація у достатній кількості для найбільш точного
проведення аналітичної роботи на підприємстві. Аналітичний процес являє
собою послідовність робіт, які спрямовані на виявлення потенціалу
підприємства та розроблення управлінської стратегії. Інформаційне
забезпечення аналізу у прийнятті управлінських рішень полягає у
постійному русі інформаційних потоків, які забезпечують функціонування
підприємства: інформаційна система (інформаційні потоки); інформаційне
забезпечення; комунікативне середовище; інформаційні технології
(передача даних) [1].
Управлінські рішення з урахуванням результатів економічного
аналізу, сприяють економічному використанню ресурсів, запобіганню
зайвим витратам, уникненню прорахунків, вирішенню проблемних
ситуацій. За допомогою економічного аналізу досягається швидка
адаптація до змін ринкової кон’юнктури, передбачення можливих змін
поведінки партнерів, уникненню невиправданого економічного ризику.
Сучасні підходи до управління підприємством, організацією, фірмою
вимагають знань та оволодіння законами функціонування складних
соціально-економічних систем, впровадження методів збору та обробки
інформації. Підприємство отримує інформаційні потоки як із зовнішніх,
так і з внутрішніх джерел. У процесі управління підприємством
інформація про його стан та діяльність передається між всіма підрозділами
підприємства на чолі з керівництвом. З’єднання окремих підсистем
підприємства відбувається завдяки руху інформації, одержаної після
проведення аналізу господарської діяльності. Передача даних
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здійснюється за допомогою спеціальної електронно-обчислювальної
техніки та інших технічних засобів зв’язку.
Основними джерелами інформації для аналізу господарської
діяльності є фінансова звітність, а також оперативна та статистична
звітність. Фінансовий стан підприємства відображається у бухгалтерській
звітності за звітний період та показує результати діяльності підприємства
на звітну дату. За допомогою балансу та звіту про фінансові результати
підприємства бухгалтерський відділ доходить висновків щодо майнового
стану підприємства, прибутковості та рентабельності ведення його
підприємницької діяльності. Примітки до річної фінансової звітності
пояснюють сутність наданої інформації зовнішнім і внутрішнім
користувачам [2].
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу є найбільш
інформативною базою фінансового стану підприємства. Аналіз
фінансового стану дає змогу широко використовувати інформацію для
досягнення економічних вигод.
Керівник, який хоче досягти успіху в підприємницькій діяльності, не
повинен здійснювати жодного організаційного, технічного або
технологічного заходу доти, доки не буде обґрунтована його економічна
доцільність. Аналітичне мислення керівника підприємства, організації,
фірми повинно мати такі складові, як глибокі знання теорії аналізу, вільне
володіння низкою його основних методів, показників а також вміння
практичного застосування їх під час ухвалення управлінських рішень.
Вважаємо, що в аналізі не можна обмежуватися інформацією про
економічні відносини, що встановлюються на певний час. Велике
значення має також інформація про еволюцію цих відносин, більш
тривалу динаміку економічного розвитку, що сприятиме стабільності,
перспективності та надійності партнерства в усіх аспектах.
Забезпечення підприємства новими потоками інформації сприяє
якісному проведенню аналізу у прийнятті управлінських рішень.
Розроблення стратегії раціонального використання інформаційних
ресурсів поліпшує якість управління та продукції, становлення і розвиток
як підприємства, так і галузі загалом.
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РЕІНЖИНІРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Реінжиніринг – це радикальна перебудова (перепроектування) бізнеспроцесів підприємства для отримання суттєвих ефектів в зниженні
вартості, підвищення якості і зростання обсягів продажів продукції та
послуг [1].
Об’єктом реінжинірингу є не самі організації, а процеси. Тобто
піддаються реінжинірингу не окремі відділи підприємства, а робота, що
виконується персоналом цих відділів.
Застосування реінжинірингу позитивно впливає на різні рівні
економіки, зокрема:
˗ на макроекономічному рівні – дозволяє підвищити ВВП за рахунок
більш ефективних секторів економіки, зростає зайнятість та експорт;
˗ на мезоекономічному рівні – зміна структури попиту та системи
витрат стимулює до модернізації неприбуткових виробів, розробки й
освоєння нових зразків на основі вдосконалення технології;
˗ на мікроекономічному рівні – змінюються практично всі аспекти
функціонування підприємства (персонал, завдання, менеджери і цінності).
Процес реінжинірингу на підприємстві полягає у здійсненні
комплексу заходів щодо покращення управління, підвищення ефективності
виробництва,
конкурентоспроможності
продукції,
зростання
продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення
фінансово-економічних результатів діяльності. При застосуванні
реінжинірингу відбувається виокремлення бізнес-процесів, їх аналіз з
метою подальшого покращення і вдосконалення. Він є спрямованим на
перебудову усіх сфер діяльності підприємства і також на їх стабілізацію.
Від звичайного процесу покращення діяльності підприємства реінжиніринг
відрізняє те, що за основу беруть не уже існуючий процес, а «чистий
листок», тобто розробляють повністю новий процес.
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Зокрема процес реінжинірингу діяльності підприємства включає у
себе такі чотири етапи:
1. Розробка образу майбутнього підприємства. Цей етап передбачає
формування майбутнього образу підприємства в залежності від його
стратегічних цілей та способу їх досягнення;
2. Аналіз наявного бізнесу. На цьому етапі проводиться дослідження
підприємства, опис та документування основних бізнес-процесів та
оцінюється їх ефективність;
3. Розробка нового бізнесу. На цьому етапі відбувається прямий
реінжиніринг: розробляються нові процеси, формуються нові функції
персоналу,
визначається
програмне
забезпечення,
формується
інформаційна система бізнесу, та проводиться тестування нової моделі;
4. Упровадження нового бізнесу. Це заключний етап на якому
розроблені процеси впроваджуються на практиці.
Зокрема застосування реінжинірингу дозволяє вирішити такі завдання
як: усунути малопродуктивні структурні ланки підприємства, підвищити
ефективність господарської діяльності, а саме через удосконалення
виробничих процесів, створення стратегічно ефективної організаційної
структури і методів господарювання, підвищити конкурентоспроможність
підприємства за допомогою використання новаторських концепцій.
В залежності від причин застосування реінжинірингу виділяють такі
його види:
˗ антикризовий реінжиніринг – цей вид реінжинірингу спрямований на
підприємства, які перебувають у стані глибокої кризи, а також
підприємства, які мають негативні прогнози щодо майбутньої діяльності.
˗ реінжиніринг розвитку – його застосовують для підприємства, які
працюють ефективно, але планують реструктуризацію діяльності,
переорієнтацією на нові технології, а також підприємства головною метою
яких є покращення власної конкурентоспроможності.
Отже, застосування реінжинірингу дозволяє повністю перебудувати
наявне підприємство, його організаційну структуру, бізнес-процеси, а
також, перерозподілити працю, змінити політику мотивування існуючих
працівників та залучити нових. Радикальна перебудова функціонування
підприємства відкриває нові можливості в застосуванні новітніх
технологій, суттєвого зниження витрат, покращення якості продукції та
системи
управління,
а
також
як
наслідок
підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ
Під час здійснення своєї господарської діяльності кожне підприємство
здійснює різного виду витрати, які пов’язані з виробництвом продукції,
наданням різних послуг, забезпечення виконання робіт, купівлею основних
засобів, розвитком зв’язку у колективі тощо.
Поняття витрат має безліч тлумачень. Згідно закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», витрати – це
скорочення отримання майбутніх прибутків внаслідок вибуття засобів або
зростання зобов’язань, внаслідок чого відбудеться зменшення власного
капіталу [3].
Ще одним популярним тлумаченням витрат є те, що це сума всіх
спожитих ресурсів, які потрібні підприємству для отримання в
майбутньому економічних вигод у вигляді прибутку [5, c. 113].
Для кращого розуміння витрат їх класифікують за різними ознаками.
Класифікація витрат на підприємстві наведено на рис. 1 [2].
Кожне підприємство зазнає індивідуальних витрат на виробництво
продукції. Ці індивідуальні витрати складають собівартість продукції.
Собівартість продукції – це узагальнення всіх витрат, які були
здійсненні для виробництва продукції [1, c. 553]. Цей показник показує
наскільки правильно використовуються ресурси на підприємстві.
Для визначення кількості витрат, які були витрачені на одиницю
продукції підприємства використовують калькулювання собівартості
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продукції [7]. Калькулювання – це система процесів розрахунку витрат,
всіх видів продукції в цілому та одиниці продукції. Процес калькулювання
відбувається за статтями калькуляції [4, c. 336].
Статті калькуляції – це структурування та об’єднання витрат за
певними ознаками в залежності від виробничого процесу та місця їх
виникнення. Перелік цих статей визначає особливість сфери діяльності
підприємства, але типовими статтями калькулювання є: матеріали та
сировина, втрати від браку, поза виробничі витрати, загальновиробничі
витрати, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, відрахування
на соціальні потреби тощо [4, c. 337].
Витрати

Накладні

За відношенням до
технологічного
процесу

Основні

Непрямі

Прямі

Витрати на період

За відношенням до
періоду виробництва
Витрати на продукцію

За економічними
елементами

За статтями калькуляції

За видами витрат

За видами діяльності
Витрати надзвичайної
діяльності

Витрати звичайної
діяльності

За способом
віднесення на
собівартість
продукції

Для оцінки та
визначення фінансових
результатів

Для складання
фінансової звітності

В залежності від
зміни обсягу
діяльності
Постійні

Змінні

Нерелевантні

Релевантні

За релевантністю

Для прийняття
управлінських рішень

Рис. 1.1. Класифікація витрат
Витрати – це важлива складова підприємства, яка потребує аналізу і
оцінки. Їх класифікують за різними ознаками. Також витрати, які пов’язані
з виробництвом продукції узагальнюють та розраховують собівартість
продукції. Розрахунок собівартості дає можливість визначити наскільки
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ефективно підприємство використовує свої ресурси для отримання
прибутків.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАПРАВЛЯЮЧИЙ ВЕКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ
Успіх, який досягається в сфері інноваційного розвитку, а також
високий рівень інноваційної активності функціонування компанії в
сприятливому інноваційному кліматі не є достатньою умовою для отримання
лідируючих позицій, якщо компанія не має потужного інноваційного
потенціалу. Для здійснення інноваційної діяльності необхідна наявність
інноваційного потенціалу компанії, який визначається сукупністю різних
ресурсів: а) інтелектуальні, в які входить технологічна документація, патенти,
ліцензії, бізнес-плани з освоєння нововведень, інноваційна програма
компанії; б) матеріальні, що включають дослідно-приладову базу,
технологічне обладнання, ресурси площ; в) фінансові (власні, позикові,
інвестиційні, грантові); г) кадрові (лідер-новатор, персонал, зацікавлений в
інноваціях, партнерських і особистісних зв'язках співробітників з науководослідними інститутами; досвід управління проектами; д) інфраструктурні
(відділ головного технолога, відділ маркетингу нової продукції, патентноправовий відділ, інформаційний відділ, відділ конкурентної фінансової
розвідки) [1].
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Основні складові інноваційного потенціалу розглядаємо через призму
сукупності різних потенціалів компанії, необхідних для здійснення
інноваційної діяльності, як це представлено на рис. 1.
Розвиток інноваційного потенціалу компанії не представляється
можливим без розвитку елементів її внутрішнього середовища. Сукупність
усіх засобів і механізмів, які має компанія, здатна переводити його з одного
стану в інший, тим самим наближаючи до реалізації поставлених цілей.
Ресурсний потенціал забезпечує виконання матеріально-технічних,
фінансових, інформаційних і трудових функцій і є базою для проведення
інноваційної діяльності, а також отримання максимального ефекту від
реалізації впроваджених інновацій. Проектний потенціал опосередковано
впливає на виробничу діяльність компанії. Проектний потенціал ставить
перед собою завдання розроблення стратегічної програми, що забезпечує
оцінку якості і рентабельності продукту, обсягу продажів, займається
аналізом виконання завдань НДДКР, стежить за виробничим процесом і
подальшою реалізацією продукту, відстеженням споживачів, що є підґрунтям
для випуску конкурентоспроможної продукції.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПАНІЇ

Виробничий
потенціал
Основні засоби
компанії, їх
розмір, склад,
структура,
терміни
використання,
амортизація і т.д.
Ресурсний
потенціал
Сировина і
матеріали;
обладнання,
інструменти;
площі, робочі
місця;
тепло, енергія;
транспорт,
зв’язок тощо

Фінансовий потенціал
Основні фінансові
показники діяльності
компанії: загальні
обсяги реалізації
продукції, прибуток
від основної
діяльності,
рентабельність
виробництва, активи
компанії і т.д.
Проектний потенціал
Стратегічні програми,
випуск продукції
Кадровий потенціал
Кількісний і якісний
склад кадрових
ресурсів і
продуктивність
праці

Ринковий потенціал
Сукупна здатність компанії
відповідати тим вимогам, які
нині висуває ринкова економіка:
світовим системам управління
якістю, національним і
міжнародним стандартам якості
продукції, рівню інноваційності
компанії та виробленої продукції,
ринковій стратегії компанії, її
репутації на міжнародному
ринку, ефективності маркетингу
Інвестиційний потенціал
Єдність трьох ланок: здатність і
можливість використовувати
власні інвестиційні ресурси;
здатність і можливість залучати
інвестиційні ресурси; здатність і
можливість здійснити інвестиції
з точки зору характеристики
(стану) зовнішнього середовища

Інтелектуальний потенціал
Знання і навички
співробітників, процеси, ідеї,
розробки, проекти, винаходи,
використовувані технології, а
також взаємини як з
постачальниками, так і зі
споживачами
Організаційно-управлінський
потенціал
Загальне керівництво;
організаційна структура;
система управління;
стиль управління;
організаційна культура
Виробничо-функціональний
потенціал
НДДКР; виробництво;
реалізація; споживання

Рис. 1. Основні складові інноваційного потенціалу компанії як
сукупність різних потенціалів
Примітка. Удосконалено за [1].

Виробничо-функціональний потенціал спрямований на контроль
виконання всіх стадій життєвого циклу продукту. Здійснення основних
виробничих функцій передбачає трансформацію ресурсів, наявних у трудовій
діяльності компанії, в готові результати, тобто в випуск продуктів.
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Організаційно-управлінський потенціал передбачає здійснення загального,
проектного і функціонального управління компанією. Організаційна
структура, якість внутрішніх і зовнішніх зв'язків, ефективність
використовуваних технологій і методів, розподіл прав і відповідальності між
персоналом, корпоративні традиції і відповідна практика вибудовують
особливий стиль управління компанією. Організаційно-управлінський блок
включає управління виробництвом інновацій та управління інноваційним
процесом.
Таким чином, інноваційний потенціал можна охарактеризувати як
комплекс структурних компонентів внутрішнього виробничо-господарського
середовища компанії, який сприяє розвитку інноваційної діяльності компанії,
спрямованої на випуск і реалізацію продукції або надання послуг.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Під поняттям «ризик» розуміється загроза втрати підприємством
частини своїх ресурсів, виникнення додаткових витрат або втрата доходу в
результаті певних подій. У ринковій економіці неможливо керувати
бізнесом без урахування ризиків, а для ефективного управління потрібно
правильно визначати та структурувати ризики. Управління ризиками – це
необхідність використання в управлінні різних підходів та процесів для
прогнозування можливості настання ризикованих подій та необхідність
домогтися зниження ступеня ризику до прийнятних меж [1]. Для процесу
управління ризиками управлінський персонал повинен навчитися
передбачати певні проблеми та ситуації, що вимагає постійного збору та
аналізу бухгалтерської інформації, яка буде слугувати основою для
прийняття антикризових заходів. Тому, на нашу думку, в штаті
підприємства доцільно мати аналітика, який забезпечуватиме контроль за
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своєчасним отриманням інформації з метою надання її керівництву для
прийняття оперативних управлінських рішень.
Бухгалтерський облік виконує важливу роль в управлінні діяльністю
підприємства як інструмент мінімізації ймовірних наслідків господарських
ризиків шляхом створення для керівництва відповідного інформаційного
забезпечення на всіх стадіях процесу управління. Розробка організаційнометодичних засад бухгалтерського обліку господарської діяльності в
умовах ризику дозволить враховувати ризики у ході прийняття рішень і
сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання,
мінімізацію або компенсацію їх ймовірних результатів. Важливо додати,
що формування системи внутрішнього контролю ризиків є одним з
варіантів управління ризиками. Визначення і обґрунтування ролі
бухгалтерського
обліку
як
інструмента
управління
ризиками
підприємницької діяльності потребує знаходження шляхів вирішення
таких взаємопов'язаних завдань: визнання ризику в системі
бухгалтерського обліку; оцінювання імовірності втрати економічних вигод
під впливом дії ризику; вибір методичного інструментарію управління
ризиками, притаманного системі бухгалтерського обліку [2].
Інформаційною базою для здійснення аналізу підприємницького
ризику слугують статистичні, наукові, періодичні джерела; бухгалтерська
звітність, зокрема фінансова, управлінська тощо. Враховуючи, що до
підприємницького ризику належить велика кількість інших ризиків,
доцільно розширити перелік інформаційних джерел. До нього можна
включити інформацію про організаційну структуру і штатний розпис
підприємства; технологічні карти (для врахування техніко-виробничих
ризиків); договори і контракти (юридичні ризики); розрахунки собівартості
продукції; фінансово-виробничі плани підприємства тощо [3].
Для зниження впливу ризику на вартість капіталу підприємства та
підвищення достовірності облікової інформації важливо створювати
резерви, які застосовуються для внутрішнього страхування ризиків,
регулюються обліковою політикою суб'єкта господарювання, галузевими
стандартами та іншими нормативно-правовими документами. До таких
резервів відносять: резерв сумнівних боргів; резерви гарантійного
обслуговування покупців та гарантійних зобов'язань; резерв майбутніх
витрат і платежів; податкові резерви, які призначені для забезпечення
регулярності платежів до бюджету; резерви соціальної спрямованості [4].
Отже, підприємницьким ризиком вважається загроза понести втрати,
пов’язані із виробництвом, у вигляді додаткових витрат, або отримання
доходів нижче від прогнозованих. Головним етапом управління ризиком є
252

його аналіз, метою якого є отримання потрібної інформації щодо об’єкта
ризику (майно, капітал, зобов’язання, фінансові результати, господарська
операція) та виявлення тих видів ризику, які впливають на цей об’єкт. Для
аналізу та управління ризиками в основному використовується інформація
бухгалтерського обліку. Ризик доцільніше і вигідніше завчасно виявити,
попередити або уникнути, ніж в подальшій роботі підприємства за
допомогою управлінського впливу мінімізувати його наслідки.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
Питання тіньової економіки охоплює всі сфери діяльності нашого
життя. Нам може здаватися, що нас це не стосується, але якщо зануритися
в цю проблему глибше, то можна побачити, що наш рівень життя напряму
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залежить від цього. Елементарним приклад є те, що не всі податки, які
повинні бути нараховані нараховуються, і це призводить зменшення
бюджету, від якого прямо пропорційно залежать ціни на комунальні
послуги та інші сфера нашого побуду, які є державними підприємствами та
установами. Тому коли рішень тонізації досягає жахливо високого рівня
ми маємо дослідити цю проблему та розібратися в ній.
По-перше визначимо саме визначення «тіньова економіка». В
інтернет-ресурсах це визначення трактується так: тіньова економіка (англ.
Black economy, Ghost economy, Shadow economy, Non-observed economy) –
господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та
контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці. «Тіньові»
підприємства не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та
державних цільових фондів, вони не сплачують податків, збільшуючи
власні прибутки [1].
Юристи дають таке визначення тіньової економіки як – економічної
діяльності, заборонену законодавством України. Розглядають ще таку
дефініцію, що під тіньовою економікою розуміють усю економічну
діяльність, коли з різних причин не враховують офіційної статистики і,
відповідно, не долучають до складу ВВП. Варто зазначити, що економісти
виділяють три сфери тіньової економіки:
- неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, в яких
відсутнє фіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг,
приховання цієї діяльності від податків;
- фіктивна економіка – хабарництво, приписки, спекулятивні угоди й
інші види шахрайства, зв’язані з одержанням і передачею грошей;
- підпільна економіка – усі заборонені законом види економічної
діяльності [2].
Щоб зрозуміти цю проблему, потрібно дізнатися причини з яких вона
виникає. Науковці І.Ю. Приварнікова, К.В. Степанюк причинами
визначають: кризу фінансової системи; високі ставки і складний механізм
розрахунку податків; установлення пільгових умов функціонування
окремим суб’єктам господарювання; прагнення підприємців одержати
надприбутки за рахунок ухилення від органів державного управління;
взаємозв’язок бізнесу з кримінальними структурами.
В свою чергу В.К. Васенко і В.В. Гребіник причинами називають:
стихійний характер розвитку ринкової економіки: нерівномірність
розвитку різних сфер, структур економіки та регіонів, інфляційні процеси
тощо. Тіньовий складник економіки посилюється, коли держава не може
створювати сприятливі умови для функціонування підприємництва.
254

Як висновок можна сказати, що тіньова економіка це – господарська
діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому
не відображається в офіційній статистиці. Основними причинами, які
призводять до її виникнення це стихійний характер розвитку ринкової
економіки, тобто недостатній вплив держави на її розвиток, інфляційні
процеси, які в високих темпах розвиваються по всьому світі. А головною
причиною на мою думку є менталітет нашого народу, який прагне
надприбутку лише для себе, намагаючись обійти систему податків усіма
шляхами якими можливо.
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ANALIZA EKONOMICZNA W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ
– ASPEKT TEORETYCZNY ORAZ AKTUALNE PROBLEMY
Analiza ekonomiczna (z ang. economic analysis) stanowi ogół działań,
przeprowadzanych, w celu zdiagnozowania sytuacji badanej jednostki.
W większości przypadków przedmiot badań odnosi się wyłącznie do
występujących w podmiocie zjawisk ilościowych [1]. Głównym zadaniem
analizy ekonomicznej jest natomiast ukazanie występujących pomiędzy
pojedynczymi operacjami gospodarczymi zależności oraz ich ogólnej struktury
[2, s. 12]. W przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością komercyjną
wyznacznikiem dobrego zarządzania firmą jest maksymalizacja przychodów
przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Zgoła inaczej postrzegany jest
ten aspekt w jednostkach pomocy społecznej.
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnie występujących
problemów w zakresie interpretacji wyników analizy ekonomicznej na
przykładzie jednostki pomocy społecznej.
Ocena kondycji finansowej jednostki jest możliwa między innymi przy
pomocy narządzi i metod poznawczych analizy finansowej. Źródłem danych
o sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu są jego sprawozdania [3, s.130-131].
Jak zostało to już zasygnalizowane we wstępie działalność podmiotów
publicznych nie jest nastawiona na maksymalizację zysków. Jako przykład
można podać powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), ich podstawowym
celem funkcjonowania jest świadczenie pomocy osobom i rodzinom, w trudnych
chwilach [4, s. 215].
Jak w takim przypadku powinno się interpretować otrzymane wyniki
analizy i czy pogarszające się wartości w sprawozdaniach zawsze oznaczają złe
gospodarowanie jednostką? Na te pytania najlepiej będzie odpowiedzieć
posługując się przykładami zastosowania wstępnej analizy sprawozdań
finansowych badanego podmiotu. W tym celu należy dokonać poziomej
(porównawczej) oraz pionowej (badającej strukturę) analizy rocznych raportów
jednostki [5, s.130-131].
Pierwszym analizowanym elementem sprawozdania finansowego będzie
bilans. Wzrost sumy bilansowej w większości przypadków świadczy o rozwoju
podmiotu, aby właściwie zinterpretować zwiększające się wartości należy
natomiast dokonać analizy procentowej pozycji bilansowych, umożliwiając tym
samym wyodrębnienie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa [6,
s. 57-58]. Przyrost sumy bilansowej za sprawą wzrastających środków
finansowych, bądź aktywów trwałych jest zjawiskiem bardzo pożądanym.
W jednostkach pomocy społecznej jej wzrost jednak często spowodowany jest
powiększającymi się należnościami, które wraz z upływem czasu klasyfikowane
są jako nieściągalne. W potocznym rozumowaniu właściwie zarządzane
przedsiębiorstwo generuje z roku na rok coraz wyższy wynik finansowy, który
jest odzwierciedleniem jego rozwoju. Rentowość podmiotów publicznych
zajmujących się świadczeniem pomocy społecznej w większości przypadków
jest ujemna z tendencją spadkową. Taki wynik spowodowany jest wzrastającymi
kosztami stałymi, a także powiększającą się liczbą osób objętych wsparciem.
Podsumowując w obecnych czasach aspekt analizy ekonomicznej jest
szczególnie istotny do oceny sytuacji majątkowo-finansowej badanych
jednostek. Interpretując otrzymane wyniki należy zwrócić szczególną uwagę na
występujący problem ich odmiennego definiowania. W przypadku podmiotów
publicznych wzrastające wydatki oraz malejący wynik finansowy można
postrzegać pozytywnie, przykładami takich podmiotów są jednostki świadczące
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usługi publiczne np. szpitale [7]. Największa trudność związana jest natomiast
z omówieniem wyników analizy ekonomicznej. Występuje ona szczególnie
wyraźnie w jednostkach pomocy społecznej różniących się od przedsiębiorstw
prywatnych odmiennym celem funkcjonowania, który ma za zadanie poprawić
sytuację życiową osób potrzebujących.
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INVESTMENT ANALYSIS AS AN INTEGRAL PART OF ECONOMIC
ANALYSIS IN MODERN CONDITIONS
Under еconomic analysis scientists understand complex detailed studying
of the enterprises work, their divisions, and other economic formations for
objective assessment of its results and identifying opportunities for further
increasing of the management efficiency [1].
Economic analysis can be characterized as quite theoretically developed
science. Methods of analysis had been created in previous periods, though for
now they are being adapting and improving to modern business conditions.
However, analytical science is being in a development state, which is
determined by the objective reasons related to changes in the economy
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(expanding the independence of economic entities when carrying out its
activities, shifting priorities towards the interests of company owners, etc.).
Issues of economic analysis play an important role. Since the beginning of
the twentieth century a significant work on the development of the theory of
economic analysis and improving its methodology has been done. The
fundamental basis for the next, current stage of economic analysis that
corresponds to the market relations has been prepared. As some scientists
emphasize, everything, that has been developed earlier is a solid foundation for
the practical use of economic analysis in new conditions [1]. Nowadays,
economic analysis is becoming an important tool in the optimization of
accounting, taxation investment, credit, marketing policy of enterprises. But,
unfortunately, many opportunities of economic analysis to solving such
problems to a large extent haven’t been realised at many enterprises.
We can claim that rapid scientific and technological development taking
into account the development of computer technology including automatization
of enterprise management systems provides the necessary conditions for
improving operational analysis of their work. Acquired opportunities allow to
receive information about the use of production programs, timeliness of
execution of contractual obligations, settlement status, etc. Development of
production necessitated the modernization of production facilities, capital
investments, identification and search for sources of funding the investment
projects. Also, in recent years the number of enterprises which, as a result of
effective management, have begun to own significant capital for investing to
activities of other companies has increased.
With a large selection of types of investments every enterprise faces the
need of choosing an investment solution, which is impossible without taking
into account such factors as: type of investment; cost of investment project;
limited financial resources, available for investment; the risk associated with
making a decision, etc. Due to the conditions of inflation development of
financial market, emergence of opportunities to obtain economic benefits from
making financial investments, a need grows in comprehensive research of
enterprises` own investment opportunities, capital efficiency and financial
investments. As a result, special methods of analysis and evaluation of the
effects of activity of investment projects, as well as researches of the impact of
investment efficiency on the efficiency of the enterprises activity which is
realizing an investment project [2]. That's why, the situation that’s happening
today shows, that the specific area of economic analysis is investment analysis.
For further adaptation a foreign experience in this field to the realities of
Ukrainian economics is needed, as well as the development of its own complex
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methods of investment analysis, which take into account the features of
functioning of domestic leading enterprises.
We consider, that the main problem, which is the most pressing of the
market economy today is bankruptcy of many enterprises. It causes the need to
identify the factors and reasons of financial incapability of payment of
enterprises, objective identification of bankruptcy signs using diagnostic
analysis. The method of diagnostic analysis is currently developed
insufficiently, the system of analysis methods needs to be clarified.
Thus, the question of areas of development of economic analysis in modern
conditions requires further research and revision of a number of methods of
logical approaches. Then again, its problem needs to be solved using the results
of domestic and Western scientific developments, adapted to national
conditions.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
Податок на додану вартість який є непрямим податком за
економічним змістом відображає фінансові відносини між державою та
платниками податків. Метою відображення таких відносин є створення
загального централізованого грошового фонду для виконання державних
функцій. Такі відносини є односторонніми – від платника до бюджету.
Підприємство має обов’язки регламентовані законодавством з
надання бухгалтерських та податкових звітів у контролюючі органи,
вчасної реєстрації податкових накладних з ПДВ в системі електронного
адміністрування та своєчасної сплати в повному обсязі податку на додану
вартість до державного бюджету.
Однією з проблем в роботі СЕА ПДВ є блокування податкових
накладних, що тягне за собою «вимивання» обігових коштів підприємств,
оскільки податкові зобов’язання є а податковий кредит відсутній. Це
призводить до того, що підприємства змушенні сплачувати ПДВ в
завищеному розмірі.
Виходячи із важливості достовірності відображення показників
податку на додану вартість правильна організація обліку ПДВ визначає
ефективність бухгалтерської системи на підприємстві.
Крім цього, організація бухгалтерського обліку податку на додану
вартість вимагає її удосконалення у відповідності до потреб адаптації
показників про кількість наданих послуг (реалізації товарів).
Поряд з міжнародною і вітчизняною стандартизацією і
регламентацією облікового процесу податку на додану вартість та
розкриття інформації у фінансовій та податковій звітності, вітчизняними і
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зарубіжними
тематичними
дослідженнями
пропонується
низка
методологічних аспектів удосконалення обліку цього об’єкта.
Для підвищення ефективності роботи бухгалтера с податковим
зобов’язанням та податковим кредитом у програмних забезпеченнях які
використовуються підприємствами для введення бухгалтерського обліку
одним із яких є «1С: Бухгалтерія» передбачено спеціалізовані звіти з
аналізу вхідного та вихідного податку на додану вартість та спеціальний
модуль звірки індивідуального податкового номера контрагентів з сайтом
ДФС для уникнення помилок при формуванні та реєстрації податкових
накладних з податку на додану вартість.
Програмні забезпечення які підприємства використовують для
ведення бухгалтерського обліку зазвичай взаємодіють з іншими
системами, забезпечуючи швидке отримання даних з інших джерел:
отримання підтверджуючих квитанцій про реєстрацію або блокування
податкових накладних з податку на додану вартість в ЄРПН,
підтвердження прийняття чи не прийняття звітів контролюючими
органами, зокрема прийняття чи не прийняття податкової декларації з
податку на додану вартість контролюючими податковими органами.
Подання електронної звітності зменшує затрати часу на отримання і
обробку звітності, до автоматизації дій. Введення електронного
адміністрування ПДВ зменшило рівень тіньової економіки країни та
можливість
використання
схем
ухилення
від
оподаткування.
Спостерігається збільшення сум податку на додану вартість на
електронних рахунках платників.
Отже
вровадження
в
практику
автоматизованих
систем
бухгалтерського обліку дозволяє вирішувати складні завдання з обліку та
електронного адміністрування податку на додану вартість. Система
електронного адміністрування ПДВ дозволяє забезпечити безперервний та
оперативний контроль за формуванням особливої складової бюджету
України, запобігти зловживанням та протизаконному отриманню
відшкодування ПДВ з державного бюджету.
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Бухгалтерiя з давнiх часiв вважалася серцем пiдприємства. Однак,
незважаючи на незмiннiсть її значущостi, форми i способи ведення
бухгалтерського облiку змiнювалися i еволюцiонувалися. Трудомісткий
процес традиційного ручного обліку був автоматизований, комп'ютерні
програми набули широкого поширення і спростили бухгалтерську роботу.
Проте розвиток Інтернету дозволив говорити про новий етап у розвитку
техніки обліку, в якому програма для ведення бухгалтерського обліку - це
сервіс в Інтернеті. Основою роботи подібних програм є так звані хмарні
обчислення, від яких і походить назва «хмарна бухгалтерія». [1, c.96-100].
Бухгалтерiя у хмарi - це перенесення спецiалiзованого
бухгалтерського програмного забезпечення, окремих додаткiв, програм
фiнансового облiку (наприклад, «1С:Пiдприємство»), звiтностi (M.E.Doc),
додаткiв «клiєнт-банк» у хмари на вiддаленi сервери.
Використання хмарних сервісів має певну мету, яка полягає в
покращенні та ефективності ведення бухгалтерського обліку на
підприємствах сьогодення. Серед основних характеристик розрізняють:
можливість працювати в будь-якій точці планети, лише з можливістю
доступу до Інтернету; повна безпека, адже передача даних здійснюється
під захисними протоколами і в зашифрованому вигляді; та відсутність
страху втрати даних у керівників та бухгалтерів у разу виходу з лади
сервера, бо якщо навіть один ламається, його завдання автоматично
виконують інші.
Хмарні технології є кращими та мають більший попит серед
користувачів на відміну від фізичних серверів, тому що зберігання
облікових даних та спеціальних програм на локальному комп’ютері у
хмарі пов’язане найголовніше з безпекою, що вкрай є важливим
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елементом. А використання фізичних серверів навпаки збільшує ризик
доступу зловмисників та третіх сторін до конфіденційної інформації. Крім
того, знадобиться багато коштів на ІТ-інфраструктуру: закупівля ресурсів,
заміна та модернізація, професійне обслуговування тощо, в свою чергу як
використання хмарних технологій не вимагає додаткових вкладань.
Застосування хмарних технологій на практиці стане у нагоді не тільки
бухгалтерам, які ведуть бухгалтерський облік того чи іншого
підприємства, а й компаніям, що керують бізнесом з декількох точок в
межах одного населеного пункту або країни; підприємцям і
підприємствам, які тільки розпочинають свою підприємницьку діяльність;
та і звичайним користувачам, що мріють працювати з дому, особливо
актуальним є питання нині в період пандемії й прагнуть в свою чергу
знизити витрати на супровід ПЗ.
Щодо розвитку хмарних сервісів на теренах України, то сам термін
“хмарні технології” почали використовувати ще з 2006 року. Вітчизняний
сегмент хмарних сервісів досить молодий, тому українцям пропонують
переважно продукти світових лідерів цього сегмента. Український
хмарний ринок, на відміну від ринків США чи ЄС, нині знаходиться у
“латентній фазі” розвитку - формування попиту й акумулювання
первинного досвіду споживання хмарних рішень, але в останні роки
відзначається перехід хмарних сервісів з етапу формування попиту у фазу
активного росту. До особливостей, які притаманні цій інфраструктурі,
відносять: автоматизація процесів виділення інформаційних ресурсів на
динамічних основах; забезпечення якості надання сервісу за наявності
ефективних послуг; наявність можливості реалізації відкритих стандартів
для переходу між складовими частинами інформаційної системи та
безпосередньо вендорами; інтеграція з іншими хмарними системами та їх
динамічна адаптація до сучасних вимог.
Основними перевагами та недоліками використання хмарних
технологій для споживачів й організацій є, для переваг: існування
можливості в буквальному сенсі носити своє робоче місце з собою, за
наявністю якісного доступу до Інтернету, користувач незалежно від свого
розташування, завжди має доступ до власного віртуального комп’ютера,
корпоративних мереж, баз даних; забезпечення можливості надзвичайно
оперативно змінювати конфігурацію корпоративної ІТ-інфраструктури
залежно від поточних потреб, споживаючи рівно стільки ресурсів, скільки
потрібно на цей момент; постійне розширення спектр послуг,
пропонований виробниками та провайдерами хмарних рішень. До недолік
належать: практично абсолютна залежність хмари від підключення до
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Інтернету, причому стабільного і, бажано, широкосмугового; програми
можуть працювати не так швидко і стабільно, як на локальному
комп’ютері; складність відновлення втрачених у “хмарі” інформаційних
ресурсів. Аналізуючи переваги та недоліки споживачів та організацій, що
використовують хмарні технології, можна сказати, не дивно, що
впровадження хмарних обчислень - актуальна тема сьогодні. Їх правильне
використання дасть змогу не тільки підприємству, але і всій країні
ефективніше використовувати економічний та технологічний потенціал,
значно скорочуючи витрати на впровадження ІТ-послуг, що є одним із
основних критеріїв національної економіки. [2, c.190-196].
За проведеними дослідженнями щодо раціонального використання
хмарних технологій можна зробити висновок, що ринок «хмарних»
сервісів в Україні на сьогодні перебуває у стадії зародження. Попит на
послуги «хмарних» сервісів в недалекому майбутньому лише тільки
зростатиме разом із розвитком технологічної складової цих сервісів і все
більшим переходом користувачів на мобільні платформи з десктопних.
Але наразі для українського ринку основними перешкодами для
поширення використання “хмарних” технологій у розв’язанні облікових
задач є ще досить низька довіра до “хмарних” сервісів щодо безпеки
інформації й класична інерційність, тобто несприйняття нових технологій.
Однак, сучасні хмарні технології все-таки залишаються прогресивним та
перспективним рішенням, що є одним з елементів революційної “третьої
ІТ-платформи” в багатьох країнах ЄС. Їх швидке поширення нині є одним
з тих ключових трендів, що в найближчі 5-8 років помітно вплинуть на
глобальний розвиток людства. Відповідно, необхідним є подальші
дослідження та удосконалення процесу виведення інформаційного або
програмного продукту на ринок ІТ-послуг що збільшить ефективність
праці підприємства, за умови ефективного використання фінансових
ресурсів. [3, c.41-45].
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ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ:
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ «MICROSOFT EXCEL» ТА
«ALTERYX DESIGNER»
В
сучасних
умовах функціонування
будь-якого суб’єкта
господарювання ведення бухгалтерського обліку, здійснення фінансового
аналізу та проведення аудиту супроводжуються постійною комп’ютерною
оптимізацією усіх процесів, з метою ефективного здійснення необхідних
процедур, дій, та отримання бажаних результатів в найкоротші терміни.
Це, також, дає можливість бути конкурентноспроможним в умовах
перенасиченого ринку [1, 2].
Кожний суб’єкт господарювання під час здійснення своєї діяльності
використовує широкий спектр комп'ютерних програм (іншими словами –
засобів автоматизованої обробки даних), серед яких можна виділити –
табличний процесор «Microsoft Excel», який масштабно розповсюджений у
світі. Дана програма використовується в бухгалтерському обліку для
вирішення різних оперативних завдань, зокрема, складання звітів,
проведення розрахунків, документування транзакцій тощо. Для цілей
фінансового аналізу «Microsoft Excel» використовується для обробки
великого об’єму даних, які, в свою чергу, можуть бути згруповані,
зафільтровані, розділені і т. д. в залежності від напрямку та потреб
фінансового аналізу. В аудиті дана програма використовується для
створення вибірки для перевірки, аналізу структури популяцій транзакцій,
дослідження динаміки змін певних показників тощо [3].
Альтернативою застосування «Microsoft Excel» – є програма «Alteryx
designer», яка є продуктом американської компанії Alteryx Inc., і широко
використовується на міжнародному ринку, зокрема, аудиторами,
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фінансовими аналітиками тощо. Відмінність даної програми полягає в
можливості обробки великих об’ємів даних, які є в рази більшими в
порівнянні з «Microsoft Excel», що є значною перевагою, адже дозволяє
бухгалтерам, аудиторам чи фінансовим аналітикам отримати бажані
результати за лічені секунди, іншими словами – оптимізувати відповідні
процеси [4].
В табл. 1 узагальнено характеристику програм «Microsoft Excel» та
«Alteryx designer», які використовуються для цілей обліку, аналізу та
аудиту.
Таблиця 1
Спільні та відмінні риси використання програм «Microsoft Excel» та
«Alteryx designer» для цілей обліку, аналізу та аудиту
«Microsoft Excel»

«Alteryx designer»
Спільні риси:
– автоматична реалізація обчислювальних завдань;
– можливість автоматичного обчислення формул і функцій при зміні значень вхідних
даних;
– використання електронної таблиці як бази даних за для пошуку інформації за
заданими умовами і сортування інформації;
– графічне представлення числової інформації, що міститься в таблиці, у вигляді
графіків, діаграм
Відмінні риси:
– об’єм таблиці – не більше 1,048,576
– об’єм таблиці – необмежений;
рядків;
– час на обробку даних залежить від їх – будь-який об’єм даних оброблюється за
розміру;
секунди;
– можливість використання вебверсії
– відсутність вебверсії програми;
програми;
– обробка всього об’єму даних при – обробка лише перших 1,000 рядків
застосуванні фільтрів, формул, функцій і т. таблиці (кінцевий результат буде містити
д.
повний об’єм даних).

Зауважимо, що програму «Alteryx designer» вже використовують
компанії по всьому світу, найвідомішими з них є Coca-Cola, Amway,
NOVUS, CopaAirlines, Ford Motor Company тощо, в т. ч. їхні
представництва в Україні. Завдяки використанню цієї програми,
працівники перелічених компаній змогли оптимізувати процес
ціноутворення, аналізу та структурування даних, оцінки ризиків,
візуалізації даних, ведення обліку тощо [5].
Отже, сучасні умови функціонування вимагають від усіх суб’єктів
господарювання швидкого реагування на зміни та ефективної обробки
даних в найоптимальніші терміни. Тому використання комп’ютерних
програм, таких як «Microsoft Excel» та «Alteryx designer» є необхідністю,
266

зокрема для бухгалтерів, аудиторів та фінансових аналітиків, для яких, все
ж таки, кращим варіантом буде використання під час своєї діяльності
програми «Alteryx designer», яка містить низку переваг в порівнянні з
«Microsoft Excel», зокрема можливість обробки необмеженого об’єму
даних за лічені секунди, що значно допоможе оптимізувати та
автоматизувати процеси обліку, аудиту та аналізу.
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ПЕРЕВАГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В
ОБЛІКУ
Інформатизація охопила усі сфери діяльності суспільства, зокрема
його економічну та соціальну сфери, а також управління господарськими
процесами. Основою інформаційної системи суб'єктів господарювання є
такі важливі функції, як облік, аналіз і контроль діяльності.
В умовах глобалізації наукових, технічних і економічних процесів,
значно збільшилися обсяги інформації, необхідної для управління ними.
Досвід показує, що задовольнити інформаційні потреби управління в
суспільстві можливо лише при застосуванні комп'ютерних систем обробки
великих обсягів інформації [1].
Із впровадженням комп’ютерних інформаційних облікових систем, що
ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери та
управлінці отримують такі переваги при їх застосуванні [2]:
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‒ зручність і компактність – легко виправити помилки, якщо такі
наявні, неможливо загубити документ, лише видалити, не займає місця, вся
інформація записана на програмному забезпеченні;
‒ легкість роботи – не потрібно записувати численні документів
вручну. Основні знання, які потрібні для ведення обліку в операційних
системах – вміння працювати за комп’ютером;
‒ автономність і безпека – ніхто не зможе викрасти чи переглянути
документи, якщо не буде мати доступу до програмного забезпечення
підприємства.
Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на нові
методи управління, на якісно новий рівень менеджменту і ведення
бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будь-якого
підприємства. Таким чином до переваг, які отримує підприємство від
впровадження облікових систем можна віднести: економію оборотних
засобів; зниження виробничого браку; скорочення витрат на
адміністративно-управлінський
апарат;
зростання
ефективності
виробничих потужностей; зменшення витрат часу на здійснення
господарських операцій [3].
Ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації
документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази
даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для
формування, редагування і друку первинної та звітної документації, а
також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам
управління щодо ефективності роботи.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ
ТА АУДИТІ
У наш час майже увесь бухгалтерський облік, аналіз та аудит
переведено в електронний режим. Нині, у вік інформатизації та
комп’ютеризації, інформаційні джерела є такими самими ресурсами, як і
трудові, матеріальні, енергетичні чи інші ресурси. З кожним роком робота
у сфері бухгалтерського обліку стає більш технологічною. Комп’ютери
стали виконувати значно більше калькуляційної роботи, і тим самим
спростили роботу фахівцям. З кожним роком можливість створення
великої успішної компанії практично нереальна без прогресивних
технологічних факторів. Використання новітньої інформаційної системи
бухгалтерського обліку дозволяє краще організовувати роботу та
зменшувати час обробки даних на будь-якому етапі роботи на
підприємстві.
Для безпечного та коректного збереження даних та інформації слід
використовувати перевірене програмне забезпечення, яке є офіційно
зареєстроване на території України. До таких програм належить найбільш
популярна "1С: Бухгалтерія” версія 8.3 для України. Ця Програма
побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі
Національних Положень бухгалтерського обліку і має всі необхідні
характеристики для того, щоб забезпечити повну автоматизацію обліку на
підприємствах різних галузей та категорій. Отож, продуктивність і
ефективність роботи бухгалтера збільшується в рази: всі потрібні платежі і
різного роду звіти вшиті у програму 1С.
Звісно,
обладнання
створення
та
функцінування
такої
комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку вартуж чималих
витрат. Незважаючи на це, економити на впровадженні інформаційної
системи бухгалтерського обліку не варто.
Таким чином до переваг, які отримує підприємство від впровадження
облікових систем можна віднести:
- зменшення витрат на адміністративно-управлінський апарат;
- зростання ефективності та якості виробничих потужностей;
- зменшення витрат часу на здійснення конкретних господарських
операцій.
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- зниження витрат на транспортування;
Але з іншого боку проблемою утворення та впровадження нових
інформаційних систем на підприємствах залишається однією з
найскладніших в Україні. Такими причинами невдалого та невмілого
впровадження інформаційної системи бухгалтерського обліку є:
- надто централізована обробка інформації;
- тривале проектування систем і планова довготривала
експлуатація з незначними змінами;
- використання багаторівневої технології проектування, кожна
стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та кваліфікації;
- роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в
галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, кадрової,
бухгалтерської діяльності підприємства;
Отже, підсумовуючи, можна дійти до висновку, що на сучасному
етапі розвитку економіки користь від інформаційних технологій є без
перебільшень великою, проте окрім цього існує низка проблем щодо
автоматизації діяльності великих підприємств та їх облікових підрозділів.
Так у майже 40% усіх підприємств України бухгалтерський облік
неавтоматизований взагалі, або автоматизовані лише його окремі його
ділянки.
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ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА:
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ
У великій кількості новинок, які стали буденними у сучасній
підприємницькій діяльності значна частина відведена платіжному
середовищі торговельного підприємства. І це не дивно, оскільки швидкий
перехід до онлайн торгівлі та стрімкий розвиток електронної комерції не
був би можливим без спрощення розрахунків за придбаний товар. Умовно
можна виділити чотири покоління розвитку платіжних систем.
Найбільшими платіжними системами першого покоління, які
використовують платіжні картки та обслуговують мільйони клієнтів у
всьому світі є DinersClub, American Express, MasterCard, Visa International.
У травні 1973 року за участю 239 банків, розташованих у 15 країнах світу,
була створена платіжна система під назвою SWIFT. Завдяки використанню
комп’ютерів система дозволила забезпечити цілодобовий обмін
фінансовою інформацією з високим рівнем безпеки та контролю.
Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні
залишається Система електронних платежів (СЕП), використання якої є
обов’язковою в країні. До категорії соціально важливих платіжних систем
увійшли п’ять платіжних систем: Поштовий переказ, MasterCard, Visa,
Western Union, FORPROST [1].
Розвиток платіжних систем другого покоління тісно пов'язаний з
поняттям «електронні гроші». Електронні гроші - це гроші, які існують у
банківських комп'ютерних системах і доступні для здійснення операцій
через електронні системи. Їхня вартість підтримується валютою, і її можна
обміняти на фізичну форму, однак її використання часто зручніше в
електронному вигляді.
Хоча фізична валюта все ще має переваги в певних ситуаціях, її роль
поступово зменшується. Багато споживачів вважають, що електронні
гроші є більш безпечними, тому що вони не легко втрачаються або
пошкоджуються і можуть бути доступні для використання практично у
всіх точках продажу. Основним засобом здійснення електронних грошових
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операцій є мережа обробки платежів. В Україні Visa і Mastercard є двома
основними мережами обробки платежів, які сприяють операціям переказу
електронних грошей по всій країні.
Електронні гроші визначаються як грошова вартість, що зберігається
на електронному пристрої, що приймається як платіжний засіб та
використовується для здійснення платежів підприємствам, крім емітента, у
грошовій та безготівковій формі [2].
Поштовх у розвитку платіжних систем третього покоління відбувся із
розвитком та поширення смартфонів та технологій безконтактних
платежів, таких як NFC. Клієнт, який розраховується біля каси магазину, в
більшості випадків тримає в одній руці мобільний телефон, поки іншою
дістає картку або готівку. Ідея використання смартфона для платежів
лежала на поверхні [3].
У 2018 році в Україні офіційно почали працювати платіжні системи
ApplePay та AndroidPay. ApplePay і AndroidPay надають сервіс, що
прив’язує до акаунту клієнта платіжну картку, яка уже емітована банком.
Мобільні виробники працюють практично зі всіма популярними в світі
платіжними картками: MasterCard, Visa, American Express, Discover, Suica,
ChinaUnionPay, iD, QUICPay, тощо.
У 2009 році виникло нове поняття грошових ресурсів - цифрова
валюта, яку умовно відносять до платіжних системи четвертого покоління.
У 2014 році Європейський центральний банк визначив віртуальну валюту,
як цифрове представлення цінності, яке не видається центральним банком
або державним органом, і не обов'язково прикріплюється до валюти, що
діє, але приймається фізичними або юридичними особами як засіб платежу
і може передаватися, зберігатися або торгуватися в електронному вигляді.
На нашу думку, застосування сучасних платіжних систем у
торговельних підприємствах є не лише новим віянням моди, але й стає
важливою необхідністю у стрімкому та конкурентному середовищі
сучасного ведення успішного бізнесу.
Література
1. Діденко С. Стрімкий розвиток платіжних систем в Україні:
деталі Звіту НБУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua.news/ua/strimkyj-rozvytok-platizhnyh-system-v-ukrayini-detali-zvitunbu/. 2. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон
України № 2346-III від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ: ЯКИЙ СЕРВІС ОБРАТИ
Процес діджиталізації в Україні триває, що не оминуло і
підприємницьку діяльність. В державі вже існував електронний
документообіг, але в умовах карантину він набув більшої інтенсивності.
Одним із основних плюсів електронного документообігу є економія
часу і зменшення використання паперових версій документів. За даними
статистики 15% паперових документів губляться, а для їх пошуку або
відновлення працівник витрачає більше 30% свого часу, що є не
продуктивним для підприємницької діяльності. Саме тому, на нашу думку,
електронний документообіг є найкращим варіантом співпраці з
контрагентами в плані документообігу.
Але перед підприємством стоїть важливе питання: який сервіс
електронного документообігу вибрати?
На ринку програмних продуктів України пропонується велика
кількість програм для впровадження електронного документообігу на
підприємстві. Серед них є і безкоштовні, які створені з урахуванням всіх
вимог вітчизняного законодавства. Однією із таких програм є Paperless.
Користуючись сервісом Paperless, юридична особа отримує можливості
обмінюватися з контрагентами бухгалтерськими та юридичними
документами, а саме: договорами, рахунками, актами виконаних робіт,
видатковими накладними тощо [2].
Незважаючи на безкоштовні версії електронного документообігу,
найбільшою популярністю для підприємств в Україні користуються платні
сервіси, а саме: М.E.Doc (від компанії Укрзвіт), ВЧАСНО,
Document.Online, Арт-Офіс, Comarch EDI, FossDoc та ще близько 10
продуктів. Зазвичай, усі сервіси є доступними цілодобово без вихідних,
тобто, в будь-який час. Крім цього, вони забезпечують достатній рівень
безпеки щодо конфіденційності та збереження даних, а також надають
кваліфіковану технічну підтримку. Окремі сервіси надають можливість
розширити функціонал сервісу за індивідуальних потреб клієнта.
Найпопулярнішим, на даний час, вважається програмний сервіс
ВЧАСНО, який забезпечує миттєвий обмін документами онлайн з
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контрагентами [1]. ВЧАСНО пропонує чотири різних варіанта тарифікації,
тому є можливість вибору оптимального в залежності від особливостей
бізнесу (Базовий (до 50 документів) – безкоштовно; Старт (до 1 000
документів) – 2 500 грн/рік; Професійний (необмежена кількість
документів) – 7 500 грн/рік; Про+ (необмежена кількість документів +
персональний менеджер) – 25 000 грн/рік).
Ще один популярний сучасний сервіс електронного документообігу
– Document.Online. Цей сервіс дозволяє завантажувати документи,
створювати шаблони для подальшого використання, обмінюватись
документами
або
направляти
їх
декільком
отримувачам.
«Document.Online» підтримує роботу з усіма акредитованими центрами
сертификації ключів України [3]. Document.Online пропонує 6 тарифів
різної вартості в залежності від об’ємів документообігу (до 10 документів
– безкоштовно; 100 документів – 150 грн/рік; 500 документів – 650
грн/рік; 1000 документів – 1200 грн/рік; 10 000 документів – 9 000 грн/рік;
якщо документів більше 10 000, компанія пропонує індивідуальний тариф).
Система електронного документообігу – це FossDoc — рішення на
платформі FossLook. Дана система призначена для створення електронного
архіву документів, а також організації корпоративного документообігу
(workflow) і автоматизації бізнес-процесів на підприємствах, в установах і
організаціях будь-якого роду діяльності. В складі програми наявні
можливості для розв’язання різноманітних завдань в розрізі
відповідних модулів. Система може бути легко перелаштована з
урахуванням специфіки роботи кожного конкретного підприємства [5].
Отже, впровадження електронного документообігу на підприємстві
тільки покращує ефективність ведення підприємницької діяльності,
економлячи сили і час для нових і вигідних звершень. Діджиталізації
документообігу сприяє і ринок програмних забезпечень, який пропонує
достатню кількість сервісів електронного документообігу, як платних, так і
безкоштовних. Саме тому, на нашу думку, кожне підприємство при виборі
програми і тарифу повинно для себе обрати оптимальний варіант.
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сучасні технологічні досягнення, такі як інтернет речей, штучний
інтелект, розвиток IT-структури і big data не тільки ведуть нас до
глобальної цифрової еволюції, але водночас стають причиною структурних
змін і перебудов в багатьох професіях.
Блокчейн-технологія заснована на обліку. Він записує і зберігає
активи, зобов'язання, транзакції і надає методи обліку руху грошових
коштів і звіряння рахунків. Це є «природним» для бухгалтерської сфери
діяльності, яка в цей час багато в чому покладається на паперові носії для
виконання облікових функцій з метою забезпечення відповідності
нормативним вимогам. Хоча цей процес громіздкий, аудиторам поки що
потрібні паперові носії, а то, як складаються бухгалтерські записи, завжди
цікаво аудиторам.
Виникнення блокчейна пов'язано з ім'ям Сатоши Накамото, творцем
першої крипто-валюта Bitcoin. Вперше блокчейн став використовуватися
як основа першої криптовалюта - біткоїни, де він грав роль розподіленого
реєстру для всіх операцій з цифровими монетами. Іншими словами,
блокчейн - це децентралізована база даних, що дозволяє перевіряти і
передавати інформацію в режимі реального часу.
Однак ця система чудово підходить для роботи з самими різними
даними, зокрема з фінансовими. Це призвело до масових обговорень
економістами та аналітиками майбутнього сертифікованих бухгалтерів і
аудиторів, бо на думку ряду фахівців, її впровадження може стати
загрозою зайнятості для людей цих професій, а також вплинути на аудит,
кібербезпека, фінансове планування та аналіз.
Блокчейн є цифровим регістром або базою даних, що зберігається у
вигляді системи блоків, де кожний наступний блок містить в собі
зашифровану інформацію про попередні блоки, тобто про вчинені
транзакції. Технологія блокчейн має потенціал для прискорення розвитку
галузі бухгалтерського обліку завдяки зниження витрат на ведення та
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узгодження бухгалтерських книг і забезпечення абсолютної впевненості
щодо прав власності та історії активів.
Яким же чином можливо застосувати технологію «Блокчейн» в
бухгалтерському обліку?
По-перше, по своїй суті, її можна порівняти з типовою
бухгалтерською програмою, тільки в максимально примітивному вигляді і
з мінімізацією деталізації. Природно, це не є позитивним моментом, але
дає стимул до розробки і вдосконалення системи. інформація, вміщена в
систему «Блокчейн» є надійною і правдивої, через те що, будь-які зміни в
уже записані блоки неможливі, а також відсутня можливість підробки або
підміни даних;
по-друге, інформації, створеної в «Блокчейн», можна довіряти, навіть
якщо довіра до контрагента відсутній;
по-третє, транзакція здійснюється тільки якщо вона схвалена обома
сторонами, і кожна транзакція записується двічі: в однаковій сумі у кожної
зі сторін угоди. Повертаючись до доопрацювання системи технології
«блокчейн» в якості системи обліку, варто відзначити наступне:
Принципи блокчейну, застосовні до обліку:
1. децентралізація (всі дані зберігаються у всіх);
2. доступність і прозорість (дані доступні всім учасникам приватного
блокчейну в рамках прав доступу);
3. трастлесс (нема потреби в довірі учасників блокчейну один до
одного);
4. безпеку (зміни в приватний блокчейну не можуть бути додані
ззовні);
5. незворотність (незворотність транзакції, неможливість зміни);
6. консенсус (дані, які додаються учасниками, перевіряються
системою).
Впровадження принципів функціонування технології блокчейну у
практику ведення бухгалтерського обліку й аудит багато вчених сьогодні
вважає перспективним напрямом її застосування. Як показало
дослідження, розвиток блокчейн-технології у різних її проявах дійсно
відбувається стрімкими темпами, а сам термін сьогодні вживається при
кожній нагоді. За допомогою блокчейну можна трансформувати подекуди
застарілі методи ведення бухгалтерського обліку, які використовуються на
вітчизняних підприємствах. Беззаперечними її перевагами також є
зменшення витрат на ведення обліку й проведення аудиту, одержання
вірогідних і завжди актуальних даних про господарську діяльність,
підвищення швидкості доступу до бухгалтерської інформації,
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автоматизація багатьох функцій бухгалтера й аудитора, які раніше
доводилося виконувати з набагато більшими затратами часу.
Використання блокчейну також дозволяє підприємству розширити доступ
до фінансування і покращити довірчі відносини з комерційними й
фінансовими партнерами. Проте, як і стосовно будь-якої іншої нової
технології, є сумніви щодо надійності, швидкості, безпеки та
масштабованості блокчейну. Тому перед прийняттям управлінського
рішення про запровадження цієї технології, треба провести комплексний
аналіз та оцінку багатьох чинників впливу, що стане напрямом наших
подальших досліджень.
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НЕОБХІДНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Управлінський облік на відміну від бухгалтерського, законодавчо не є
обов’язковим і має рекомендаційний характер, проте переваги щодо його
ведення та впровадження є очевидними. Саме для розвитку бізнеспроцесів, удосконалення та забезпечення ефективності господарської
діяльності в цілому спрямований даний вид обліку. Універсальних систем,
як і методів, управлінського обліку для кожного суб’єкта господарювання
не існує, так як, кожне підприємство унікальне, і враховуючи особливості
своєї діяльності обираються та створюються індивідуальні системи
управління. Враховуючи тісний взаємозв’язок управлінського з іншими
видами обліків, важливим питанням є вибір програмного забезпечення для
управлінських потреб.
Правильний вибір оптимальної управлінської системи обліку, її
автоматизація для злагодженої роботи повинен базуватися на дотриманні
низки принципів: гнучкість інформаційної системи, автоматичне
перенесення інформації з первинних документів, багатоваріантності
стандартів ведення управлінського обліку, безпека інформації тощо.
Автоматизація управлінської системи обліку – це впровадження та
налаштування спеціальної програми, для ведення обліку, що дозволяє
пришвидшити процеси введення та обробки даних і виключає помилки, які
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притаманні обліку «вручну», а також надає можливість доступу до
необхідної інформації внутрішнім користувачам за рахунок єдиної бази.
Дуже часто, для завдань управлінського обліку використовують MS
Excel з метою економії коштів на придбання дороговартісного
програмного забезпечення або недооцінення важливості управлінського
обліку. Відповідно, за таких умов організації обліку є ряд недоліків, які
безпосередньо впливатимуть на якість отриманих результатів від обліку.
Першим, очевидним недоліком є те, що MS Excel є пустою книгою, яку
необхідно налаштовувати повністю з нуля, через що затрачається досить
багато часу і трудових ресурсів. Крім того, є необхідність багаторазового
введення інформації, відсутність захисту даних, труднощі із консолідацією
інформації. Наведені недоліки значно помітні на практиці, якщо на
підприємстві є великі масиви даних. Ведення управлінського обліку в
програмі MS Excel є доцільним для малих підприємств, з невеликими
обсягами даних, і головною перевагою буде гнучкість її налаштування
враховуючи особливості та індивідуальні потреби.
Головною проблемою, на нашу думку є те, що програмне
забезпечення для потреб управлінського обліку на ринку України
практично відсутнє. Якщо система управлінського обліку є інтегрована,
тобто фінансовий облік ведеться об’єднано з управлінським, то
використовується одна програма, в якій використовується інформація
відповідно цілей і завдань обліку. Якщо система автономна, то і програмне
забезпечення може бути різним. Очевидно, що на даний момент існують
спеціалізовані системи для ведення управлінського обліку, вони дають
найточніші результати і спрощують облік, а оперативність та достовірність
інформації найкраще забезпечується саме за допомогою автоматизованих
програм.
Протягом тривалого періоду, оптимальним продуктом виступала
програма 1С:Підприємство, бо це вигідно, зручно і дуже ефективно. Але з
початку 2021 року підтримку останньої редакції «1С: Бухгалтерія для
України» було припинено. Тому, суб’єкти господарювання все частіше
почали використовувати, створену на платформі BAF, «BAS: Бухгалтерія
для України», яка має всі необхідні функції. Для виробничих процесів
підходить BAS Комплексне управління підприємством, BAS КУП.
Ще однією системою планування ресурсів підприємства (ERP) є SAP,
що в перекладі з німецької означає – системи, прикладні модулі, продукти
обробки даних. SAP ERP забезпечує глобальне планування потреб у
ресурсах підприємства із застосуванням спеціалізованого управління
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потоками операцій. Ця програма включає: системи управління
виробництвом, фінансами, матеріальними потоками, персоналом і збутом.
Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що автоматизація
управлінського обліку є необхідною для всіх видів підприємств, для
точності, оперативності і, як результат, для ефективності прийнятих
управлінських рішень та підвищення продуктивності підприємства
загалом.
Для малих обсягів інформації можна рекомендувати вирішення
завдань управлінського обліку в MS Excel. Для суб’єктів господарювання
різних форм власності та видів діяльності можна обирати будь-яку наявну
програму, яка відповідає принципам і критеріям, які є суттєвими саме для
того чи іншого підприємства.
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Фірчук М. С.,
студ. гр. 3-071,
Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну.
Науковий керівник – Кучінік Н.І.,
викладач облікових дисциплін
ОСОБЛИВОСТI ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
ПУБЛIЧНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
Закупiвлi є важливою частиною діяльності установ, органiзацiй,
пiдприємств державного сектору по створенню суспільних благ. Процес
публiчних закупiвель включає у себе визначення потреби, планування,
аналіз ринку, підготовку тендерної документації, проведення тендеру,
процес визначення вiдбору, квалiфiкацiї постачальникiв, переговори за
договорами, підготовку та підписання договорів та контроль за їхнім
виконанням.
Закон України «Про публічні закупівлі» визначає публічні закупівлі
як «придбання замовником товарів, робіт i послуг у порядку,
встановленому Законом» [1]. Можна виокремити три узагальнені стадії
процесу публічних закупівель:
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 iдентифiкацiя потреби, прийняття рішення щодо того, які товари,
роботи або послуги мають бути придбані і коли (планування закупiвель);
 процес розміщення оголошення про закупівлю відповідних товарів,
робіт або послуг, кваліфікацію постачальника (включаючи аукціон для
конкурентних процедур) та підписання договору;
 процес адміністрування договору [2 с. 4].
Проведення публічних закупiвель здійснюється шляхом використання
електронної системи закупiвель. Українська електронна система закупiвель
складається з веб-порталу уповноваженого органу (Державне підприємство
«Prozorro») і акредитованих електронних торговельних майданчиків.
Майданчик – це частина Prozorro, за допомогою якого відбувається
робота в системі (оголошується закупівля, проходить спілкування з
постачальниками, приймається рішення, у кого купувати товар по кожному
конкретному предмету закупівлі та ін.). Для реєстрацiї можна вибрати
будь-який майданчик, бажано навіть декiлька [3 с. 4].
Використання електронних засобів у сфері публічних закупівель має
цілу низку важливих переваг, таких як:
 суттєва економія для всіх безпосередніх учасникiв – замовникiв,
постачальників, контролюючих органів;
 оптимізація процесу за рахунок збільшення швидкості операцій
(немає необхідності бути присутнім під час проведення торгів),
 зменшення адміністративного тягара (менше документів і часу для
підготовки процедури закупiвлi);
 зниження бюрократизму;
 підвищення прозоростi;
 більш високий рівень безпеки документів, розміщених через
Інтернет;
 збільшення iнноваційної складової закупiвель;
 посилення конкурентоспроможності та нові можливості для бізнесу
за рахунок поліпшення доступу для учасників, у тому числі малих і
середніх підприємств, на ринок публічних закупівель [2 с. 12].
Аналiз Booz&Company виявив, що «збільшення на 10% рiвня
охоплення електронними технологіями збільшує ВВП на душу населення
на 0,75%». Так, у 2020 році завдяки прозорим тендерам на Prozorro Україна
змогла заощадити понад 52,2 млрд. грн. Тож система має потужний ефект
на економіку держави, і щороку він лише збільшується [4 с. 2].
Отже, електронна система публічних закупівель «Prozorro» – це
об’єднання держави та бiзнесу, замовника та постачальника, громадян I
медiа довкола ідеї прозорих та справедливих закупiвель за кошти
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платників податків, це платформа для спілкування та обміну досвідом
державних закупiвельників та постачальників.
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Національний університет «Львівська політехніка».
Науковий керівник – Плекан М.В.,
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ
ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Ринкова економіка вимагає стабільного покращення діяльності
торговельних підприємств. Головною метою торгівлі є максимізація
прибутку та задоволення потреб споживача. Завдяки їй товари проходять
шлях від виробника до кінцевого покупця. Торговельні підприємства
забезпечують правильний розподіл продукції між цими двома групами.
Торговельна діяльність не може існувати поза інформаційним
простором. Інформація являє собою стратегічний ресурс. Тому отримання
не правдивої інформації може призвести до негативних наслідків. Для того
щоб ефективно керувати витратами потрібно вміло аналізувати та
отримувати достовірну інформацію.
Значний внесок у дослідження особливостей організації та методики
обліку й аналізу із застосуванням інформаційних технологій зробили такі
вітчизняні науковці, як Ф. Ф. Бутинець, І. Й. Яремко, С. Ф. Голов, З. В.
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Гуцайлюк, В. П. Завгородній, З. В. Задорожний, С. В. Івахненков, Л. М.
Кіндрацька, Я. Д. Крупка, Ю. А. Кузьмінський, С. І. Шкарабан, І. Д.
Фаріон, та інші.
Впровадження інформаційних систем дає змогу покращити
фінансовий стан компанії. Завдяки бухгалтерському обліку та інформації,
яку він надає як зовнішнім так і внутрішнім користувачам, можна
прийняти ефективне економічне рішення, яке позитивно вплине на
діяльність підприємства в майбутньому. Інформаційні технології дають
можливість побачити наслідок забезпечення інформаційної системи.
Інформаційна система складається з таких елементів: інформаційні
ресурси, програмно-апаратний комплекс, персонал та процедури, що
формують інформаційний процес.
Інформаційні потоки є досить великими тому виникає необхідність їх
узагальнити та конкретизувати. Відповідно до даних дослідження
очевидно, що більша частина часу на прийняття управлінського рішення
витрачається на збирання та аналіз необхідної інформації [1].
Застосування нової інформаційної системи завжди призводить до
змін. Отже, при впровадженні інформаційної системи бухгалтерського
обліку, яка включає в себе використання інформаційних технологій, може
призвести до модифікації облікового процесу на підприємстві.
Під час комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в
умовах автоматизованої обробки інформації здійснюється трансформація з
окремих елементів до цілісної сукупності елементів інформаційних систем.
Ще відбувається налагодження взаємозв’язків між окремими підсистемами
та комплексами завдань[1].
Завдяки інформації, яку надає бухгалтерський облік можемо
проаналізувати процес використання коштів та реалізації продукції до
кінцевого споживача. Також можна провести аналіз як майнового так і
фінансового стану підприємства.
Впровадження інформаційних технологій призводить до зміни в
організації обліку. В першу чергу трансформація відбувається в основних
складових організації, а саме : документообігу та організації роботи
облікового апарату [2].
Через впровадженню нових технологій ми можемо розраховувати на
зменшення трудомісткості облікового процесу завдяки ефективному
введенню облікових записів та забезпечення доступності, оперативності
інформації, як показник ефективного покращення облікова-аналітичних
процесів. Фундаментом використання яких є сучасні інформаційні
технології.
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Таким чином, правильна організація бухгалтерського обліку призведе
до покращення ведення бухгалтерського обліку на торговельному
підприємстві при застосуванні інформаційних технологій. Це допоможе
зменшити кількість людських помилок при обробці інформації, як наслідок
пришвидшити процес обробки інформації та уникнути нарахуванню
штрафів чи інших платежів через помилки в нарахуванні чи сплаті коштів.
Впровадження інформаційної системи на підприємстві дає змогу
покращити фінансовий стан підприємства та отримати більші прибутки,
які є головною метою діяльності підприємства.
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Науковий керівник - Лайчук С. М.,
к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційних систем
в управлінні та обліку
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ
На рівні зі стрімким розвитком комп’ютерних технологій, в
теперішній час у світі впевнено стоїть поняття хмарних технологій. Хмарні
технології – це середовище, яке дозволяє зберігати і обробляти дані
користувача, за допомогою чого комп’ютерні ресурси надаються
користувачеві як онлайн-сервіс і він може мати до них вільний доступ з
будь-якого місця.
Завдяки значному впливу комп’ютерних технологій швидко
розвиваються практично усі сфери діяльності. Бухгалтерський облік серед
них займає одне із перших місць, так як для кожного суб’єкта
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господарювання є важливим своєчасно реагувати на будь-які облікові
зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.
У своїй роботі кожен бухгалтер вже давно використовує такі
технології, як електронна пошта, програми здачі звітності, інші
бухгалтерські програми. Тому хмарні технології є останнім досягненням у
розвитку обліку. Їх активне впровадження дасть змогу краще організувати
обліковий процес, внести значні зміни в організацію діяльності, вивести
його на новий рівень, скоротити витрати діяльності і призведе до зміни
форм організації та ведення бухгалтерського обліку, врахування яких
обов’язкове для забезпечення ефективної діяльності кожного
підприємства.
Основними складовими елементами організації обліку є: 1) методична
– відповідає за методику обліку; 2) технічна – відповідає за форму ведення
бухгалтерського обліку, форми управлінської звітності, бухгалтерських
рахунків, організацію документів; 3) адміністративна – відповідає за
форму організації бухгалтерського обліку, організацію роботи
бухгалтерської служби та встановлені норми праці облікових працівників.
Таким чином, якщо брати до уваги всі складові елементи організації
обліку, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в дану
сферу залишить без змін методичне забезпечення будь-якого об’єкту
обліку, а насамперед спричинить реформування в технічній та
адміністративній складових.
Зокрема, технічна складова зазнає змін через: 1) впровадження
комп’ютерної форми ведення обліку з використанням спеціалізованих
Saas-додатків; 2) отримання звітності в реальному часі у необхідному, в
залежності від потреб користувача, та завчасно встановленому форматі; 3)
збільшення можливостей щодо здійснення організації аналітичного обліку
на підприємстві; 4) повністю автоматизована система введення і обробки
облікової інформації; 5) організацію електронного збереження усіх даних,
систематизацію документів без необхідності їх формування і зберігання у
паперовому вигляді.
У свою чергу адміністративна складова дасть змогу здійснити такі
нововведення як: 1) виконання всіх облікових обов’язків дистанційно з
будь-якого місця і з будь-якого пристрою; 2) проведення необхідних
реформувань в нормах праці, які є важливими для виконання усіх
потрібних облікових робіт; 3) можливість зменшення чисельності
працівників бухгалтерського відділу і, відповідно, визначення їх
оптимальної чисельності.
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Таким чином, використання хмарних технологій на підприємстві має
вплив і на форму ведення бухгалтерського обліку, і на його форму
організації, тим самим надаючи керівнику підприємства розширені
можливі щодо варіанту, який йому вигідніше обрати.
На думку М.П. Павлюковця, впровадження хмарних технологій
призводить до появи нової форми ведення бухгалтерського обліку. Її
основними відмінностями є: 1) повністю бездокументальна форма обліку,
впровадження таксономій XBRL в обліково-оціночний процес;
2) збереження облікової інформації поза підприємством з використанням
бізнес-моделей SaaS, DaaS; 3) одночасне використання інформації обліку
багатьма користувачами з будь-якої точки планети за допомогою хмарних
комп’ютерних технологій [1, с. 68].
Отже, хмарні технології є важливим і перспективним напрямком
організації обліку для кожного суб’єкту господарювання. В сучасних
умовах вони мають всі умови для розвитку, поширення, дослідження
нових напрямків, способів і перспектив у розвитку. Хмарні технології
ведення обліку виводять на новий рівень порядок організації облікових
процесів, їх проведення та збереження, надають нові можливості у веденні
діяльності відповідного підприємства чи компанії, і дозволяють при цьому
значно скоротити їх витрати і налагоджувати організацію діяльності.
Література
1. Павлюковець М.П. Концепція побудови сучасної системи обліку на
сільськогосподарському підприємстві в умовах Інтернет-технологій /
М.П. Павлюковець // Облік і фінанси. – 2014. – №2. – С. 66-70. – URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_2_10.
mgr Ziembowicz K.
absolwentka UMCS oraz KUL
KORZYŚCI I WYZWANIA MIGRACJI DO CHMURY
OBLICZENIOWEJ
Celem opracowania jest ukazanie, że migracja do chmury obliczeniowej
dostarcza przedsiębiorstwom wielu korzyści, procentujących zwłaszcza po
pewnym okresie funkcjonowania. Proces migracji do chmury obliczeniowej
łączy się także z koniecznością sprostania wielu wyzwaniom, związanym m.in.
z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz wysokimi
kosztami.
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Chmura
obliczeniowa
jest
podstawą
tworzenia
innowacji
technologicznych. Podstawową jej zaletą jest wzrost wydajności i optymalizacji
ekonomicznej oraz możliwość redukcji kosztów. Korzystając z chmury,
przedsiębiorca może wyeliminować wydatki związane z zakupem oraz
utrzymaniem sprzętu i oprogramowania. Przedsiębiorstwo nie musi inwestować
we własne, lokalne serwery. Dodatkowo ma możliwość znacznego obniżenia
kosztów poniesionych na prąd. Zasoby ulokowane w chmurze obliczeniowej
przyczyniają się także do niższych kosztów związanych z utrzymaniem działu
IT, ponieważ za usługę odpowiada dostawca chmury5. Ponadto, usługi w
chmurze publicznej wyceniane są według rzeczywistego zużycia zasobów, co
ogranicza ryzyko związane z przeskalowaniem inwestycji, jak ma to miejsce w
przypadku budowy własnej infrastruktury.
Istotną zaletą chmury obliczeniowej jest jej elastyczność. Dzięki chmurze
obliczeniowej, wykorzystywane zasoby mogą być dobierane w odpowiedniej
ilości oraz optymalizowane do konkretnych sytuacji. W zależności od potrzeb
przedsiębiorstwa, wykorzystywaną moc obliczeniową chmury można dowolnie
zmniejszać lub zwiększać6.
W każdym momencie przedsiębiorstwo może także zmienić dostawcę i
skorzystać z nowych rozwiązań pojawiających się na rynku. Skalowalność jest
kluczowa zwłaszcza w sytuacjach, które wymagają dużej elastyczności. Zużycie
mocy obliczeniowej w firmie może ulegać zmianom w różnych okresach
działalności. Dobrze zaplanowana aplikacja w chmurze zużywa tylko tyle mocy,
ile jest aktualnie potrzebne i tylko przez czas, który jest wymagany, co jest
szczególnie ważne w przypadku modeli biznesowych o niestabilnym popycie.
W porównaniu do własnej infrastruktury serwerowej, chmura obliczeniowa daje
wówczas znacznie większe możliwości7.
Dużą zaletą chmury obliczeniowej jest wygoda, dzięki której można
optymalizować procesy w przedsiębiorstwie, podnosząc produktywność oraz
ograniczając koszty. Wykorzystuje się przy tym różnorodne rachunki kosztów,
np. rachunek kosztów jakości8 czy rachunek kosztów działań. Przykładowo
korzystanie z rozwiązań w modelu SaaS zwalnia organizację z konieczności
każdorazowego instalowania i aktualizowania oprogramowania, co pozwala
efektywnie wykorzystać czas pracowników działu IT. Umiejscowienie
oprogramowania i plików w chmurze pozwala na równoległą pracę kilku osób
na tej samej wersji pliku, eliminując konieczność każdorazowego zapisywania i
wysyłania aktualnej wersji roboczej. Dostęp do chmury odbywa się dzięki
5
D. Dziembek: Cloud Computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, [w:]
Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Opole 2016.
6
Cloud computing. Historia, technologia, perspektywy, PARP, Warszawa 2012, dostępne pod adresem:
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/ebfa211f1a9f174c7517738f68df2d8b.pdf.
7
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Chmury obliczeniowe. Ekspertyza, maj
2012.
8
A. Kister, Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2005, A. Kister, Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym, UMCS,
Lublin 2018.
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połączeniu internetowemu i jest niezależny od urządzenia oraz lokalizacji.
Pozwala to na pracę zdalną w każdych warunkach – w domu, w podróży oraz w
terenie, co zwiększa elastyczność pracowników i otwiera nowe możliwości
rozwoju organizacji. Atutem usług chmurowych jest wyższa wydajność
serwerów. Usługi chmurowe działają w globalnej sieci bezpiecznych centrów
danych, bogatych w wydajny sprzęt najnowszej generacji. Korzystając z usług
chmurowych od dobrego dostawcy, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość pracy
na najlepszym sprzęcie, na który sam często nie mogłoby sobie pozwolić.
Usługa chmury obliczeniowej zapewnia ciągłość działania, ułatwia
odzyskiwanie danych po awarii, czy tworzenie kopii zapasowych. Z
zapewnieniem ciągłości działania wiąże się także obniżenie kosztów, dzięki
dublowaniu danych w licznych nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy
chmury9. Korzystając z chmury obliczeniowej przedsiębiorstwo zyskuje
możliwość uzyskania stałego dostępu do danych z wielu urządzeń, w tym
również mobilnych. Wpływa to na szybki przepływ informacji w
przedsiębiorstwie oraz ogólną komunikację i współpracę. Chmura obliczeniowa
zapewnia również dostęp do praktycznie nieograniczonej mocy przy obsłudze
danych. Dzięki szybszemu i wydajniejszemu uruchamianiu aplikacji,
poszczególne prace przeprowadzane są znacznie efektywniej. Wszystkie
aktualizacje następują automatycznie, bez potrzeby osobnego instalowania ich
na systemach operacyjnych użytkowników. Dostęp do danych jest
nieograniczony, nawet w przypadku zaniku zasilania, awarii lub innych zdarzeń
losowych10.
Rozwiązania chmurowe to także większe bezpieczeństwo danych.
Wszystkie dane przechowywane w chmurze są szyfrowane, dzięki czemu
przedsiębiorstwo uzyskuje niemal stuprocentowe bezpieczeństwo. Chmura
obliczeniowa nie tylko chroni informacje przed przedostaniem się ich w
niepowołane ręce, ale również oferuje rozbudowane możliwości ograniczenia
dostępu. Znika także ewentualność przypadkowego, nieplanowego usunięcia
danych lub kradzież komputera zawierającego kluczowe pliki. Dzięki
geograficznemu rozproszeniu aktywnych centrów, chmura obliczeniowa
umożliwia dostęp do wszystkich zapisanych informacji oraz gwarantuje
niezawodne działanie aplikacji w każdej sytuacji. Kopie zapasowe sporządzane
są automatycznie, podczas gdy w modelu tradycyjnym wykonywane są
ręcznie11. Pomimo istnienia szeregu korzyści z przeniesienia procesów do
chmury obliczeniowej, nie wszystkie są widoczne od razu. W początkowym
etapie migracji największe wyzwanie dla przedsiębiorstwa stanowią koszty.
Składają się na nie wydatki związane z zarządzaniem nową infrastrukturą,
Czym jest chmura obliczeniowa?, dostępne pod adresem: https://azure.microsoft.com/plpl/overview/what-is-cloud-computing/#benefits.
10
Poznaj kluczowe zalety chmury obliczeniowej, dostępne pod adresem:https://k3cloud.pl/bazawiedzy/poznaj-kluczowe-zalety-chmury-obliczeniowej/.
11
Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce. Związek Banków
Polskich. Accenture. Warszawa, kwiecień 2020.
9
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koszty utrzymania dotychczasowej (lokalnej) infrastruktury oraz koszty
migracji. Ponadto, dopiero po kilku latach zmiana technologiczna zaczyna
przynosić firmom realne ograniczenie wydatków. Migracja do chmury to
złożony proces zmian, który znacznie wykracza poza wykupienie miejsca na
serwerach dostawcy. Poza samym wdrożeniem, będącym już skomplikowaną
operacją, proces wdrożenia chmury to także przeprowadzenie zaawansowanych
analiz, mapowanie zasobów i potrzeb oraz optymalizacja. Z opracowania firmy
Flexera Software12, przytoczonego w raporcie 7N, wynika że jednym z
największych wyzwań dla organizacji jest brak środków i eksperckiej wiedzy
niezbędnych do przeprowadzenia operacji migracji do chmury obliczeniowej.
Problem stanowią także kwestie związane z bezpieczeństwem danych oraz
zarządzaniem nową infrastrukturą i wydatkami na jej utrzymanie13. Wyjście z
chmury może być bardzo kosztowne. Choć na rynku dostępne są modele
migracji pomiędzy dostawcami, nie jest to proces łatwy. Dobra architektura
usług może znacznie ułatwić firmie realizację planu wyjścia.
Migracja do chmury obliczeniowej przynosi przedsiębiorstwom liczne
korzyści m.in. uniknięcie wydatków na ekspertów IT, możliwość
dostosowywania wielkości zasobów IT, skalowalność oraz elastyczność chmury
obliczeniowej, a także bezpieczeństwo danych. Pomimo wyzwań jakie czekają
na przedsiębiorstwa, korzyści, jakie odnoszą po wdrożeniu chmury
obliczeniowej, pokazują, że jest to rozwiązanie przełomowe i otwiera przed
przedsiębiorstwami nowe możliwości.
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WSPOMAGANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA POMOCĄ
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Celem artykułu jest omówienie problematyki wykorzystania technologii
informatycznych przez audytorów w procesie weryfikacji rzetelności, dokładność i
kompletność informacji. Audyt jako proces jest zależny od wielu czynników, m.in.
wymagań prawnych, określonych zasad zarządzania, w tym zarządzaniu finansami,
ograniczeń wykorzystania narzędzi i systemów IT. Czynniki te wpływają nie tylko
na zmiany w procedurach audytu, ale także wspomagają wykorzystanie wiedzy.
Początki audytu wewnętrznego upatruje się w starożytności. Potrzebę
weryfikacji dokumentów handlowych, czyli jednego z obowiązków audytora,
zaobserwowano już w Mezopotamii. Odnalezione zostały dokumenty, pochodzące
z tego okresu, które noszą oznaki sprawdzania jak i weryfikacji danych w nich
zawartych. Podobnie wyglądało to w dokumentach egipskich, chińskich i
żydowskich [1]. W późniejszym okresie audyt został zdefiniowany w normie PNEN ISO 19011:2018 i oznacza: „systematyczny, niezależny i udokumentowany
proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu
określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu” [4]. Proces ten jest wspomagany
technologiami informatycznymi (IT), które szczególnie rozwinęły się w XXI
wieku. Ten wiek charakteryzuje się bardzo dużym tempem rozwoju jak i
zmiennością otoczenia. Globalizacja, wciąż nowe technologie oraz Internet
Rzeczy, wyznaczają nowe kierunki. To właśnie Internet i technologie
informatyczne umożliwiły ciągły rozwój globalizacji, wdrażanie innowacji oraz
przewagi konkurencyjnej opartej na informacji i wiedzy. Pojawienie się i szybki
rozwój technologii informatycznych skutkuje pojawieniem się zagrożeń
związanych z ich wykorzystywaniem. Organizacje, które zaprojektowały oraz
wdrożyły własne systemy informatyczne, muszą dążyć do zapewnienia
odpowiedniej ochrony [2].
Ze względu na szerokie wykorzystanie technologii w nowoczesnych firmach
do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, wydajność i skuteczność
technik audytu w coraz większym stopniu zależy od umiejętności audytora do
analizy danych zebranych od kontrolowanych podmiotów w postaci różnych
elektronicznych plików lub bazy danych. Dlatego zasadne wydaje się stosowanie
nowoczesnych narzędzi do analizy przez audytorów poprawiających efektywność
ich pracy [3]. Jednym z takich narzędzi jest CAAT (Computer Assisted Audit
Techniques), zwany technikami wspomaganymi komputerowo lub technikami
audytu wspomaganymi komputerowo. Są to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane
narzędzia i techniki, które wykorzystują technologie komputerowe,
wykorzystywane przez audytora procedur audytowych do przetwarzania danych
przechowywanych w kontrolowanych systemach komputerowych podmiotu w celu
ich wyodrębnienia do analizy [5]. Nowoczesne systemy CAAT służą do
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analizowania danych z dowolnych platform i systemów biznesowych. Dlaczego
zatem nadal audytorzy sięgają do arkusza kalkulacyjnego? Powszechne
przekonanie, że jest to podstawowy program do analizy danych finansowych, ma tu
z pewnością znaczenie. Nie wszyscy natomiast wiedzą, że istnieją innego rodzaju
narzędzia specjalistyczne do tego typu pracy. Korzystając z arkusza, należy
pamiętać o limicie liczby aktywnych wierszy i arkuszy. Zaimportowane dane
można również łatwo przypadkowo i celowo zmienić. W arkuszu kalkulacyjnym
nie ma narzędzi do dokumentacji audytu, gromadzenia historii wyszukiwania, nie
mówiąc już o zaawansowanej analizie danych. Brakuje też elementów business
intelligence. W kategorii systemów CAAT najczęściej wymienia się takie
narzędzia jak: Analyzer, Audit Command Language (ACL), ESKORT Computer
Audit (SESAM), Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA) i TopCAATs.
Audytorzy wewnętrzni mogą korzystać z programów CAAT w celu poprawy
skuteczności i wydajności kontroli. Dzięki właściwym narzędziom i właściwej
metodologii przyspieszają proces audytu i szybko uzyskują więcej wartości dla
zarządów organizacji [6].
Techniki audytu wspomaganego komputerowo są stosowane w wielu
dziedzinach, ale głównie są wykorzystywane podczas m.in.: audytów
certyfikujących, audytów systemów informatycznych jak i w działalności
kontrolnej i audytorskiej, w tym w badaniu sprawozdań finansowych. W tym
ostatnim obszarze główne aspekty stosowania technik CAAT w badaniach
audytowych wynikają z automatyzacji standaryzacji pracy. Korzystanie z technik
CAAT ma wiele zalet. Przede wszystkim ich zastosowanie zwiększa skuteczność i
wydajność a także pozwala również zmniejszyć liczbę godzin audytów [7].
Dodatkowo, te techniki pozwalają audytorom przetestować całą populację, nie
tylko próbkę, zwiększając w ten sposób wiarygodność wniosków opartych na tym
teście i mogą być używane do wyszukiwania szczególnie wrażliwych informacji i
danych, które muszą pozostać tajne [8].
Dlaczego warto stosować nawet proste, ale specjalistyczne programy
wspierające organizację i przeprowadzanie audytów? Dla niektórych jego typów,
często tworzonych w biznesie, istnieją gotowe szablony list kontrolnych. Tak jest
choćby w przypadku audytów na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001 itp.
Audytorzy mogą pobrać z repozytoriów gotowe kopie formularzy niezbędnych do
wykonania audytu. Wypełnione dokumenty są również ogólnie lepiej chronione
przed przypadkowym lub celowym usunięciem. System gromadzi informacje o
tym, kto i kiedy dokonał zmian w dokumentach. Można zarządzać nawet setkami
audytów jednocześnie. Metodologia, konsekwentne stosowanie odpowiednich
narzędzi oraz dobre wykonanie są kluczem do udanego audytu [6]. Nie bez
znaczenia jest prawidłowe wykorzystanie techniki i metod zarządzania oraz stałe
doskonalenie jakości zarządzania [7] w obecnych czasach w wykorzystaniem
technologii informatycznych [8].
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