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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, 

УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО  

ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  

Андрухів В.В., 

студ. гр. ФБ-21,  

Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Воскресенська Т. І., 

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

ПДВ: СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який 

включається в ціну [1] майже кожної продукції призначеної для продажу, 

виконаної роботи чи наданої послуги. Саме тому податкові надходження 

від ПДВ є одними із найбільших серед інших податкових надходжень до 

бюджету держави. Так, наприклад, за даними ДПСУ [2] за 9 місяців 2022 р. 

за рахунок ПДВ до державного бюджету надійшло понад 34 млрд 646 млн 

гривень., що становить більш ніж третю частину всіх податкових 

надходжень. Особливість справляння ПДВ до державного бюджету є те, 

що його нараховує продавець, але фактично сплачує його покупець.  

Ведення обліку ПДВ та визначення сум цього податку нерозривно 

пов’язані з такими основними поняттями: 

1. Податкове зобов’язання — загальна сума податку на додану 

вартість, нарахована платником ПДВ в звітному періоді. 

2. Податковий кредит — сума ПДВ, на яку платник цього податку 

має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду. 

3. Бюджетне відшкодування — відшкодування від’ємного значення 

ПДВ платнику цього податку. 

Що стосується нарахування та сплати ПДВ, то загальновідомо, що 

його розмір розраховується як різниця між сумою податкового 

зобов’язання відображеного у звітному періоді і суми податкового кредиту 

за цей же період. А що роботи платникам ПДВ, в яких за звітній період 

визначено від’ємне значення. Згідно теоретичних підходів, то така сума 

ПДВ підлягає відшкодуванню підприємству за рахунок коштів з 

державного бюджету. На практиці не так все просто і однозначно. Якщо 

виходить від’ємне значення при розрахунку ПДВ, то частину податкового 

кредиту можна перенести в наступні звітні періоди. Але є суб’єкти 

господарювання, які зважаючи на специфіку їх діяльності, можуть 

періодично мати від’ємне значення при розрахунку ПДВ, зазвичай, це 

підприємства експортери продукції. Таким суб’єктам необхідно подавати 

документи на відшкодування ПДВ.  
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Згідно вимог Податкового кодексу всі суб’єкти господарювання 

мають право на відшкодування ПДВ. Відшкодування може бути як 

грошима, так і шляхом взаємозаліку — погашення податкового боргу чи 

зарахування у сплату інших податків 

Для того, щоб підприємство могло претендувати на бюджетне 

відшкодування ПДВ необхідне ще виконання додаткових умов зазначених 

у п. 200. 4 ПКУ, окрім подання «від’ємної» декларації: сума ПДВ має бути 

сплаченою, тобто за товар, що надійшов повинна бути оплата 

постачальнику, бартерні операції не враховуються. При цьому ПДВ 

сплачене при імпорті враховується; сума відшкодування має бути у межах 

ліміту реєстрації суми накладних; для отримання грошової компенсації 

ПДВ у платника податків має бути відсутній податковий борг по ПДВ.  

Незважаючи на певні перепони, які виникають при відшкодуванні 

ПДВ протягом 2017-2021 р.р. спостерігається тенденція до зростання 

величини відшкодування платникам податків ПДВ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка розміру відшкодування ПДВ підприємствам за            

2017-2022 р.р.* 

*Cформовано на основі опрацювання інформації джерела 2 

 

Зростання обсягів відшкодування ПДВ (рис. 1.), пояснюється 

зростанням заявлених до відшкодування сум ПДВ, що зумовлено 

сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх ринках. 

Таким чином, кожне підприємство може претендувати на 

відшкодування ПДВ при від’ємній податковій декларації, при цьому його 

керівництво повинно бути готовим до проведення повторної перевірки 

податковими органів для узгодження бюджетного відшкодування ПДВ. 

Також суб’єкти господарювання при подачі заяви на відшкодування ПДВ 
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мають враховувати, що право на відшкодування не залежить від: суми 

ПДВ; терміну реєстрації платником ПДВ; строку існування підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сільськогосподарський сектор має важливе значення для економіки 

України, як одна з провідних галузей. Оскільки це специфічна сфера 

обліку, тут є певні особливості, характерні тільки для 

сільськогосподарських підприємств.  

 Для загального розуміння розглянемо чотири основні групи 

виробників сільськогосподарської продукції в Україні табл.1 

Таблиця 1 

Групи виробників сільськогосподарської продукції в Україні 

Назва форми господарювання Особливості 

Домашні господарства 

населення 

Фізичні особи та ФОПи, вирощують продукцію як для 

власних потреб так і для продажу, спеціалізуються на 

вирощування продукції для якої необхідна ручна праця 

Приватні підприємства ФГ- створюються тільки громадянами України, допускаються 

наймані працівники, земля власна або орендована 

ПСП – юридичні особи, можуть створюватися і іноземними 

громадянами 

Підприємства колективної 

власності 

Виробничий кооператив – утворюється фізичними особами 

для отримання прибутку 

Обслуговуючий кооператив - утворюється фізичними або 

юридичними особами, для надання послуг переважно членам 

кооперативу 

Господарські товариства ТОВ або АТ, національні корпорації, найпоширеніші після 

ФГ 
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Варто зазначити, що для всіх вищенаведених груп виробників 

сільськогосподарської продукції характерна єдина для всіх форм 

господарювання методологія, проте варто зазначити, що на відміну від 

інших виробництв вона має певні особливості, що спричинені наявністю у 

процесі виробництва біологічних об'єктів.  

Сільське господарство це сфера де є види діяльності, що потребують 

ліцензування, порядок і отримання якої  регулюються законом України 

«Про ліцензування деяких видів господарської діяльності». 

Щодо форми обліку на сільськогосподарських підприємствах то на 

сьогоднішній день найбільш поширеною є журнально ордерна форма для 

підприємств агропромислового комплексу.  

Певні специфічні правила та принципи обліку, які можуть мати місце 

на сільськогосподарському підприємстві повинні бути зазначені в 

прийнятій обліковій політиці, яка обов’язково має враховувати вимоги 

МСФЗ. 

Для того щоб зрозуміти які саме особливості присутні в обліку на 

сільськогосподарських підприємствах варто розглянути особливості 

самого виробництва в цій сфері, які мають безпосередній вплив на 

організацію обліку: 

– різноманітність галузей сільськогосподарської діяльності, 

наявність характерної продукції та продуктів власної переробки. 

 У зв’язку з цим облік повинен на вищому рівні враховувати витрати 

за галузями виробництва, на нижчому – за культурами рослин і видами 

тварин, за продукцією допоміжного виробництва та іншими видами 

продукції. 

– специфічна особливість с/г діяльності - це сезонність. 

Враховуючи це, треба розуміти що має місце нерівномірне використання 

техніки (часто на засадах оренди), робоча сила також потрібна тільки в 

певні періоди часу. 

На облік це також має свій вплив: витрати потрібно нагромаджувати 

на рахунках обліку протягом періодів з подальшим розподілом чи 

списанням наприкінці календарного року. 

– природні фактори також мають місце серед особливостей що  

впливають на ведення обліку, вони відгукуються на формування 

собівартості продукції сільського господарства. 

Тобто за однакових витрат на одну і ту ж продукцію внаслідок 

впливу природного фактору вихід кінцевого продукту може бути різний. 

Це, відповідно, змінює собівартість продукції, та, у свою чергу, її ціну. 
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– дуже велика частина сільськогосподарської продукції йде на 

власне споживання, що призводить до створення страхових фондів у 

рослинництві. 

Ця особливість вимагає значної специфіки обліку витрат та 

калькулювання. 

– варто також пам’ятати що крім основної продукції в процесі 

виробництва може виникати і побічна. 

Це зумовлює необхідність вибору об’єктивних методів 

калькулювання її собівартості. 

Проаналізувавши вищесказане можна узагальнити, що найзначніший 

вплив на організацію обліку сільськогосподарських підприємств має 

сезонність, багатогалузевість, наявність основної та побічної продукції. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКІВ УКРАЇНИ ТА 

КРАЇН СВІТУ 

 

Актуальність теми дослідження податків у країнах світу спричинена 

їхнім значним впливом на регулювання економічних та соціальних 

процесів. Ефективна податкова система – це стабільність економіки 

держави, адже податки забезпечують надходження коштів до бюджету 

країн і задовольняють її потреби. 

Проаналізувавши кількість податків в різних країнах встановлено, що 

в Україні законодавством визначено 11 податків та зборів: 7 з них 

державних та 4 місцевих, в Японії – 55 (25 державних та 30 місцевих), у 

Німеччині – 16, в Італії – 15, у Нідерландах – 9, у Великобританії, 

Португалії та Іспанії – 8, у Франції – 7 податків. Аналізуючи податки в 
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різних країнах, можна зробити висновок,  що в нашій країні оптимальна 

кількість податків відносно до інших. В Україні основну частину 

наповнень до бюджету становлять непрямі податки, а саме податок на 

додану вартість та акцизний податок. У 2021 році ПДВ склав 32,27% усіх 

надходжень, акцизний податок 10,36%, ПДФО – 21,04%, податок на 

прибуток підприємств – 9,86%[1]. У країнах ЄС та США в основному 

надходження до бюджету це прямі податки.  

Податкова система в розвинутих країнах є багатоаспектною та 

розгалуженою, та на відміну від України, крім фіскальної функції, сприяє 

економічному впливу на суспільне виробництво, його структуру, динаміку 

розвитку та розміщення, а також прозорість надходження коштів у різні 

сфери. 

Якщо говорити про Німеччину, то одним з найвагоміших податків є 

ПДВ і податок на прибуток. А також Німеччина вважається батьківщиною 

акцизу. Відповідно до податкового законодавства Федеративної 

Республіки Німеччина податок на споживання (акциз) включає 

оподаткування споживання та використання товарів і послуг. Наступні 

податкові пільги застосовуються до сільського господарства у Німеччині: 

спрощене визначення прибутку малих ферм; прискорена амортизація 

машин, обладнань, будівель; інвестиційний прибуток; спрощений 

розрахунок ПДВ зі зниженою ставкою ПДВ 7%; звільнення для деяких 

сільськогосподарських підприємств від корпоративного та промислового 

податків. Щодо Франції, то в неї також основним джерелом надходження 

до бюджету вважається податок на додану вартість. А також цікавий факт 

про акцизний податок – вино оподатковуються в декілька раз вищими 

ставками від інших вин, адже це являється однією з провідних галузей 

економіки. В Італії ПДВ поширюється на продукти харчування першої 

необхідності, газети, журнали, а також може бути на предмети розкоші[3]. 

Результати дослідження основних податкових ставок в Україні та 

інших країнах наведено у таблиці 1.  

Серед європейських країн Україна має найнижчі ставки трьох 

основних видів податків. Друге місце посіла Польща, третє – Німеччина, 

четверте – Іспанія, п’яте – Нідерланди.  

Таким чином, проаналізувавши податки в різних країнах світу бачимо, 

що немає ідеальної податкової системи, тому що кожна має свої 

особливості, які звичайно можна використати для змін в системі України, 

використавши досвід інших країн. Звичайно, Україна має позитивні 

характеристики – це низький податковий тиск, відносно нижчі ставки 

основних податків. 
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 Таблиця 1 

Аналіз основних податкових ставок в Україні та країнах світу 
Країна Ставка ПДВ Ставка ПДФО Ставка податку 

на прибуток 

Загальний 

рейтинг країни, 

місце % місце % місце % місце 

Україна 20 2 18 1 18 1 1 

Німеччина 19 1 47,5 6 29,8 4 3 

Іспанія 21 3 45 4 30 5 4 

Італія 22 4 45,6 5 31,4 6 7 

Франція 20 2 45 4 34,4 8 6 

Нідерланди 21 3 52 7 25,5 3 5 

Португалія 23 5 42 3 36 9 8 

Бельгія 21 3 53,7 8 34 7 9 

Польща 23 5 32 2 19 2 2 

*Джерело: Складено на основі [2] 

Але потрібно досягнути балансу між наповненням бюджету та 

дотриманням справедливості, тому кожна податкова система потребує 

удосконалення. 
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ ТА 

ЗВІТНОСТІ 

 

Одне з фундаментальних завдань обліку, з яким стикається кожне 

підприємство при розробці своєї стратегії, це ідентифікація та визнання в 

обліку активів підприємства. 

Умови визнання біологічних активів в обліку вітчизняних 

підприємств аналогічні принципам міжнародних стандартів фінансової 

звітності та загалом ідентичні умовам визнання будь-яких інших 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011
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матеріальних активів. Біологічні активи можуть бути визнані у 

бухгалтерському обліку підприємства, яке здійснює сільськогосподарську 

діяльність, за одночасного виконання таких умов (критерій визнання): 

1) підприємство контролює цей актив у результаті минулих подій; 

2) існує ймовірність, що підприємство отримає у майбутньому 

економічні вигоди від активу у вигляді сільськогосподарської продукції та 

інших надходжень; 

3) оцінку даного активу за справедливою вартістю чи собівартістю 

можна визначити з достатнім ступенем надійності [1]. 

Це три основні умови визнання біологічних активів при постановці їх 

на облік та відображенні у фінансовій звітності. 

Критерії визнання біологічних активів взаємопов’язані: способи 

формування поголів’я тварин та майбутні економічні вигоди, які 

підприємство може отримати від використання біологічних активів, 

впливають на їхню оцінку при прийнятті до обліку. 

Крім розглянутих вище правил визнання, що є загальними для всіх 

активів, МСБО (IAS) 41 встановлює додаткові критерії для визнання 

тварин або рослин як біологічні активи: 

- використання для отримання сільськогосподарської продукції та/або 

додаткових біологічних активів; 

- рослини або тварини повинні бути живими та придатними для 

подальшої трансформації; 

- зміни в їх стані повинні бути керованими, тобто призводити до 

здійснення певної діяльності; 

- підприємством не передбачається наступний перепродаж; 

- повинна існувати основа для оцінки змін, що відбуваються в стані 

тварин і рослин. 

У міжнародних стандартах фінансової звітності питанню оцінки 

активів підприємства надається особлива значимість. 

Оцінка – це процес визначення грошових величин, у яких елементи 

фінансової звітності повинні визнаватись і відображатися у балансі та звіті 

про фінансові результати. І тому потрібно вибрати конкретний метод. У 

міжнародних стандартах фінансової звітності різною мірою та в різній 

комбінації використовується ряд різних методів, до яких відносяться такі: 

1. Фактична собівартість придбання – активи враховуються за сумою 

сплачених коштів чи їх еквівалентів чи за справедливої вартості 

зустрічного подання за їх придбання. 

2. Поточна (відновна) вартість – активи відображаються за сумою 

грошових коштів або їх еквівалентів, яка має бути сплачена у разі 
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придбання таких самих чи аналогічних активів зараз. 

3. Можлива вартість продажу (виконання) – активи відображаються за 

сумою коштів чи їх еквівалентів, яка у даний час може бути виручена від 

продажу активу за нормальних умов. 

4. Чиста вартість продажу (вартість погашення) – активи 

відображаються за сумою, яка може бути отримана від продажу активу під 

час здійснення угоди між добре обізнаними, бажаючими її здійснити 

сторонами без врахуванням витрат на вибуття, тобто торгових витрат. 

5. Дисконтована вартість – активи відображаються у поточної оцінці 

дисконтованої вартості майбутніх чистих надходжень коштів під час 

нормальної діяльності. 

Складність оцінки біологічних активів пов’язана з тим, що 

сільськогосподарська діяльність значною мірою залежить від 

агрокліматичних умов діяльності підприємства та його територіальної 

віддаленості від ринків збуту. 

Особливо гостро дана проблема стоїть при оцінці біологічних активів 

тривалого користування, оскільки їх фактична вартість формується 

тривалий час у ринкових умовах, що постійно змінюються. Крім того, 

вартість таких об’єктів як багаторічні насадження та продуктивна худоба 

значно варіює залежно від зони та місця їх розташування. Також слід 

зазначити, що з часом первісна вартість тварин та рослин відхиляється від 

вартості аналогічних фізіологічно молодих та більш продуктивних 

біологічних активів. 

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС 

 

Малий та середній бізнес виконує важливі функції для економічного 

розвитку країни: розвиває конкурентне середовище, наповнює товарний 

ринок, забезпечує зайнятість населення , збільшує дохід підприємців. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_027#Text
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Виклики які наразі постали перед економікою, звернули увагу на роль 

держави у відновлені економічної активності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, пошуку методів для їх соціально-

економічного зростання.  

Через активні бойові дії на території України близько 50% 

підприємств зупинили свою економічну діяльність, 20% переїхали на 

більш безпечну територію країни, 4.4% виїхали за кордон [1]. Суб’єкти 

даного сектору економіки  потребують фінансових ресурсів для 

відновлення та розвитку бізнесу. Великі акціонерні товариства мають 

змогу сумлінно дотримуватися податкового законодавства, навіть у такий 

складний час, що не скажеш про малий бізнес.  

Проблемам розвитку малого та середнього бізнесу приділяють увагу 

багато вчених. Наприклад Г.В. Обруч та Б.Л. Іванюта досліджували 

проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні [2].  

Війна внесла свої корективи у життя кожного українця. Уряд  

екстрено видав ліберальні регуляторні новації, які покликані знизити 

фіскальне навантаження на підприємців та яке буде мотивувати розвиток 

малого підприємства [3].  

Наразі, можливо переходити на 3 групу спрощеного оподаткування,  

якщо в платника податку грошовий оборот до десяти мільярдів гривень і 

необмежена кількість працівників. Платники повинні сплачувати податок у 

розмірі 2 відсотки, замість сплати  податку на прибуток та ПДВ. Збільшено 

термін, на виконання податкового обов’язку, якщо у платника не має 

відповідної можливості сплатити, при цьому, санкції застосовуватися не 

будуть. Відмінено деякі  платежі при імпорті машин та товарів.  Додано 

операції, при яких платник єдиного податку 3 групи буде звільнений від 

обов’язку сплати ПДВ [4]. Уряд прийняв рішення, започатковані зміни ще 

більше посилювати, на повоєнному етапі.  

Економічна стабільність країни залежить від платників податків, котрі 

у воєнний час продовжують свою роботу. Завдяки цьому бюджет стабільно 

наповнюється. Впродовж січня-квітня 2022 року до зведеного бюджету 

було сплачено 344,7 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло 

234,4 мільярди гривень, це на 64,9 мільярди гривень більше за період 2021 

року [5] .  

Для швидкого післявоєнного відновлення економіки, вже сьогодні має 

формуватися та реалізовуватися  стратегія розвитку України, яка буде 

орієнтована на демонополізацію та дерегуляцію. Влада має сприяти 

розвитку  малого бізнесу, мотивувати інвесторів та підприємців вкладати 

кошти у стартапи та новітні проекти. На сьогодні і відразу після війни, 

потрібно акцентувати увагу на таких проблемах : безпека і оборона 

держави, продовольча безпека, експорт, повернення переселенців та  

бізнесів на територію України, оновлення ринку праці. Зменшення 

податкового навантаження на працю створить передумови для зростання 
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доходів у населення, зменшить рівень безробіття, дасть змогу вивести 

економіку на новий рівень. Пріоритетними інструментами розвитку 

економіки в умовах воєнного стану є розробка заходів щодо стабілізації 

бізнес-клімату, не менш важливим э оновлення системи державного 

регулювання підприємницької діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА ОАЕ 

 

Питання оподаткування завжди є актуальним, адже саме податки є 

джерелом надходжень до казни, без якого неможливо уявити процвітаючу 

та стабільну країну. Податки є фінансовою основою існування держави та 

мірою її спроможності у світовому економічному просторі. 

Питання сплати податків і зборів прописані в Податковому кодексі 

України [1]. У законодавчій базі ОАЕ наявні декілька документів, які 

регламентують систему оподаткування, що кардинально відрізняється від 

звичної для нас. Попри те, що дохід на душу населення в країні один з 

найвищих у світі, громадяни звільняються від сплати податків. 

https://forbes.ua/news/zbitki-malogo-y-serednogo-biznesu-za-pershiy-misyats-otsinyuyutsya-v-64-85-mlrd-doslidzhennya-10052022-5936
https://forbes.ua/news/zbitki-malogo-y-serednogo-biznesu-za-pershiy-misyats-otsinyuyutsya-v-64-85-mlrd-doslidzhennya-10052022-5936
https://forbes.ua/news/zbitki-malogo-y-serednogo-biznesu-za-pershiy-misyats-otsinyuyutsya-v-64-85-mlrd-doslidzhennya-10052022-5936
https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya
https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya
https://zn.ua/ukr/business/podatkovo-mitna-reforma-20.html
https://zn.ua/ukr/business/podatkovo-mitna-reforma-20.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/581660.html
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Законодавчою основою в ОАЕ є мусульманське право, яке не визнає 

характерного для більшості країн оподаткування. Зараз ОАЕ є найбільшим 

діловим і фінансовим центром світу. Багато в чому це пов'язано з лояльним 

податковим режимом ОАЕ для іноземних компаній. Надходження 

інвестиційних коштів в країну з-за кордону перевищило показники 

багатьох країн Європи та Азії. Емірати - рай не тільки для туристів і 

мандрівників, але й для офшорних компаній. В ОАЕ не передбачено таких 

податків, як на доходи фізичних осіб чи на прибуток. Натомість 

стягуються такі збори, розмір яких залежить від закону кожного Емірату: 

 з власників житлового майна - від 2 до 15% від вартості майна; 

 податок на послуги ресторанів і готелів - в Дубаї 10% від вартості 

послуг, в Абу-Дабі - 16%. 

 податок на операції з нерухомим майном (купівля, продаж) - 2% від 

вартості майна, причому, 1.5% платить покупець і 0.5% продавець [2]. 

Введено ПДВ в ОАЕ на початку 2019 року, розміром 5%. З цієї суми 

уряд планує поповнювати бюджет на $1,1-13 млрд. щорічно. Мінімальна 

ставка ПДВ мало впливає на доходи її громадян.  Акцизний податок 

стягується з тютюнових виробів, газованих та енергетичних напоїв, а 

також інших некорисних товарів для населення, які виготовляються або 

імпортуються на територію ОАЕ. Ставка податку не повинна 

перевищувати 200% ціни товару [2].  

В ОАЕ ввели так званий туристичний податок для будь-якої категорії 

мандрівників, які користуються послугами аеропорту. Звільняються від 

сплати внеску в 2019 році тільки три категорії туристів: члени екіпажу; 

діти, які не досягли дворічного віку; транзитні пасажири. Усі інші мають 

сплатити 35 дирхамів (9,50 доларів США).  

Отримані кошти перераховані до міського бюджету спрямовують на 

покращення та розширення інфраструктури міжнародного аеропорту 

Дубаї. У 2019 році емірат Рас-ель-Хайма запровадив готельний збір, що 

залежить від типу помешкання, тривалості перебування та стягується під 

час реєстрації [3]. 

ОАЕ планують запровадити в країні загальний корпоративний 

податок з 1 червня 2023 року. Попередньо йдеться про дві ставки податків: 

0% для прибутку до 375 тисяч дирхам, а також для малого бізнесу та 

стартапів; 9% для інших компаній.  

Цей податок застосовуватиметься до всіх компаній, за винятком тих, 

що займаються видобутком нафти та газу та сплачують податок до 

казначейства емірату за місцем за реєстрації [4]. 

Порівняння податків України та ОАЕ наведено у табл. 1.  
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Таблиця 1  

Загальнодержавні податки та їх ставки в ОАЕ та в Україні 
Податок Нормативна ставка податку у відсотках від бази 

оподаткування 

Україна ОАЕ 

Податок на прибуток підприємств  18 -  

Податок на доходи фізичних осіб  18 -  

Податок на додану вартість  20 5 

Акцизний податок  різні ставки різні ставки до 200% 

Екологічний податок  різні ставки -  

Рентна плата  різні ставки -  

Мито  різні ставки -  

 

Враховуючи особливості систем оподаткування аналізованих країн, 

можна стверджувати, що економіка ОАЕ процвітає, а уряд постійно 

оновлює нормативно-правову базу; Україна лиш рухається кроками 

інтеграції та модернізації чинного законодавства.  
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ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності» – таке визначення облікової політики наведене в статті 1 
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«Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон про 

бухоблік) [1]. Сформована правильно облікова політика підприємства 

забезпечить ефективність облікового процесу, чим мінімізує матеріальні, 

трудові та часові витрати під час вирішення поточних питань. 

Метою облікової політики є забезпечення одержання вірогідної 

інформації про результати фінансово-господарської діяльності, необхідної 

для користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» наводить ідентичне визначення, а саме: 

«облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності» [2]. 

Нормативно-правове регулювання формування облікової політики 

визначене також П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах» [3] та наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та 

внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» [4]. 

Я вважаю, що до розпорядчого документа підприємства про облікову 

політику доцільно ввести окремий розділ «Облікова політика 

бухгалтерського обліку фінансових результатів» з виділенням підрозділів 

та їх наступним змістом: 

1. Нормативна база 

Облік фінансових результатів регулюється наступними нормативними 

документами: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»; Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку № 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 

1 «Подання фінансової звітності»); Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 18 «Дохід» (далі МСБО 18 «Дохід»); Міжнародний 

стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» (далі МСБО 12 

«Податки на прибуток»); Концептуальна основа складання і надання 

фінансових звітів РМСБО; Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність»; Інші положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

в частині застосування до даного розділу. 

2. Загальні положення 

У даному розділі буде розглядатися політика визнання і 

бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності підприємства в 

розрізі наступних напрямів: - Фінансовий результат операційної 

діяльності; - Фінансовий результат фінансової діяльності; - Фінансовий 

результат інвестиційної діяльності; - Фінансовий результат іншої 

діяльності. 
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Облік доходів і витрат необхідно вести з дотриманням нарахування,  

доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 

сплати грошових коштів. 

Для цілей отримання оперативної інформації, для ухвалення 

управлінських рішень і своєчасного надання звітності встановлюється 

проміжний звітний період – місяць. 

Підприємство за кожен звітний період (в т. ч. за місяць) визначає 

загальний фінансовий результат діяльності підприємства і фінансовий 

результат в розрізі видів діяльності: основна діяльність; інша операційна 

діяльність; фінансова діяльність; інвестиційна діяльність. 

При розрахунку фінансових результатів операційної діяльності 

необхідно враховувати наступні особливості обліку цільового 

фінансування: 

- цільове фінансування, пов'язане з сільськогосподарською 

діяльністю, визнається доходом в періоді його фактичного отримання та 

коли існує впевненість у тому, що підприємство виконає умови такого 

фінансування; 

- отримане цільове фінансування визнається доходом впродовж тих 

періодів, в яких признаються витрати, пов'язані з виконанням умов 

цільового фінансування (за їх наявності); 

- цільове фінансування капітальних інвестицій, пов'язаних із 

створенням довгострокових біологічних активів визнається доходом 

впродовж періоду використання; 

- цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), які понесло 

підприємство, і фінансування для здійснення поточної підтримки 

підприємства (без встановлення умов використання такого фінансування 

для виконання в майбутньому певних заходів) визначаються як дебіторська 

заборгованість з одночасним визнанням операційного доходу. 

3 Бухгалтерський облік 

У бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується 

впродовж фінансового року від всіх видів основної та іншої діяльності і 

включає: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг); валовий прибуток (збиток); фінансові результати від операційної 

діяльності; прибуток (збиток) від іншої діяльності до оподаткування; 

Фінансові результати до оподаткування включають фінансові результати 

від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. 

Облік фінансових результатів ведеться з використанням рахунку 79 

«Фінансові результати» в розрізі наступних субрахунків: 791 «Результат 

операційної діяльності»; 792 «Результат фінансових операцій»; 793 

«Результат іншої діяльності»; 
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На відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» 

щомісячно закриваються всі рахунки обліку доходів (7 клас рахунків) і 

рахунки обліку витрат (9 клас рахунків). 

Зокрема, рахунки обліку доходів закриваються таким чином: 

- рахунки обліку доходів, пов'язаних з операційною діяльністю: 701 

«Дохід від реалізації готової продукції»; 702 «Дохід від реалізації товарів»; 

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; субрахунки рахунку 71 «Інший 

операційний дохід»; 

- рахунки обліку витрат, пов'язаних з операційною діяльністю: 

субрахунки до рахунку 90 «Собівартість реалізації»; 92 «Адміністративні 

витрати»; 93 «Витрати на збут»; субрахунки до рахунку 94 «Інші витрати 

операційної діяльності закриваються на рахунок 791 «Результат 

операційної діяльності», 

- рахунки обліку доходів та фінансової діяльності закриваються на 

рахунок 792 «Результат фінансових операцій»: 73 «Інші фінансові 

доходи»; 72 «Дохід від участі в капіталі»; 95 «Фінансових витрат»; 

96«Втрати від участі в капіталі»; 

- субрахунки рахунку обліку доходів іншої звичайної діяльності 

підприємства 74 «Інші доходи» та субрахунки рахунку обліку витрат іншої 

звичайної діяльності підприємства 97 «Інші витрати» закриваються на 

рахунок 793 «Результат іншої діяльності»; 

- сальдо рахунку 79 при його закритті,раз в рік,на річну звітну дату, 

списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

Для підвищення ефективності своєї діяльності кожне підприємство 

при формуванні облікової політики повинно: враховувати всі внутрішні та 

зовнішні фактори впливу на прибуток; обрати таку стратегію управління 

прибутком, яка б дозволила максимізувати рентабельність підприємства за 

наявних у нього фінансових ресурсів; контролювати витрати (проводити 

політику оптимізації витрат) з метою недопущення перевищення їх над 

доходами. 
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ВИТРАТИ НА ПОЛІПШЕННЯ ТА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ 

 

Основні засоби є невід'ємною частиною майна будь-якого 

підприємства, без яких неможливе здійснення господарської діяльності. З 

метою правильного управління витратами, що виникають внаслідок 

поліпшення основних засобів, доцільно чітко розмежовувати 

бухгалтерський і податковий облік. 

Бухгалтерський облік витрат пов’язаних з ремонтом і поліпшенням 

основних засобів регулюється п.14 і п.15 ПС(Б)О 7 «Основні засоби» [1] і 

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів 

№ 561 [2]. 

Так, згідно ПС(Б)О 7 «Основні засоби» [1] облік витрат на 

поліпшення та ремонт основних засобів може здійснюватися таким чином: 

1) витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що 

призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно 

очікуваних від використання об’єкта основних засобів [1].  

У бухгалтерському обліку такі витрати необхідно акумулювати за 

дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в розрізі окремих субрахунків 

із наступним списанням з кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в 

дебет рахунку 10 «Основні засоби» відповідно до кожного об’єкту, що 

підлягає поліпшенню; 

2) витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 

стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод 

від його використання (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт 

тощо), включаються до складу витрат звітного періоду.  

Згідно з п. 15 ПС(Б)О 7 «Основні засоби» такі витрати повинні бути 

віднесені до складу витрат звітного періоду [1]. 

Порядок відображення витрат на ремонт, реконструкцію, 

модернізацію власних об’єктів зазначені в п. 146,11 і п. 146, 12 ст. 146 

Податкового кодексу України, не узгоджений [3] і має певні особливості. 

Зокрема, відповідно до Податкового кодексу суми витрат на ремонт і 

поліпшення основних засобів відносяться на конкретний об'єкт основного 

засобу, щодо якого такий ремонт чи поліпшення здійснюється. На думку 

автора, для цілей бухгалтерського обліку ключову роль відіграє якісна 

характеристика ремонтних робіт, а не назва заходу. Первісна вартість 
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об'єкта основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із 

ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізацією, 

модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією), що зумовлює 

зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 

використання об'єктів, у сумі, яка перевищує 10 % сукупної балансової 

вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок 

звітного податкового року. Сума витрат, пов'язана з ремонтом і 

поліпшенням об'єктів основних засобів (у тому числі орендованих), у 

розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп 

основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат звітного 

податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення було здійснено.  

Отже, правильна і раціональна організація бухгалтерського обліку 

витрат на поліпшення об'єктів основних засобів має велике значення для 

забезпечення об'єктивного відображення на бухгалтерських рахунках 

зазначених витрат і облікової вартості поліпшених основних засобів, а 

також для одержання необхідних даних для розкриття інформації про 

основні засоби в примітках до фінансової звітності підприємства.  

Також слід зауважити, що у податковому обліку на відміну від 

бухгалтерського, витрати на ремонтні роботи поділяються на утримання 

основних засобів (технічне обслуговування), а також ремонти та 

поліпшення основних засобів (реконструкція, модернізація та інші види 

поліпшень). Зрештою у податкових цілях до однієї групи потрапляють як 

поліпшення, так і всі ремонти незалежно від їхнього виду. Тому, необхідно 

«збирати» витрати на ремонт і поліпшення основних засобів на 

спеціальному субрахунку «Капітальний ремонт основних засобів», які 

акумулюються на різних рахунках бухгалтерського обліку, та відносити 

конкретні суми на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється 

ремонт та поліпшення. Від достовірного обліку таких витрат і економічних 

вигод, від їх здійснення, від правильного відображення їх у податковому 

обліку багато в чому залежить фінансовий стан підприємства  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОВОРОТНОЇ 

ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

У сучасних реаліях української економіки підприємства все частіше 

стикаються з проблемою нестачі грошових коштів. Застосування такого 

механізму залучення коштів, як поворотна фінансова допомога (ПФД) 

дозволяє забезпечити підприємство додатковими обіговими коштам. 

З погляду податкового законодавства, ПФД – це сума коштів, що 

надійшла платнику податків у користування за договором, який не 

передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у 

вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до 

повернення [1, п. 14.1]. Згідно цивільного кодексу ПФД – це господарська 

операція оформлена договором позики, який передбачає, що позикодавець 

передає у власність позичальникові грошові кошти або інші речі, а 

позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму позики 

або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості [2, ст. 1046]. 

Порівняння ПФД та позики наведено у табл.1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ПФД та позики за податковим 

законодавством 
Критерії ПФД Позика 

Предмет договору Грошові кошти 

Нарахування та сплата відсотків Ні Так 

Обов’язковість повернення Так Так 

Ознаки фінансової послуги Ні Так 

 

ПФД надається лише безвідсотково, інакше вона стане фінансовою 

послугою, яка може надаватись лише за наявності ліцензії. 

Оскільки підприємство, надаючи ПФД, ніякої ліцензії не має, то така 

позика має бути безвідсоткова. Якщо протягом 12 місяців ПФД не була 

повернута, то вона вважається безповоротною та підлягає оподаткуванню 

[1, п. 292.11].  

Також ПФД не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки дана 

операція не належить до постачання товарів, робіт, послуг [3]. 
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При видачі чи поверненні ПФД готівкою існують наступні 

обмеження. Підприємства мають право здійснювати розрахунки готівкою 

протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: 

1) між собою - у розмірі до 10 000 гривень включно; 

2) з фізичними особами - у розмірі до 50 000 гривень включно [4]. 

Бухгалтерський облік при наданні ПФД ведеться із застосуванням 

субрахунків: на строк менше 1 року–377 “Інша дебіторська 

заборгованість”; на строк більше 1 року–183 “Інша дебіторська 

заборгованість”; при отриманні ПФД: на строк менше 1 року – 685 

“Розрахунки з іншими кредиторами”; на строк більше 1 року – 505 “Інші 

довгостроковій позики в національній валюті”. При умові, що до 

погашення довгострокової ПФД залишається менше року, її обліковують 

на субрахунку 611 “Поточна заборгованість за довгостроковим позиками у 

національній валюті”. Бухгалтерський облік ПФД наведено у табл.2. 

Таблиця 2 

Типова кореспонденція обліку ПФД 
№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Отримана ПФД 

1. Отримано короткострокову ПФД 311, 312 685 

2. Отримана довгострокову ПФД 311, 312 55 

3. Переведено довгострокову ПФД до складу поточної 55 685 

4. Погашено короткострокову ПФД або її частину 685 311, 312 

5. Погашено довгострокову ПФД або її частину 505 311, 312 

Надана ПФД 

6. Надано короткострокову ПФД 377 301, 302 

311, 312 

7. Надано довгострокову ПФД 183 301, 302 

311, 312 

8. Переведено довгострокову ПФД до складу поточної 377 183 

9. Погашено короткострокову ПФД або її частину 301, 302 

311, 312 

377 

10 Погашено довгострокову ПФД або її частину 311, 312 183 

11 Нараховано резерв сумнівних боргів у разі 

переведення ПФД до складу сумнівної 

944 38 

 

Використання в Україні такого механізму залучення грошових коштів 

як ПФД мінімізує ризики та оптимізує податкове навантаження як для 

позикодавця так і для позичальника. 

 

Література 

1. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 № 2755-

VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  2. Цивільний кодекс 

України. Закон України від 16.01.2003 № 435-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  3. Лист ДФС від 07.04.2017 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


29 

 

№ 7307/9/99-99-15-02-02-15. URL: https://tax.gov.ua/baneryi/podatkovi-

konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72001.html  4. Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова НБУ 

від 29.12.2017 р. № 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-

17#Text 

 

 

Грицюк Т.В., 

студ. гр. ФБ-21, 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Науковий керівник – Воскресенська Т. І., 

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

 

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

 

Наслідки повномасштабного вторгнення росії в Україну завдають 

негативного впливу на діяльність як окремих підприємств, так і на   

вітчизняну економічну систему загалом. Незважаючи на такі нестабільні 

реалії функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання, значна їх 

частина і надалі продовжує працювати, тимчасово адаптувавшись до 

воєнних дій: окремі суб’єкти господарювання вимушено перемістили свої 

виробничі потужності в інші області України, інші - провадять свою 

діяльність за довоєнним місцем розташування. Але всі, без винятку, 

вітчизняні суб’єкти господарювання, які реалізовуються свою діяльність 

повинні відображати здійсненні господарські операції в бухгалтерському 

обліку. Враховуючи вимушене скорочення вітчизняними підприємствами 

обсягів діяльності чи переміщення виробництва в іншу місцевість, частина 

з них виявилися фінансово неспроможними утримувати у штаті 

бухгалтера, інша частина підприємств – у пошуках фахового бухгалтера на 

новому місці ведення своєї діяльності. Тому, керівники вітчизняних 

підприємств для виконання вимог законодавства щодо обов’язковості 

ведення бухгалтерського обліку розглядають альтернативні варіанти 

організації і ведення обліку, серед яких є аутсорсинг бухгалтерського 

обліку. 

Під аутсорсингом бухгалтерського обліку розуміється надання 

послуг підрядною організацією (аутсорсером) на тривалий час з метою 

скорочення витрат і мінімізації ризиків підприємства, яке вона обслуговує.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
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Вітчизняний ринок бухгалтерського аутсорсингу перебуває на стадії 

розвитку і поширення, на ньому пропонують свої послуги такі  суб’єкти: 1) 

аудиторські фірми, метою діяльності яких є проведення аудиту; 2) 

консалтингові фірми, метою діяльності яких є консультування у 

фінансовій, юридичній та інших сферах; 3) спеціалізовані фірми 

(аутсорсингові фірми або ж спеціаліст з бухгалтерського обліку, 

зареєстровний як фізична-особа підприємець); 4) сертифіковані аудитори-

практики та інші.  

В Україні послуги повного аутсорсингу бухгалтерського обліку не є 

надто поширеними, більшість підприємств мають у штаті одного або 

декілька бухгалтерів, які реалізують обліково-аналітичну роботу. Водночас 

доцільно зазначити, що згідно з даними 2018 року, в європейських країнах 

80%, в США 90%, в Ізраїлі 96% підприємств успішно передають на 

аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку, оптимізуючи витрати [1]. 

Затребуваність бухгалтерського аусорсингу закордоном пояснюється 

виправданою необхідність, яка першочергово виникає у малих 

підприємств, які мають незначні обсяги діяльності і не може утримувати 

бухгалтера.  

Поширення і розвиток бухгалтерського аутсорсингу закордоном 

пояснюється перевагами цієї послуги: 1) забезпечення неперервності 

ведення бухгалтерського обліку. При вимушеній (хвороба), або плановій 

(відпустка) відсутності працівника, який вів бухгалтерський облік 

підприємства, у аутсорсира є заміна; 2) відносно дешеві послуги 

аутсорсингової фірми, ніж витрати на утримання  бухгалтера (зарплата, 

утримання приміщення бухгалтерії, придбання програмного 

забезпечення,); 3) висока кваліфікованіть працівників аутсорсингових 

фірм; 4) забезпечення конфіденційності інформації підприємства, що 

прописано в договорі.  

Проте окрім переваг є і недоліки: 1) неможливість проведення 

безпосереднього контролю за веденням бухгалтерського обліку, оскільки 

облік ведеться віддалено; 2) можливість припинення діяльності фірми-

аутсорсера; 3) зниження якості надання послуг, внаслідок власних проблем 

аутсорсера. 

Кількісно здійснити оцінку ефективності бухгалтерського 

аутсорсингу можна порівнявши обсяг витрат у випадку ведення 

бухгалтерського обліку власною бухгалтерією і витрат, пов’язаних з 

оплатою сторонньому підприємству послуг з бухгалтерського аутсорсингу. 

Якщо таке співвідношення більше одиниці, то необхідно надати перевагу 
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послугам аутсорсера. В протилежному випадку підприємству необхідно 

зберегти бухгалтерську службу [2]. 

Таким чином, бухгалтерський аутсорсинг – це альтернативний 

варіант здійснення бухгалтерського обліку. Однак, кожне підприємство 

індивідуально ухвалює рішення про його застосування, зважуючи усі 

переваги та недоліки.   
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ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

Проблеми удосконалення фінансової звітності підіймаються в роботах 

цілого ряду вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Огляд сучасної літератури дозволяє виділити такі основні дискусійні 

питання: 

1) визначення глибини наповнення компонентів фінансової звітності 

(Озеран А.В., Кебко В.В., Бакурова В.Г., Харламова О.В. та інші); 

2) подальша адаптація системи обліку і фінансової звітності до вимог 

Директив ЄС 213/34 і Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

3) удосконалення окремих форм фінансової звітності і насамперед 

Приміток до фінансової звітності, забезпечення транспарентності 

інформації, що в них наводиться. Під «транспарентністю» розуміється 

суттєвість і доречність наведення інформації. Цей термін широко 
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використано в дослідженнях Харламової О.В., Озеран А.В. та інших 

авторів; 

4) розвиток нових видів фінансової звітності, точніше навіть парадигм 

складання звітності. У даному випадку маються на увазі тенденції 

запровадження в світі і в Україні інтегрованої звітності, звітності зі 

стійкого розвитку, комбінованої звітності, звітності за сегментами тощо; 

Інтегрована звітність становить собою поєднання традиційної 

фінансової звітності і групи нефінансових показників соціального, 

екологічного спрямування, розкриття показників управління ризиками та 

інших видів нефінансової інформації. 

Звітність зі стійкого розвитку у свою чергу теж присвячена 

екологічним, соціальним показникам. 

Комбінована звітність – представляє собою особливий вид звітності, в 

якій розкривається інформація групи підприємств, які не пов’язані між 

собою внесками в капітал, але пов’язані якимось іншими чинниками 

(приналежністю єдиним інвесторам, здійснення єдиної діяльності в 

інтересах певної групи осіб тощо). 

5) складання фінансової звітності на підставі таксономії фінансової 

інформації. Запровадження таксономії фінансової звітності для 

підприємств, що звітують за МСФЗ відбулося в Україні, починаючи зі 

звітності за 2020 рік. Це забезпечило єдині підходи до подання звітів в 

форматі iXBRL. Між тим, кожного року підхід до таксономії дещо 

удосконалюється і підприємствам потрібно постійно оновлювати систему 

аналітичного обліку з урахуванням необхідності подання звітності в 

такому форматі; 

6) розробка і постійне удосконалення облікової політики і її вплив на 

фінансову звітність компаній.   

На сьогодні саме облікова політика є важливим інструментом, завдяки 

якому підприємство може безпосередньо впливати на показники звітності. 

Підприємство, яке застосовує МСФЗ, має можливість обирати різні 

альтернативні методи відображення окремих об’єктів, зокрема, методи 

первісної або переоціненої вартості основних засобів, методи первісної або 

справедливої вартості інвестиційної нерухомості, методи списання запасів 

(ФІФО, середньозваженої собівартості, нормативних витрат, продажних 

цін), методи оцінки фінансових інструментів (справедливої вартості, 

амортизованої вартості), методи створення забезпечень тощо.  

За рахунок вибору різних альтернативних варіантів можна 

забезпечити різний рівень показників звітності і тим самим вплинути на 

фінансовий стан і результати діяльності.  
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Слід зазначити, що цілий ряд дискусійних моментів, що стосуються 

складання фінансової звітності в Україні пов'язаний з ухваленням Закону 

№ 6244, який вніс зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» [1]. Цим документом запроваджуються: 

- нові категорії груп материнських і дочірніх підприємств для цілей 

консолідації, а також подальшого подання та оприлюднення; 

- звільнення від обов’язковості щодо складання і подання 

консолідованої звітності групи підприємств, що відносяться до малих і 

середніх; 

- поліпшені норм складання фінансової звітності за МСФЗ на підставі 

таксономії та інші. 

Закон № 6244 дозволяє Україні виконати зобов'язання відносно 

запровадження Директиви ЄС № 2013/34/ЄС шляхом удосконалення 

законодавчих засад здійснення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності. Його прийняття, на наш погляд, сприяє підвищенню 

рівня прозорості і транспарентності фінансової звітності та поліпшенню 

інвестиційному клімату в Україні, між тим, і ставить нові завдання перед 

вітчизняним бізнесом в частині організації обліку і звітності. 
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ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ 

КОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЗА НП(С)БО ТА МСФЗ 

 

Впродовж свого функціонування кожне підприємство стикається з 

невизначеністю у майбутніх подіях, які можуть призвести до виникнення 

витрат. З метою їх максимально рівномірного відображення у системі обліку 

та для формування достовірної фінансової звітності створюють забезпечення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
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Порівняння обліку забезпечень за НП(С)БО та МСФЗ доцільно 

проводити, виходячи з базової структури стандартів обліку (як національних 

так і міжнародних): визнання, класифікація, оцінка, подання та розкриття. 

Під час визнання забезпечень обидва стандарти опираються на те, що 

підприємство має зобов’язання, яке виникло внаслідок минулих подій, 

воно ймовірно призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі 

економічні вигоди і може бути достовірне оцінене [2, 3].  

За НП(С)БО забезпечення можуть створюватися лише на: виплату 

відпусток працівникам, реструктуризацію, додаткове пенсійне 

забезпечення, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів [2]. У 

класифікації забезпечень за МСФЗ, окрім вище зазначених, передбачається 

створення ще забезпечень під очікуване вибуття активів та компенсації. 

Крім цього, забезпечення можуть бути створені під юридичні та 

конструктивні зобов’язання [3]. Юридичним є зобов’язання, яке виникає 

внаслідок контракту або законодавства[3]. Конструктивне зобов'язання є 

наслідком дій суб'єкта господарювання, коли: суб'єкт господарювання 

вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно 

з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими 

політиками чи достатньо конкретною поточною заявою; як наслідок, суб'єкт 

господарювання створив обґрунтоване очікування у інших сторін, що він 

виконає ці зобов'язання [3].  

У НП(С)БО оцінку забезпечень розмежовано залежно від видів витрат на 

їх створення. Сума забезпечення (залежно від їх видів та цільового 

призначення) визначається таким чином: за обліковою оцінкою ресурсів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення 

відповідного зобов'язання, на дату балансу; для відшкодування витрат на 

реструктуризацію – за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю 

підприємства, що триває; довгострокових зобов'язань – у сумі їх теперішньої 

вартості; сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого 

контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання 

контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання 

контракту [2].  

Сума, визнана як забезпечення відповідно до МСФЗ, має бути 

найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 

зобов'язання на кінець звітного періоду [3]. 

Під час розкриття інформації щодо забезпечень відповідно до 

НП(С)БО підприємство наводить таку інформацію (щодо кожного виду 

забезпечень): цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний 

строк погашення, залишок забезпечення на початок і кінець звітного 
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періоду, збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок 

його створення або додаткових відрахувань: суму забезпечення, що 

використана протягом звітного періоду; невикористану сума забезпечення, 

що сторнована у звітному періоді; суму очікуваного відшкодування витрат 

іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення [1, 2].  

Відповідно до МСФЗ для кожного класу забезпечення слід 

розкривати інформацію про: балансову вартість на початок і кінець 

періоду; додаткові забезпечення, здійснені протягом періоду, включаючи 

збільшення існуючих забезпечень; використані суми (витрачені і списані за 

рахунок забезпечення) протягом періоду; невикористані суми, сторновані 

протягом періоду; збільшення протягом періоду дисконтованої суми, яка 

виникає з плином часу, і вплив будь-якої зміни ставки дисконту [1, 3]. 

За результатами дослідження з’ясовано, що у МСФЗ зазначені лише 

загальні правила оцінки та визнання забезпечення, але не відображена 

конкретизація цих аспектів. Однією з головних відмінностей є можливість 

створення (виходячи з регламентації за міжнародними стандартами) 

забезпечення на майбутні події. Його сумове значення має бути достовірно 

розраховане та відповідати ймовірності настання від 51-95%. За НПСБО 

створення такого забезпечення не передбачено. Оцінка забезпечень за 

НП(С)БО здійснюється за конкретно прописаною вартістю, за міжнародними 

стандартами пріоритетною є оцінка – за справедливою вартістю.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ») 

 

Проведення розрахунків є невід’ємною частиною діяльності кожного 

суб’єкта господарювання, а саме внаслідок проведення на підприємствах 

господарських операцій з дебіторами може виникати дебіторська 

заборгованість. Тому основною проблемою з якою зустрічаються 

більшість підприємств країни є наявність значних залишків дебіторської 

заборгованості, які можуть негативно впливати на ліквідність, фінансову 

стійкість та платоспроможність підприємства. Ефективне управління 

дебіторською заборгованістю дозволить підприємству зменшити витрати, 

підвищити фінансове становище та знизити ймовірність виникнення 

безнадійних боргів. 

Своєю чергою, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату. На основі аналізу статей вчених 

було виділено найбільш поширені проблеми обліку дебіторської 

заборгованості на будь-якому підприємстві:  

недосконалість обліку простроченої та безнадійної заборгованості; 

теоретичні і методичні аспекти класифікацій та відображення в обліку 

та звітності; збільшення обсягу неплатежів; 

питання гармонізації обліку дебіторської заборгованості за 

податковим законодавством [1]. 

На сьогоднішній день діяльність багатьох комунальних підприємств 

характеризується дефіцитом грошових коштів та достатньо низьким рівнем 

платоспроможності споживачів послуг. Так вважається, що найбільш 

проблемною та трудомісткою ділянкою обліку серед комунальних 

підприємств є облік дебіторської заборгованості за житлово-комунальні 

послуги через існування проблеми стягування заборгованості.  

Під час дослідження діяльності та оцінки показників балансу КП 

«Теплопостачання міста Одеси» було виявлено, що ситуація щодо 

дебіторської заборгованості на підприємстві погіршується через те, що 

відбувається вагомий ріст суми дебіторської заборгованості, а також через 

наявність частки сумнівної дебіторської заборгованості. У 2020 році згідно 

даних фінансової звітності на підприємстві дебіторська заборгованість за 

послуги від 12 до 18 місяців займала лише 1% від всієї заборгованості; а 

від 18 до 36 місяців – 6%. Вже на кінець 2021 року на досліджуваному 

підприємстві вся дебіторська заборгованість класифікувалася як поточна 
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заборгованість зі строком погашення до 12 місяців, що свідчить про те, що 

відбулося повернення сумнівної дебіторської заборгованості. 

Слід зазначити, що частину дебіторської заборгованості складає 

заборгованість населення, що є найбільшим користувачем послуг і має 

низьку платоспроможність. Через надані пільги від держави підприємство 

майже постійно недоотримує платежі як від населення, так і з бюджету, та 

й через низькі встановлені тарифи на теплові послуги, що не покривають 

всіх затрат. 

В обліковій політиці аналізованого підприємства не наводиться 

класифікація, порядок списання безнадійної заборгованості та організація 

контролю дебіторської заборгованості, що є незначною помилкою в 

обліку. Тобто, підприємству слід звернути на це увагу та внести необхідні 

дані. 

Також основним проблемним механізмом при обліку розрахунків за 

надані комунальні послуги є трудомісткість аналітичного обліку через 

велику кількість споживачів послугами. Так підприємству необхідно 

відкривати до субрахунків велику кількість аналітичних рахунків для 

поділу на відповідні групи, бо відокремлення дебіторів в аналітиці 

дозволить швидше знаходити потрібну інформацію та систематизувати 

роботу обліку. 

Під час розгляду діючої системи обліку дебіторської заборгованості 

на КП «Теплопостачання міста Одеси» було виявлено, що резерв 

сумнівних боргів існує в не достатньому обсязі для покриття витрат. Це 

зумовлено тим, що комунальне підприємство не проводить аналіз 

сумнівності на систематичній основі. Інвентаризація дебіторської 

заборговані на досліджуваному підприємстві проводиться раз на рік. В той 

час, більш доцільним є здійснення перевірки розрахунків з покупцями та 

замовниками щоквартально. 

Отже, найважливішим етапом при вирішенні проблем розрахунків з 

дебіторами є аналіз та контроль дебіторської заборгованості. Важливо не 

тільки здійснювати аналіз самої дебіторської заборгованості, а й визначати 

її співвідношення до кредиторської. Необхідно також здійснювати 

контроль за правильністю відображення дебіторської заборгованості за 

чистою реалізаційною вартістю, проводити взаємозаліки наявних 

заборгованостей, поступово скорочуючи їх обсяги та, в першу чергу, не 

допускати прострочення строків платежу та виникнення безнадійної 

заборгованості. 
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ДІЮЧА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

В умовах забезпечення оборони та ведення війни, Україна 

зіштовхується з надмірними витратами. Покриття затрат здійснюється за 

допомогою проведення акумуляції всіх можливих ресурсів. Основним 

інструментом наповнення дохідної частини державного бюджету 

являються податки, а саме за лютий-вересень 2022 року в зведеному 

бюджеті України податкові надходження склали 62,54 % доходів. Проте, 

отримані надходження за даний період не покривають понесені витрати на 

26,45 %, створюючи дефіцит держбюджету [2]. 

 Оцінюючи національну систему оподаткування, можна стверджувати, 

що існує цілий ряд проблем, які не дають змоги ефективно наповнювати 

дохідну частину державного бюджету в умовах воєнного стану. Тому  

пріоритетним залишається питання щодо реформування податкової 

політики в напрямі створення в Україні стабільної податкової системи, яка 

б забезпечувала мобілізацію необхідних ресурсів. 

Вдосконалення системи оподаткування громадян висвітлювали у 

своїх працях такі українські учені, як: А. Соколовська, Є. Калюга, І. 

Чугунова, О. Десятнюк, О. Кириленко, О. Кобилянська, П. Лайк, Т. 

Даценко. 

Досліджуючи зміни в податкових системах інших країн, отримали, що 

саме війни дуже часто давали поштовх для проведення змін в умовах 

оподаткування. Наприклад, Друга світова війна, вимагаючи значних 

фінансових затрат, обумовила необхідність посилення податкового тиску 

на населення Сполучених Штатів Америки. Доходи в розмірі 500 доларів 

обкладалися податком на рівні 23 %, у той час як найвищі ставки податку 

сягали неймовірних 94 % [3, с. 278–285].  

Зважаючи на досвід інших країн світу щодо оподаткування доходів 

населення, запропонуємо такий напрям удосконалення податкової 

політики, як введення прогресивної системи оподаткування доходів 

громадян. Розглянувши структуру податкових надходжень на основі даних 

зведеного бюджету України за період введення воєнних дій, отримано, що 

податок на доходи фізичних осіб складає найбільшу частку доходів серед 
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усіх податків та становить 31,49 %(рис. 1).  

Так, у січні 2022 р. середня зарплата в найбільш високооплачуваній 

галузі зайнятості (інформація та комунікації) перевищувала середню 

зарплату у найбільш низькооплачуваній (тимчасове розміщування) у 3,6 

рази. Водночас зарплати керівників державних підприємств у 4 - 6 десятків 

разів перевищують середню [2, с. 409].   

 
Рис.1. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджета 

України за період лютий-вересень 2022 року, % 
Примітка. Побудовано автором на підставі [2]. 

 

На нашу думку, запровадження прогресивного оподаткування доходів 

фізичних осіб з урахуванням світових здобутків у податковій сфері є 

пріоритетним засобом наповнення дохідної частини держбюджету. 

Запровадження прогресивних ставок спричинено необхідністю мобілізації 

більшого обсягу ресурсів для покриття затрат в період воєнного стану в 

Україні. 
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ОБЛІКУ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙСЬКОВИМ СТАНОМ 

 

У зв’язку з початком військових дій росіїї на території нашої 

держави було введено військовий стан. Внаслідок його прийняття у 

бухгалтерів, аудиторів та податківців виникло багато проблем та питань, 

стосовно ведення обліку та подання звітності. Адже період військової 

агресії з боку РФ триває й досі, і законодавчо-нормативна база у певних 

аспектах потребує значних змін та роз’яснень з боку органів влади. 

Звичайно існує багато інтернет-ресурсів, якими є можливість 

користуватись, однак вони носять переважно рекомендаційний характер, а 

не чіткий алгоритм дій у тому чи іншому випадку.   

Починаючи із 24 лютого, у суб’єктів господарської діяльності будь-

якої форми власності чи виду діяльності з’явилось багато труднощів. 

Найперше, це повна зупинка роботи серверу ДПС у період до кінця травня 

2022 року. Власне через це, реєстрація податкових зобов’язань та 

отримання податкових накладних від постачальників, припинились, не 

зважаючи на те, що у деяких компаній була така можливість завдяки 

перебуванню на безпечній від обстрілів чи бомбардувань територій. 

Згодом було прийнято Закон України № 2260-IX від 12.05.2022 [1], у якому 

в пп. 2.1 зазначили, що суб’єкт господарювання має право включати до 

податкового кредиту суми за первинними документами і таким чином 

заповнювати Додаток 1 до Декларації з ПДВ вручну. Однак, у великих 

підприємств із цим виникли значні труднощі, адже заповнення звіту доволі 

трудомісткий процес, а із запровадженням автоматизації та податкових 

програм ця процедура здійснювалась значно легше. 

Завдяки відновленню роботи серверу у підприємств з’явилась 

можливість реєструвати свої податкові зобов’язання та відслідковувати 

податкові накладні від контрагентів. Однак через це виникла потреба у 
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реєстрації уточнюючих розрахунків до вже поданих Декларацій з ПДВ за 

попередні періоди. На це державою було виділено 5 календарних днів, 

адже до 15 липня 2022 р. усі компанії мали право зареєструвати свої 

податкові зобов’язання, а уточнюючі декларації повинні були бути 

поданими від 15 по 20 липня поточного року. Цей період був недостатнім 

для коректної перевірки усіх розрахунків особливо для великих 

підприємств, тому в подальшому помилки, пов’язані із ПДВ були доволі 

поширеними. Варто зазначити, що ця форма виправлення помилок має свій 

алгоритм та правила заповнення, тобто бухгалтеру слід чітко розібратись із 

цим. Однак, чим більше уточнюючих розрахунків, тим важче здійснювати 

податкову перевірку такого звіту.  

Окрім вищеназваних проблем, потрібно звернути увагу на роботу 

кадровика на підприємстві. Як відомо, у ст. 119 КЗпПУ [2] було зазначено, 

що роботодавець повинен зберігати робоче місце та виплату 

середньоденного заробітку за працівником. Відповідно, кадровику слід 

було видати наказ про увільнення даної особи від виконання робочих 

обов’язків до закінчення її служби у армії. Однак, згідно із Законом 

України від 01.07.2022 № 2352-IX [3] суб’єкт господарювання із 19 липня 

має право як припинити, так і за власним бажанням продовжити 

виплачувати середній заробіток мобілізованому працівнику. У такому 

випадку виникає необхідність видачі Наказу про продовження виплати 

середнього заробітку мобілізованому працівнику. Проте існують певні 

ускладнення такі, як відсутність зв’язку із такою особою, або смерть 

працівника, про яку не було відомо.  

Отже, із запровадженням військового стану на території України та 

внаслідок мобілізації, чи у гіршому випадку смерті працівників, у 

бухгалтерів з’явилось багато суттєвих проблем та запитань, на які не 

завжди можна знайти відповідь у законодавчо-нормативній базі. Звісно це 

далеко не вичерпний перелік труднощів, із якими зараз доводиться 

стикатися фахівцям у сфері обліку, оподаткування та кадровим 

працівникам. Однак, до змін завжди потрібно адаптовуватись, шукати 

шляхи вирішення та діяти відповідно до ситуації, яка складається.  
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ОБЛІКУ 

 

З роками бізнес та інформаційні технології просуваються все вище в 

еволюційному розвитку. Не встигли ми звикнути до інтернету та  

безготівкових розрахунків , як світ приголомшує новина про винайдення 

нового виду валюти, а саме криптовалюти. З того моменту люди з усього 

світу починають вкладати гроші в цифрову валюту та заробляти, або 

прогорати на ставках, а останні роки навіть почали використовувати у 

сфері бізнесу, хоча більшість й досі  не можуть чітко охарактеризувати цей 

вид валюти. Так що ж таке крипто-активи? 

 Криптоактиви це - це цифрові гроші, які виявилися популярною 

альтернативою реальних грошей, їх можна використовувати на різних 

платформах для оплати послуг або просто для зберігання своїх коштів у 

тому чи іншому криптоінструменті. За напрямом використання цифрові 

активи поділяються на: криптовалюту та токени. 

Криптовалюта - це одиниця обліку децентралізованої платіжної 

системи, яка не має центрального органу управління. Ця платіжна система 

є записами про транзакції, які зберігаються на комп'ютерах по всьому 

світу. Дані упаковуються в блоки, захищені криптографічними ключами, і 

поєднуються в ланцюжок - блокчейн. Тобто, цифрові віртуальні монети 

створюють шляхом проведення складних математичних обчислень. Якщо 

ж говорити ще простіше то це - штучно створена платіжна система, яку 

прирівняли до справжніх фінансів із реальним курсом до «класичних» 

валют.   

Першою криптовалютою став Bitcoin, створений розробником або 

групою розробників під псевдонімом Сатосі Накамото у 2009 році. Пізніше 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-IX#Text
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з'явилися інші незалежні від Bitcoin криптовалюти, звані форками Bitcoin: 

Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin.  

Будь-яка  криптовалюта побудована за технологією блокчейн. Всі 

криптовалюти використовуються псевдонімно - зміст транзакцій 

відкритий, не шифрований, але в них є інформація лише про номери 

рахунків і немає інформації про власників цих рахунків. Проте особу 

користувача може бути встановлено, якщо відома необхідна додаткова 

інформація. В загальному на ринку криптовалют є більш ніж 18 000 тисяч 

монет і токенів – і цей список продовжує зростати. 

Токен - це одиниця обліку активів у всіляких ІТ-проектах, аналог 

акцій на фондовій біржі. Вони випускаються для залучення фінансування в 

ІТ-стартапи в рамках процедури ICO (випуску токенов), кредитування та 

монетизації додаткових сервісів для учасників ІТ-проекту. Облік токенів 

ведеться з використанням технології блокчейн, а доступ до них 

здійснюється за допомогою спеціальних програм із застосуванням 

цифрового підпису. Це забезпечує максимальний захист прав власності на 

електронний актив. Адже кожна транзакція містить дані про всі проведені 

операції з токенами ІТ-проекту раніше, до того ж інформація зберігається у 

всіх учасників мережі, а не на одному центральному сервері, тому базу 

неможливо зламати. 

Так , 17 січня 2018 року Кабінетом  Міністрів  України  було  

схвалено  розпорядження  «Про  схвалення  Концепції  розвитку цифрової  

економіки  та  суспільства  України  на 2018-2023 роки та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. А вже 17.02.2022 р. 

Верховна Рада, згідно з пропозиціями Президента, ухвалила Закон «Про 

віртуальні активи» (проєкт №3637) та Закон «Про хмарні послуги». Мета 

цього закону легалізувати криптобіржі та захистити користувачів від 

шахрайства. До речі, останнє є великим мінусом цього виду активів, бо як 

ми знаємо хакери неодноразово зламували систему та викрадали великі 

суми грошей (особливо це стало популярно з 2020 року і донині). 

Виходячи з вище наведених даних, можна сказати, що ці активи на 

даний момент не є надійною системою доходу(особливо для бізнесу). 

Крипто-активи потребують більш глибокого дослідження у сфері 

фінансового обліку. Отже, на сьогодні криптовалюта може здаватися нам 

дивною і до кінця не зрозумілою, але я певна, що через деякий час вона 

потенційно може претендувати на місце найбільш затребуваною одиницею 

розрахунку.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ 

ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Розвиток державного сектору економіки країни вимагає якісно нового 

рівня побудови фінансової системи в Україні, пошуку такої моделі, яка би 

забезпечувала нормальний розвиток усіх суб’єктів господарювання та 

управління. Одними із найбільш цікавих і складних об'єктів 

бухгалтерського обліку, як у вітчизняній, так і в міжнародній практиці є 

фінансові активи.  Саме тому виникає необхідність дослідження поняття 

«фінансові активи» із облікової точки зору.  

На сьогоднішній день в літературі відсутнє чітке визначення поняття 

«фінансовий актив», тому існує декілька думок щодо того, що саме можна 

вважати фінансовим активом.  

Фінансовий актив - це фінансовий інструмент, який дає право своєму 

покупцеві отримувати майбутні доходи від продавця. Тобто це право на 

реальні активи емітента та грошові кошти, які вони генерують. 

На відміну від матеріальних активів (наприклад, автомобіля чи 

будинку), фінансові активи, як правило, не мають фізичної вартості. 

Покупець фінансового активу має право (актив), а продавець зобов'язання 

(зобов'язання). Фінансові активи можуть випускати будь-які економічні 

одиниці (компанія, уряд тощо). 

https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2960/2933
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text.4
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Фінансові активи, у свою чергу, включають дебіторську 

заборгованість, фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші 

фінансові активи. 

Дослідження показують, що у суб’єктів господарювання постійно 

виникають облікові проблеми фінансових активів до яких відносяться: 

визначення та класифікація фінансових активів; правильне їх відображення 

у фінансовій звітності; послаблена система контролю над процесом 

збереження та використання фінансових активів; оптимізація 

використання та формування інформаційної бази даних для аналізу 

отриманих і втрачених вигод від проведених операцій; повнота та 

своєчасність відображення в системі обліку фінансових активів. 

Тому. операції з фінансовими активами вимагають детального обліку 

та є одними з відповідальних ділянок внутрішньогосподарського 

контролю, оскільки значна частина зловживань відбувається шляхом 

розкрадань коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій підприємства. 

Для контролю за використанням коштів формуються економічні служби на 

підприємстві. А з метою контролю в області обліку і в області дотримання 

законодавства застосовують внутрішні та зовнішні перевірки. 

У частині обліково-аналітичного забезпечення управління 

фінансовими активами в більшості суб’єктів не проводиться робота з 

виявлення та оцінки тенденцій щодо поточного рівня платоспроможності і 

ліквідності підприємства, відсутнє планування обсягів фінансових активів. 

Перспективи розвитку обліку є, для цього перш за все потрібно 

вдосконалити використання різних підходів до визначення справедливої 

вартості фінансових активів, що суттєво впливає на фінансові результати. 

На  сьогодні головним є чітке усвідомлення механізмів проведення оцінки 

за справедливою вартістю при відсутності активного ринку та її методичне 

оформлення у бухгалтерському обліку України.  

Розробки фінансових планів руху активів, а саме коштів, їх 

еквівалентів, дебіторської заборгованості та інвестицій  на наступний рік в 

якому планується обсяг доходів та обґрунтовуються статті витрат. 

Так як, стандарти фінансової звітності НП(С)БО 1 визначають основні 

принципи підготовки та подання звітності підприємствами та 

організаціями різних форм власності, чітке дотримання стандартів, у т. ч. 

щодо формування інформації про фінансові активи, є основною запорукою 

ефективного функціонування фінансової системи. 

Підвищення корисності та оперативності отримання бухгалтерської 

інформації щодо операцій із фінансовими активами можна досягти шляхом 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку і складання звітності. Система 
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інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку фінансових активів, 

на думку вітчизняних вчених, повинна включати такі складові: єдину 

систему формування довідників, систему визначення облікових 

показників, єдину систему документування. Впровадження на 

підприємствах такої системи забезпечить ряд переваг, зокрема дозволить 

спростити обліковий процес, а також отримати більш достовірну облікову 

інформацію щодо фінансових активів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

КОШТІВ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Бухгалтерський облік благодійних організацій має певні особливості. 

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці або фізичні особи кожної 

неприбуткової організації мають право встановлювати обмеження на 

фінансову допомогу, яку вони вносять в благодійні організацію, а 

ґрантодавці - переконатися, що їх кошти витрачаються на узгоджені 

програми. Ці обмеження означають, що має бути забезпечення витрачання 

їх коштів у спосіб, який схвалюють благодійники, які надали фінансову 

допомогу. Ось чому неприбуткові організації використовують тип 

бухгалтерського обліку, відомий як облік фондів. 

Фондовий облік дає змогу благодійним організаціям розподіляти свої 

грошові надходження на різні групи або фонди, щоб забезпечити  контроль 
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над витратами тільки на те, на що вони призначені. Неприбуткові 

благодійні організації зазвичай поділяють свої гроші на такі групи, як: 

цільові доходи - це кошти, що надійшли для реалізації певної мети; 

нецільові доходи – це кошти отримані без зазначення цілі, 

перенаправлення та розподіл, яких визначає керівник благодійної 

організації з урахуванням її завдань і місії визначених статутом; пасивні 

доходи - кошти отримані як відсотки банку, курсові різниці, кошти від 

здачі майна в оренду тощо. 

Знання стану кожної групи (фонду) благодійної організації в будь-

який момент часу є важливою частиною як фінансового моніторингу, так й 

управління благодійною організацією. Зокрема, необхідно вміти 

розрізняти цільові фонди та нецільові фонди. Нецільові фонди є 

обмеженими коштами, тому витрачаються лише відповідно до запитів. За 

умови невиконання цього може бути порушена не лише довіра, як до 

організації, яка несла свою місію та ціль у суспільство, а також і довіра у 

фінансовому плані  - прозорості отримання та розпорядження коштами. 

Для зручності та самоконтролю відстеження коштів, які надійшли у 

вигляді пожертв, благодійна організація має наперед продумати  

організацію бухгалтерського обліку. Наприклад, чітко вказавши у формі 

пожертви тип пожертви, яку вона отримує: цільова (допомога 

скировавуватиметься на фінансування головного завдання благодійної 

організації) чи не цільова (допомога може бути використана на інші 

завдання благодійної організації). Надавачі благодійної допомоги самі 

вирішують, чи є їхня допомога цільовою чи не цільовою. Кошти, які 

потрібно відстежувати окремо для фінансування головного завдання чи 

другорядних завдань можна обліковувати на різних субрахунках, 

призначаючи окремі коди залежно від скерування коштів. Також не 

обов’язково відкривати окремі банківські рахунки для кожного напряму 

фінансування. За допомогою бухгалтерських програмних забезпечень або 

електронних таблиць Excel кошти можна відстежувати [2]. Відстеження 

обмежених коштів протягом року дасть змогу краще контролювати 

фінансові показники та суму встановлених резервів, а також сприятиме 

перегляду та встановленню політики щодо резервів. 

Різні благодійних організацій виконують аналіз і розподіл витрат за 

фондами як частину процесу річної звітності. Благодійна організація як 

неприбуткова організація зобов’язана надавати  органам контролю 

наступну звітність за результатами своєї діяльності: звіт про податкові 

пільги; звіт про використання коштів неприбуткової організації; звіт за 

формою 1ДФ (про доходи фізичних осіб); звітність до фондів 
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соцстрахування (пенсійний, а в окремих випадках – до зайнятості, 

тимчасової непрацездатності та нещасних випадків); фінансову звітність та 

статистичну звітність [3]. 

З погляду на сказане необхідно бути переконаним, що благодійна 

організація може легко ідентифікувати витрати, пов’язані з кожним 

обмеженим фондом у продовж року, а також  зробити так, щоб організація 

бухгалтерського обліку давала змогу розподіляти доходи та витрати на 

певний відділ/проект/центр витрат, що має спростити отримання 

інформації для звіту тим благодійникам, хто його запросить для 

моніторингу. 
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РОЯЛТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

 

У сучасних умовах розвитку світової економіки усе більшої 

актуальності набирає інтелектуальна власність, а роялті займає важливе 

місце в господарській діяльності компаній. Проте без знань про 

особливості обліку роялті неможливе ефективне управління 

підприємством.  

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування 

або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним 

правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи 

комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи 

телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на 

товари та послуги чи торговою маркою, дизайном, секретним кресленням, 
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моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) [1]. Для 

визнання будь-якого платежу роялті потрібно, щоб: підставою для 

визначення такого платежу був нематеріальний актив, тобто немонетарний 

необоротний актив, що не має матеріальної форми; цей актив мав такі 

якості, які б дозволяли передавати його у використання іншим особам, 

тобто він міг би бути відокремленим від підприємства. 

Зауважимо, якщо платнику роялті надано право користування 

нематеріальним активом на термін більше одного року, то в результаті 

виконання відповідного договору може утворитися похідний необоротний 

нематеріальний актив (право користування). Якщо сплачені роялті можна 

віднести до конкретного об’єкта витрат, тоді ми включаємо роялті в 

собівартість продукції (робіт, послуг). У цьому випадку витрати 

визначаються одночасно з визнанням доходу від реалізації такої продукції. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. Суми таких витрат на виплату роялті включають до складу 

адміністративних витрат або витрат на збут. У цьому випадку витрати 

виникають протягом періоду його здійснення (тобто дати нарахування). 

При цьому порядок, терміни і розміри виплачуваних роялті мають бути 

обумовлені в ліцензійному договорі. 

Дослідженням встановлено необхідність наступних документів для 

підтвердження видатків із виплати роялті: ліцензійний договір, оскільки 

розмір, порядок і строки виплат за використання об’єкта права 

інтелектуальної власності встановлені саме в ньому; платіжне доручення 

на перерахування платежу – роялті; розрахунок або бухгалтерська довідка, 

складені в порядку і строки виплат за використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, встановлені в ліцензійній угоді. 

У разі виплати роялті нерезидентам звільнення (зменшення) від 

оподаткування податком на прибуток здійснюється за умови подання 

нерезидентом довідки або нотаріально засвідченої копії, яка підтверджує, 

що нерезидент є резидентом держави, з якою Україна уклала міжнародний 

договір, та інших документів, якщо це регулюється міжнародним 

договором України. Доходи у формі сум авторської винагороди (роялті) за 

надання права на користування або розпорядження іншим особам 

об’єктами інтелектуальної (промислової) власності включаються до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

– фізичної особи [2]. 

Облік роялті на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 1  

 

 

 

 



50 

 

Таблиця 1 

Бухгалтерський облік операцій з роялті 
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

дебет кредит 

1 2 3 

Облік при сплаті роялті фізичній особі 

Нараховано суму заборгованості під час виплати роялті 

(роялті включно до складу собівартості продукції, 

пов’язаної з використанням об’єкта інтелектуальної 

власності) 

23, 91, 92, 

93 

685 

Утримано зобов’язання з податку на доходи 685 641/ПДФО 

Утримано військовий збір 685 642 

Погашено заборгованість під час виплати роялті грошима 

або векселем 

685    311 

Облік при сплаті роялті юридичній особі (резиденту) 

Нараховано суму заборгованості під час виплати роялті 

(роялті включно до складу собівартості продукції, 

пов’язаної з використанням об’єкта інтелектуальної 

власності) 

23, 91, 92, 

93 

685 

Погашено заборгованість під час виплати роялті грошима 

або векселем 

685 311, 62 

Сплата роялті ліцензіатом, якщо згідно з ліцензійним 

договором заборгованість зі сплати роялті не підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу 

55 

 

61 

61 

 

31 

Облік при сплаті роялті нерезиденту 

Нараховано суму заборгованості під час виплати роялті 

(роялті включно до складу собівартості продукції, 

пов’язаної з використанням об’єкта інтелектуальної 

власності) 

23, 91, 92, 

93 

685 

Відображено зобов’язання з оподаткування доходу 

нерезидента  

685 641/податок 

з 

нерезидента 

Підприємство сплачує податкове зобов’язання 

нерезидента 

641 311 

Погашено заборгованість під час виплати роялті 685 31, 62 

Відображено позитивну курсову різницю 685 714 

Відображено від’ємну курсову різницю 945 685 

Облік при нарахуванні роялті 

Сформовано дохід від роялті (якщо він формує дохід 

(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

36 70 

Нараховано роялті, яке підлягає отриманню 373 719 (69) 

Отримано дохід у вигляді роялті 31, 34 36 

 

Література 

1. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 

«Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text  2. 

Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  
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ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Україна завжди користувалася популярністю серед іноземних 

туристів. На хвилі пандемії 2020 року експерти заговорили про спад у 

туризмі. У 2021 році бюджет громади отримав туристичний збір у розмірі 

244 млн грн, що на 86,8% більше, ніж у 2020 році (130,6 млн грн) і навіть 

на 20% більше, ніж у 2019 році (196 млн грн)[1]. Однак у 2022 році росія з 

лютого почала повномасштабну війну з Україною, деякі території були 

окуповані, тож постає питання: яка ситуація зараз в країні з туристичним 

збором? 

Туристичний збір є місцевим збором, який сплачують громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, що прибули на таку 

адміністративну територію, де встановлено туристичний збір на 

визначений термін і на цій території  отримують послуги з тимчасового 

проживання та мають намір залишити місце перебування через певний 

обумовлений час. 

Ставку податку встановлено за рішенням територіальної громади від  у 

розмірі, що не перевищує 0,5 % для внутрішнього туризму та до 5 % - для 

в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну 

добу тимчасового розміщення. Відповідно до рішення адміністративно - 

територіальної одиниці справляння збору здійснюють: 

а) адміністрації готелів, кемпінгів, будинків відпочинку, мотелів, 

гуртожитків для приїжджих, туристичних баз, хостелів, санаторно-

курортних закладів, гірських притулків, таборів для відпочинку, 

пансіонатів та інших закладів готельного типу; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у житлові будинки, квартири, котеджі, 

кімнати, садові чи дачні будинки, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

в) юридичними особами, які уповноважені радами об’єднаних 

територіальних громад, створених згідно із законом справляти збір на 

умовах договору, укладеного з відповідною радою.  
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Податкові агенти стягують плату під час надання послуг з 

тимчасового розміщення (ночівлі) та окремо зазначають суму сплаченої 

плати в рахунку (квитанції) на проживання[2].  

Туризм з часу повномасштабного вторгнення рф в України суттєво 

скоротив свою діяльність, проте у першій половині року спостерігається 

зростання туристичного збору на 65%. Найбільші частки туристичног 

збору в бюджет України у 2022-му належать таким містам та регіонам: 

Києву – більше 18 млн. грн., що на 98% перевищує надходження 2021 

року; Львівщина - 11 млн 463 тис грн., що на 268% перевищує 

надходження 2021 року; Закарпатська область - 6 млн 212 тис. грн.,  що на 

144% перевищує надходження 2021 року; Хмельницька область - 1 млн 

447 тис грн., що більше ніж торік на 65%; Івано-Франківщина - майже 6 

млн грн – збільшення на 48% у порінянні з минулим роком. 

Такі суми вказують на значну чисельність людей, які рятувалися від 

війни зі східних, центральних та південних регіонів на заході України. 

Наприклад, для Львівщини це рекордна сума, яка незважаючи на війну 

майже втричі перевищила аналогічний показник попереднього року. Через 

припинення авіасполучення у перші місяці війни у Львові майже повністю 

зупинився потік іноземних туристів, однак сюди почали з’їжджатися 

переселенці з небезпечних регіонів, де велись активні бойові дії. Частина 

вимушених переселенців була централізовано розселена органами влади, 

але також люди самі здійснювали бронювання готелі та хостелів, а отже 

ставали платниками туристичного збору.  

Відповідно до збільшення цього показника в західних регіонах 

відбулось значне падіння цього збору в областях, де велися або наразі 

ведуться бойові дії, а також у тих, які на окупованих територіях. 

Найбільше зменшився турзбір у Миколаївській (63%), Луганській (60%), 

Сумській (48%), Херсонській (46%) та Запорізькій областях (41%)[1]. 

Перші два місяці війни готелі на безпечних територіях були заселені 

повністю. Однак, наразі ситуація змінилася - тепер більшість закладів 

розміщення у західних регіонах країни стоять напівпорожні, отже частка 

туристичного збору за друге півріччя 2022 року значно скоротиться.  

Проте точно дослідити, що буде з туризмом в Україні складно через 

те, що не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація на фронті. Також у 

великої кількості громадян скоротилися доходи, а дехто взагалі залишився 

без даху над головою, тому не має ресурсів для відпочинку.  
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Література 

1. Державне агентство розвитку туризму. Режим доступу: 

https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-otrimala-rekordi-244-mln-grn-

turistichnogo-zboru  2. Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI. Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З 

КРИПТОВАЛЮТОЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Сьогодні цифрові валюти стали невід’ємною частиною світового 

ринку, український не став винятком. Цього року Україна посіла третє 

місце у світі за впровадженням криптовалюти серед населення у 

глобальному індексі, складеному дослідницькою групою Chainalysis [1]. В 

сучасних умовах, після початку повномасштабного вторгнення, коли для 

забезпечення макроекономічної стійкості Нацбанком були впроваджені 

обмеження валютних операцій як для підприємств, так і для звичайного 

населення, крипта стала ще більш затребуваною. Вона дозволила просто і 

без бюрократії робити заощадження, стала одним із найоперативніших 

каналів фінансування Збройних Сил України.  

Не можемо не зазначити, що операції з криптою пов’язані з рядом 

проблем, деякими з них є:  

-відсутність правового статусу;  

-невизначеність оподаткування та обліку, необхідності ліцензування; 

- неможливість для платників єдиного податку приймати 

криптовалюти в оплату за товари/послуги; 

Розгляньмо міжнародний досвід впровадження та оподаткування 

віртуальної валюти. Високорозвинені країни в більшості випадків 

визнають криптовалюту платіжними засобами чи взагалі прирівнюють її 

до національної валюти та впроваджують регулювання та контроль за 

електронними платежами, обкладають їх податками. Країни з більш 

слабкою економікою не готові до використання подібних платіжних 

систем. Тому вони обирають нейтралітет, уникають прийняття рішень у 

сфері віртуальної валюти або взагалі її забороняють. 

США використовують наступні види оподаткування даних операцій: 

оподаткування довгострокових інвестиції за ставкою 15% від отриманих 

доходів та короткострокові за ставкою 35%; оподаткування операцій із 
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валютою за ставкою 23% [2 с.90]. Обов’язковим є запис всіх операцій з 

криптою. У разі відсутності даних документів база оподаткування 

розраховується з урахуванням найвищої вартості цифрової валюти на день 

продажу.  

Ще одним лідером у розвитку блокчейн-проєктів і криптовалют є 

Великобританія. Віртуальна валюта в даній країні не підпадає під дію 

фінансового законодавства, оскільки є унікальною комбінацією цифр, що 

отримана в результаті математичних обчислень і алгоритмів. Відповідно 

до законодавства корпоративний податок за будь-які операції із 

криптовалютами компанії сплачують на загальних підставах, як за будь-які 

валюти чи активи (19–20%). Залежно від ситуації дохід суб’єкта 

господарювання може оподатковуватися на приріст капіталу у такому 

самому розмірі. Майнінг та обіг цифрової валюти звільнений від 

оподаткування ПДВ [3]. 

Криптовалют у світі налічується близько тисячі, проте жодна з них не 

набула визначеного правового статусу в нашій країні. Лише 15 березня 

2022 року Закон України «Про віртуальні активи» був підписаний. Варто 

зазначити, що він набере чинності лише з дня набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами».  

Сьогодні в Україні на сам факт володіння цифровою валютою не 

нараховується податкових зобов’язань. Проте оподатковуються доходи 

отримані фізичними особами, доходи від крипти – не виключення[4]. Отже 

відповідно до законодавства такі операції оподатковуються податком на 

доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 18% та військовим збором - 1,5% 

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу включає 

встановлення особливого режиму оподаткування криптовалют:  

- ставкою 5% ПДФО оподатковуватиметься прибуток від операцій із 

віртуальними активами; 

- ставкою 5% ПДФО оподатковуватиметься інвестиційний прибуток, 

що виникатиме від операцій з криптою для фізичних осіб, а також 

військовим збором 1,5%; 

- передбачені податкові різниці, пов’язані з операціями з віртуальними 

активами. 

Проаналізувавши становище криптовалютного ринку в Україні, 

можна виділити основну проблему, а саме: відсутність правового 

регулювання операцій з віртуальною валютою. Відсутність законодавства 

не дає використовувати ефективну і прозору систему оподаткування, а 

навпаки надає власникам електронних грошей можливість вести тіньовий 

бізнес. Варто розробити та прийняти спеціальне законодавство у сфері 

«видобування», обігу та оподаткування криптовалюти з урахуванням 

міжнародного досвіду. 
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МЕТОДИ УНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Сучасна податкова система України схожа до податкових систем 

європейських країн, але її ще не можна назвати  інструментом підвищення 

конкурентоспроможності держави, адже вона характеризується значним 

тіньовим обігом. 

Причиною виникнення міжнародного або зовнішнього подвійного 

оподаткування є зіткнення кількох самостійних податкових юрисдикцій, 

внаслідок чого проблема розмежування платника податку та визначення 

об’єкта оподаткування переходить за межі однієї держави. 

Міжнародне подвійне оподаткування виникає через існування певних 

економічних передумов та суперечностей між податковими 

законодавствами двох або більше держав.  

До таких економічних передумов відносять: поширення міжнародної 

економічної діяльності; інвестування закордоном; зростання ставок 

податку на доходи до такого рівня, що подвійне оподаткування стає 

перепоною для господарського обігу [2].  

На сьогодні питання подвійного оподаткування набуває актуальності, 

адже значна частина осіб, вимушених виїхати за межі території України, 

продовжує дистанційно працювати на українські підприємства. Відповідно 

https://eba.com.ua/velykobrytanyya-y-kryptovalyuty-regulyrovat-yly-ne-%20regulyrovat/
https://eba.com.ua/velykobrytanyya-y-kryptovalyuty-regulyrovat-yly-ne-%20regulyrovat/
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до правил, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони 

можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування та 

піддаватимуться ризику подвійного оподаткування. 

Схожою є і ситуація з оподаткуванням доходів від підприємницької 

діяльності/надання незалежних послуг ФОП на території іншої держави.  

Подвійне оподаткування  поділяється на зовнішнє та внутрішнє.  

Зовнішнє, тобто міжнародне подвійне оподаткування  являє собою 

обкладанням податками однієї бази в більш ніж двох державах за один і 

той же період.  

Внутрішнє подвійне оподаткування – це явище, коли один і той самий 

податок стягується на рівні різних адміністративно-територіальних 

одиниць однієї держави. Цей вид подвійного оподаткування виникає в 

межах національної податкової системи. 

В Україні до внутрішнього подвійного оподаткування можна віднести 

одночасне оподаткування юридичних осіб та їх акціонерів. 

Звісно, що збільшення податкового тиску негативно впливає на 

економічний розвиток держави, тому перед кожною країною постає 

питання про усунення подвійного оподаткування.  

Проблема усунення подвійного оподаткування здебільшого 

вирішується підписанням міжнародних угод [2]. Перші такі форми 

взаємодії держав у сфері фінансів були відомі ще у XVIII столітті.  

За умов сучасної економіки виділяють два основні способи усунення 

подвійного оподаткування: 

1. Oдносторонні заходи, передбачені національним податковим 

законодавством, які застосовуються владою даної країни без узгодження з 

іншими державами;  

2. Багатосторонні заходи, які реалізуються за допомогою міжнародних 

угод та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування [1].  

Найчастіше в міжнародній податковій практиці спостерігається 

двостороннє усунення подвійного оподаткування, тобто усувається 

виключно через укладення між зацікавленими державами відповідних 

міжнародних податкових угод (конвенцій) [1].  

Сьогодні в нашій державі також існує ця система двосторонніх чи 

багатосторонніх міжнародних договорів. Між Україною та іншими 

державами діють сімдесят чотири міжнародні двосторонні міжурядові 

конвенції (угоди) про уникнення подвійного оподаткування. 

Також, у зв’язку з запровадженим воєнним станом в Україні, зростає 

потреба в створенні пільгового режиму оподаткування українців. До 

прикладу Ірландія й Литва, відмовилися від права оподатковувати доходи 
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українців, які отримуються в результаті віддаленої роботи в українських 

роботодавців, або можливим варіантом є накладання мараторію на термін 

перебування українців за кордоном. Українські урядовці роблять кроки 

щодо вирішення цих проблем не тільки через зміни ПКУ, а саме на 

міжнародному рівні. 

Отже, рівень розвитку сучасного міжнародного співробітництва 

свідчить про те, що проблема врегулювання міжнародних відносин 

набуває великого значення. Особливо актуальна ця проблема для країн, які 

намагаються залучити іноземні інвестиції. До цих країн, звичайно, 

належить і Україна.  
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ  

 

Облікова політика – це сукупність конкретних методів та процедур, 

згідно з якими будь-яке підприємство здійснює свою діяльність. Кожне 

підприємство повинно мати наказ про облікову політику, який 

стосуватиметься діяльності підприємства, спираючись на його вид 

діяльності, галузь та систему обліку. Основною метою облікової політики 

підприємства є дотримання правил обліку відповідних об’єктів та 

підтвердження їх використання самим підприємством [1]. 

В результаті дослідження наказів про облікову політику ряду 

підприємств щодо обліку власного капіталу виявлено часткове, або не 

чітке, або відсутнє відображення процедури обліку власного капіталу. 

Відсутність інформації в наказі про облікову політику щодо методів обліку 

власного капіталу, унеможливлює доведення законності проведених 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11dyhmpo.pdf
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операцій та дотримання правил по цій ділянці обліку. Щодо відображення 

часткової інформації про облік власного капіталу, то мається на увазі, що 

інформація є в «загальному вигляді» і без конкретизації, тобто, 

підприємство вказує тільки 1-2 пункти щодо обліку власного капіталу в 

загальних аспектах. Зазвичай це порядок збільшення та зменшення 

статутного капіталу і порядок формування резервного капіталу. Даної 

інформації є недостатньо для отримання повної оцінки дотримання норм 

облікової політики, тому вирішенням даної проблеми є конкретизація 

методики обліку та її повний опис. Важливим моментом під час 

визначення облікової політики підприємства є конкретність та чіткість 

висвітлення питань обліку власного капіталу. Вважаємо, що в 

бухгалтерському обліку принцип «повного висвітлення» стосується не 

тільки фінансової звітності, а й облікової політики, адже проведення 

діяльності та внесення результатів до фінансової звітності повністю 

базується на обліковій політиці, у якій чітко висвітлено процес обліку 

конкретного підприємства [2].  

Проблема нечіткого висвітлення інформації полягає в тому, що 

зовнішньому користувачу (наприклад аудитору чи студенту-практиканту) 

важко зрозуміти чого саме стосується той чи інший пункт. Складно 

визначити метод нарахування амортизації, який наводиться в обліковій 

політиці стосується і основних засобів чи нематеріальних активів, які було 

внесено до зареєстрованого капіталу. Вирішенням проблеми є внесення 

додаткової інформації про цей об’єкт обліку: «Амортизацію 

нематеріальних активів нараховувати із застосуванням прямолінійного 

методу (те саме стосується нематеріальних активів у складі власного 

капіталу)». Уточнення інформації допоможе користувачеві зрозуміти 

структуру власного капіталу без використання фінансової звітності. 

Визначивши основні помилки під час складання облікової політики, 

варто узагальнити ключові елементи у розрізі складових власного 

капіталу. В частині статутного капіталу необхідно наводити інформацію 

про порядок та формування внесків учасників та їх вибуття. Інформація 

про додатковий капітал повинна містити джерела утворення, порядок 

використання та емісійний дохід. Резервний капітал повинен відображати 

порядок та джерела формування, порядок використання та відповідний 

розрахунок обов’язкових відрахувань. Щодо нерозподілених прибутків, то 

інформація про них в обліковій політиці відображається з джерел 

формування, порядком розподілу та його використанням. Інформація про 

непокриті збитки повинна мати порядок та джерела їхнього покриття. 

Якщо брати до уваги неоплачений капітал, то в обліковій політиці варто 

вказати порядок відображення внесків та зобов’язань учасників. Облік 

вилученого капіталу в обліковій політиці повинен враховувати інформацію 

про розміщення викуп та анулювання акцій підприємства [3]. 
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Отже, достовірність проведення операцій з обліку власного капіталу 

прямо залежить від відображення методик та процедур, вказаних в 

облікові політиці підприємства і сприяє не тільки висвітленню інформації 

та дотримання вимог, а й можливістю побудувати раціональну організацію 

обліку власного капіталу. 

 

Література 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс] режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 2. Принципи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] 

режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/law-70/section-390/article-20764/ 3. 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики 

підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України: Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635 

[Електронний ресурс] режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-

13?sp=:max50:nav7:font2&lang=uk#Text 

 

 

Лінинська В.І., 

студ. гр. ОПМ-21,  

Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Лемішовська О.С.,  

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

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НАДАННЯ 
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З початком повномасштабної війни на території України для 

підтримки армії підприємства надають грошові кошти, основні засоби, 

товари, послуги здійснюючи в такий спосіб благодійну допомогу. При 

цьому актуальним є питання правильного відображення у системі 

бухгалтерського обліку такої благодійної допомоги.  

Найпоширеніший вид надання благодійної допомоги на потреби армії 

є допомога грошима, яка відображається в обліку досить просто. Більш 

важливим питанням, яке потребує детального розгляду є облік основних 

засобів на потреби армії в процесах їх законодавчої мобілізації. Згідно ст. 6 

та ст. 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»: 
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«Підприємства, незалежно від форм власності, повинні надавати під час 

мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інші матеріально-

технічні засоби Збройним Силам України» [1].  

Під час мобілізації основні засоби можуть вилучатися для 

тимчасового користування або відчужуватись з повним відшкодуванням їх 

вартості. При передачі у тимчасове користування підприємство повинно 

продовжувати обліковувати об’єкт на відповідному субрахунку з 

подальшим нарахуванням амортизації. Після повернення основного засобу 

здійснюється огляд чи інвентаризація та відображаються витрати від його 

пошкодження якщо такі мають місце. Відшкодування таких витрат 

повинні відображатися у вигляді компенсації, яка не вважається доходом.  

При відчуженні основного засобу на користь армії він списується з 

балансу і підприємство отримує компенсацію у вигляді повного 

відшкодування його оціненої вартості. У випадку добровільної передачі 

основного засобу на потреби армії, в обліку таку операцію відображають 

як безоплатну передачу.  

Передача основних засобів на потреби армії без відшкодування їх 

вартості не вважається операцією з реалізації для цілей оподаткування. 

Тому податкові зобов’язань з ПДВ відображатись не будуть. Проте 

податкові зобов’язання потрібно нараховувати, встановлюючи їх розмір у 

сумі нуль гривень (договірна вартість при благодійній передачі майна не 

визначається). Підприємству-платнику ПДВ необхідно виписати податкову 

накладну на нульову суму.  

Якщо підприємству повертаються кошти за переданий основний засіб, 

то тоді для цілей оподаткування таку операцію слід розглядати як 

звичайну реалізацію. У такому випадку виникає податкове зобов’язання з 

ПДВ визначається як і при звичайному продажу. 

Передача основних засобів на користь армії залежно від способу 

матиме різний вплив на фінансовий результат до оподаткування. Якщо 

підприємство в минулому придбало основний засіб, то при передачі його 

армії до доходу необхідно включити різницю між доходом від відчуження 

та балансовою вартістю, а витрати необхідно збільшити на різницю між 

балансовою вартістю і доходом від їх відчуження. У випадку передачі 

безоплатно отриманого основного засобу дохід буде визначатися як 

різниця між доходом від відчуження та його вартістю, а витрати – різниця 

між вартістю основного засобу і доходом від відчуження [2].  
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Отже, облік надання благодійної допомоги у вигляді основних засобів 

на потреби армії має свої особливості і потребує поглибленого розгляду, 

адже на даний час ця тема є актуальною та малодослідженою.  
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ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Податки є головним фінансовим інструментом, який регулює 

взаємовідносини будь-якого бізнесу з державою. У сучасному світі 

підприємницька діяльність у електронному середовищі постійно зростає. 

Суспільство безупинно наближається до нової інформаційної ери, де 

більша частина економіки та бізнесу стає електронною і здійснюється у 

мережі Інтернет. У той же час, непередбачуваний розвиток електронного 

бізнесу не знайшов відповідного відображення у податковому 

законодавстві країни. Оподаткування електронного бізнесу проводиться на 

загальних засадах, що є негативним явищем. Адже деякі суб’єкти 

економічної діяльності часто ухиляються від сплати податків. 

Правове регулювання електронного бізнесу в Україні проводиться 

відповідними законодавчими актами, а саме: Податковий кодекс України 

[1], Цивільний кодекс України, закон України «Про захист прав 

споживачів» та закон України «Про електронну комерцію» [2] тощо. Закон 

[2], який спеціально затверджено для врегулювання електронної торгівлі, 

має низку проблем у своєму змісті. Погано врегульовано укладання 

онлайн-угод між постачальниками та замовниками та відповідний порядок 

їх оподаткування, адже відсутні географічні кордони, місця проведення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
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угод та вихід нових платіжних систем, що призводить до позбавлення 

податкових надходжень до бюджету країни. Введення даного закону в дію 

ускладнюється тим, що значний сегмент ринку електронної торгівлі 

знаходиться в тіні. Враховуючи досвід розвинених іноземних країн 

потрібно використати їхні підходи правового забезпечення до 

оподаткування електронного бізнесу. 

Податковий кодекс України [1] є головним нормативно-правовим 

актом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів в 

Україні. Однак у даному законі не передбачено окремого механізму 

оподаткування електронного бізнесу. В українському законодавстві, що 

регулює ведення бухгалтерського обліку, відсутні методичні рекомендації 

для відображення господарських операцій у сфері електронного бізнесу. 

 У зв’язку з тим, що податкове законодавство не виокремлює 

електронний бізнес із загальних підходів до оподаткування, не враховуючи 

притаманні даній галузі особливості, деякі суб’єкти підприємницької 

діяльності ухиляються від сплати податків, уникають офіційної реєстрації 

бізнесу, не вносять отримані доходи у податкові декларації тощо. 

Сфера електронного бізнесу швидко розвивається та стає окремою 

частиною економіки країни, яка має приносити доходи до бюджету 

держави. Але зважаючи на можливості уникнути оподаткування, більшість 

суб’єктів господарювання продовжують діяльність у тіні.  

Доцільними заходами регулювання державою електронного бізнесу є: 

 запровадження окремої спрощеної системи оподаткування для 

електронного бізнесу; 

 надання підтримки з боку держави підприємствам для виходу з 

тіньової економіки, створення податкових канікул, які стануть 

допоміжним фактором для їх розвитку в період становлення; 

 відповідності податкового законодавства країни до міжнародних 

принципів оподаткування: нейтральності, ефективності, визначеності 

та простоті, дієвості та справедливості, гнучкості тощо; 

 покращення нормативно-правового регулювання: створення головних 

шляхів та інструментів державного регулювання електронного бізнесу 

в країні; окремого порядку сплати податків суб’єктами у сфері 

електронного бізнесу;  

 створення механізму ідентифікації підприємств електронного бізнесу 

постановою їх на податковий облік; 

 введення дієвої системи штрафів за здійснення незаконної діяльності 

у галузі електронного бізнесу тощо. 

Отже, на даний момент сфера електронного бізнесу стрімко 
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розвивається. Для подальшого ефективного розвитку даної галузі, 

необхідно провести ряд заходів, які удосконалять оподаткування 

електронного бізнесу та збільшать податкові надходження до державного 

бюджету. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Земля є найголовнішим та незамінним засобом виробництва у сфері 

сільського господарства. Особливим об’єктом бухгалтерського обліку є 

земля. Тому достовірне відображення господарських операцій у обліку із 

земельними ресурсами є необхідністю. Адже на практиці підприємств 

АПК виявлено низький рівень цих операцій у бухгалтерському обліку, а 

окремі суб’єкти господарської діяльності загалом нехтують введення 

обліку. Є необхідність у створенні доступної методики бухгалтерського 

обліку землі та удосконалення нормативно-законодавчої бази обліку 

земельних ресурсів.   

У сільськогосподарській діяльності земля є предметом та засобом 

праці, знаряддям виробництва, а також елементом майна і нерухомості. 

Облік використання земельних ресурсів регламентується П(С)БО 30 

«Біологічні активи» та МСБО 41 «Сільське господарство». Основною 

відмінністю між цими стандартами є трактування терміну «біологічні 

активи». У МСБО 41 вони розглядаються як жива рослина чи тварина, а 

П(С)БО 30 трактує поняття «біологічні активи» як фактори виробництва, 

http://document.vobu.ua/pku/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text
http://jes.nuoua.od.ua/archive/6_2021/10.pdf
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що здатні приносити економічні вигоди. Землю визначають активом за 

об’єктивною вартісною оцінкою (історичною, фактичною, справедливою), 

тому вона входить до складу основних засобів. Облік здійснюється  

відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [1]. Землю класифіковано на дві 

відокремлені групи: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення 

земель. У Плані рахунків ці групи відображаються на  рахунку 10 «Основні 

засоби», а саме на субрахунках: 101 «Земельні ділянки»; 102 «Капітальні 

витрати на поліпшення земель». Відповідно до Земельного кодексу 

України земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави [2]. На землю гарантується право власності, 

яке набувають та реалізують громадяни, юридичні особи та окремо 

держава згідно із законодавством. Підприємства АПК володіють 

державним актом на право постійного або тимчасового користування 

земельною ділянкою. Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3] право 

на користування за економічною оцінкою відображається у 

бухгалтерському обліку на рахунку 12 «Нематеріальні активи», а саме на 

субрахунку 122 «Права користування майном». 

Дослідженням встановлено основні завдання бухгалтерського обліку 

земельних ресурсів, а саме: введення відповідної інформаційної бази, щоб 

відобразити фізичний стан земельної ділянки, створення технічних записів 

стану і змін спеціальних земельних ділянок щодо системного контролю 

для збереження якісних рекомендацій та ефективного використання 

земельних ресурсів на підприємствах АПК; контролювання змін для 

передачі права на землю, змін за рухом земельних ресурсів з будівлями і 

спорудами, змін у складі та статі земельних ділянок при переході з одного 

стану в інший; відображення наявності та руху коштів, які призначені 

щодо цільового фінансування витрат для поліпшення землі; збирання 

потрібної інформації, яка стосується власних та залучених земельних 

ділянок підприємств АПК і точне відображення її при складанні 

фінансової звітності; контролювання правильності нарахування та 

своєчасності сплати податків на землі та відображення їх в обліку. 

В ході дослідження встановлено особливості землі як об’єкта обліку, а 

саме: об’єктом обліку є не земля взагалі, а окремі земельні ділянки; 

земельні ділянки – один із видів основних засобів; на вартість земельних 

ділянок не нараховується амортизація; такий об’єкт основних засобів не 

може бути ліквідований; збільшення первісної вартості земельної ділянки 

можливе лише у разі її дооцінки; капітальні витрати на поліпшення земель 

не збільшують первісну вартість об’єкта, а визнаються як окремий об’єкт 

основних засобів, на який нараховують амортизацію. 
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Отже, земля є особливим економічним видом та об’єктом обліку. 

Відображення операцій з землею потребують індивідуального підходу в 

економічних, бухгалтерських та правових питаннях. Земельні угіддя є 

окремим об’єктом у бухгалтерському обліку. Однак відображення системи 

обліку землі на даний час є не повністю опрацьована, адже немає 

розроблених та затверджених первинних документів для бухгалтерського 

обліку земельних ділянок, незначна кількість операцій із землею 

сільськогосподарського призначення. Тому необхідно удосконалити 

систему обліку земель.  
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ОСОБЛИВОСТІ  ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Ще з часів Революції Гідності та початку війни народ України 

особливо гостро відчув значення благодійної діяльності. Осмислення 

обов’язку перед суспільством, емпатія та бажання приєднатися до 

вирішення важливих проблем мотивують людей займатися певним видом 

доброчинності, включаючи створення та забезпечення діяльності 

благодійних організацій.   

Благодійні організації можуть бути створені у формі благодійного 

товариства, благодійної установи чи благодійного фонду з урахуванням 

особливостей, визначених законодавством [1]. Благодійні організації 

https://document.vobu.ua/doc/3396
https://ips.ligazakon.net/document/T012768?an=1331&ed=2019_10_31
https://document.vobu.ua/doc/3393
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належать до неприбуткових, тому облік їх доходів має особливе значення.  

Серед надходжень благодійних організацій виділяють: 

1. Цільове фінансування. Такі надходження відображаються за 

кредитом субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових 

надходжень». Їх визнають доходом протягом тих періодів, в яких 

були визнані пов’язані з виконанням умов цільового фінансування 

витрати [2]. Винятком є цільове фінансування на придбання капітальних 

інвестицій, оскільки в такому випадку доходи визнають протягом строку 

корисного використання придбаних об’єктів інвестування, пропорційно 

сумі нарахованої на них амортизації. 

2. Нецільове фінансування. Отримані грошові кошти та матеріальні 

цінності без цільового призначення відображають як безоплатно отримані 

у загальному порядку. Тобто таке фінансування зазвичай визнають 

доходами у періоді отримання, використовуючи субрахунок 718 «Дохід від 

безоплатно одержаних оборотних активів». 

3. Пасивні доходи. До пасивних доходів благодійної організації 

можуть належати кошти, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, роялті.  

4. Інші доходи. Благодійні організації мають право вести господарську 

діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх 

статутних цілей, що уможливлює отримування доходів з інших джерел. У 

цьому випадку дохід визначають за загальними правилами, тобто коли 

виникають критерії його визнання. 

Інші об’єкти обліку мають лише невеликі особливості. Наприклад, в 

обліку витрат необхідно врахувати, що розмір адміністративних витрат 

благодійної організації не може перевищувати 20% доходу у поточному 

році. Введення в експлуатацію активу, профінансованого за рахунок 

цільового фінансування відображається проведенням Дт 484 Кт 69 

«Доходи майбутніх періодів», а по мірі нарахування амортизації 

відображають дохід від цільового фінансування - Дт 69 Кт 745. 

Якщо благодійна організація зареєстрована в реєстрі як одержувач 

гуманітарної допомоги [3], то виникають наступні особливості: іноземна 

валюта як гуманітарна допомога може одержуватися організацією без 

відповідної ліцензії НБУ, товари, що ввозяться на митну території України 

як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному 

спрощеному декларуванню, у супровідних документах та вантажній 

митній декларації товарів проставляється клеймо «Гуманітарна допомога. 

Продаж заборонено». 

Статус неприбуткової не звільняє благодійну організацію від подання 

фінансової звітності. Особливістю такого виду організацій було подання 
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окрім звичних форм ще Звіту про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації. Однак в умовах воєнного стану не 

поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, 

використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та 

фізичних осіб-резидентів і нерезидентів [4]. 

Отже, в процесі бухгалтерського обліку благодійних організацій слід 

враховувати їх неприбутковий статус, вести контроль за відповідністю 

витрачених коштів до цілей, на які їх було отримано, та загалом 

відповідністю до чинного законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ІНТЕРНЕТ-

ТОРГІВЛІ 

 

У сучасних умовах воєнного стану, яким передувала пандемія та 

самоізоляція, суспільство активно почало користуватися новими 

досягненнями інформаційних технологій. Зростання кількості інтернет-

магазинів, та перехід в онлайн-режим роботи звичайних магазинів, які 

функціонували до війни у приміщеннях, пов’язане зі збільшенням 

кількості покупців, які готові купувати широкий асортимент товарів, не 

виходячи з дому, економлячи при цьому час, та зменшенням витрат зі 

сторони магазину на його утримання. Крім того торгівля через Інтернет 

дозволяє значно зменшити вартість товарів, економлячи на утриманні 
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торгових площ та персоналу, а споживачі можуть швидко переглянути 

наявний товар, його характеристику та відгуки, обрати зручний спосіб 

доставки. 

Бухгалтерський облік операцій в інтернет-торгівлі має дві основні 

складові: облік витрат на створення та функціонування інтернет-магазину 

та облік розрахунків з покупцями. 

Витрати на виготовлення Web-сайту в обліку доцільно відображати як 

нематеріальний актив, а витрати на його створення –  капітальними 

витратами (Web-сайт є об’єктом авторського права що належить 

підприємству, тому використовується рахунок 154 «Придбання (створення 

НМА» та в майбутньому списується на 125 «Авторське право»).  

Нарахування амортизації на Web-сайт здійснюється прямолінійним 

методом протягом строку корисного використання, що встановлюється 

наказом при зарахуванні його на баланс, але не більше 20 років. Витрати 

на оплату послуг оренди дискового простору та серверу у провайдера 

включається до складу витрат на підготовку й організацію виробництва, 

тобто на рахунок 93 «Витрати на збут». 

Облік товарів у торгівлі через Інтернет ведеться на рахунку 282 

«Товари у торгівлі». При реалізації товарів є можливість використання 

наступних методів оцінки вибуття запасів: ідентифікованої собівартості, 

середньозваженої собівартості, FIFO, ціни продажу. У інтернет-торгівлі 

найчастіше використовують останній метод ціни продажу. 

Бухгалтерський облік операцій щодо розрахунків з покупцями 

ведеться залежно від способів доставки (отримання товару в офісі 

продавця; кур'єрська доставка; доставка поштою) та  виду розрахунків 

(готівкові, безготівкові, електронними грошима). 

У разі наявності власної кур’єрської служби,  підприємство має 

проводити розрахунки за допомогою РРО та звітуватися щодо таких 

розрахунків. Якщо підприємство використовує послуги сторонньої 

кур’єрської служби, то кур’єр, який отримує кошти за товар вносить їх на 

банківський рахунок. При цьому, з кур’єрською службою має бути 

укладений договір, в якому передбачається передача матеріальної 

відповідальності та надання звіту про виконання замовлення. У цьому 

випадку для відображення доставки товару покупцям використовується 

рахунок 282 «Товари у торгівлі», але з окремим субрахунком, наприклад, 

2822 «Товари передані кур’єру», а дохід визнається в момент отримання 

товару покупцем і відображається проведенням – Дт 301 Кт 702. 

При доставці товарів поштою, товар разом із супроводжуючими 

документами передається відповідальній особі, з якою укладається договір 
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про повну матеріальну відповідальність. Така особа оформляє 

відправлення на адресу покупця  та оплачує поштові послуги за доставку. 

Для даної операції також потрібно використовувати рахунок 2822 «Товари 

видані кур’єру», але вже для доставки на пошту. Варто відзначити, що це 

може бути не лише кур’єр, але й попередньо призначена матеріально-

відповідальна особа. Дохід визнається також в момент отримання товару 

покупцем і відображається проведенням Дт 361 Кт 702. 

Під час отримання товару в офісі продавця, коли покупець забирає 

товар самостійно, приймання-передачу товару фіксують у бланку 

замовлення на доставку товару. Приймання готівки оформлюють за 

допомогою РРО. Водночас, покупцю можуть надаватися інші документи, 

такі як технічний паспорт на товар, або другий примірник податкової 

накладної, якщо покупець є платником ПДВ. Дохід визнається 

проведенням Дт 301 Кт 702 при готівкових розрахунках, та Дт 361 Кт 702 

при безготівкових розрахунках. 

Отже, важливу роль під час проведення розрахунків в інтернет-

торгівлі відіграє спосіб оплати та доставки товару. Оплата може 

проводитися у готівковій формі - під час самовивозу замовлення, доставки 

кур’єром чи поштою, а також у безготівковій - за допомогою банківського 

переказу, інтернет-еквайрингу чи оплати платіжними картками. Кожен із 

способів проведення розрахунків має свої особливості відображення у 

бухгалтерському обліку, однак їх усіх об’єднує обов’язковість 

використання РРО при здійсненні таких операцій.  
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ВІДМІННОСТІ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ КОНСОЛІДОВАНОЇ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НП(С)БО 1 ТА МСФЗ 10 
 

Ринкові умови господарювання в Україні, інтеграційні процеси 

призвели до утворення таких об’єднань підприємств, як консолідовані 

групи підприємств або холдингові підприємства, а отже, виникла 
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необхідність складання консолідованої фінансової звітності. 

Консолідація — це зведення облікових даних при складанні 

зведеного звіту. 

Відповідно до НП(С)БО 1 консолідована фінансова звітність — це 

звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної 

господарської одиниці. 

Консолідована фінансова звітність згідно з МСФЗ 10 – це фінансова 

звітність групи, в якій активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, 

витрати та грошові потоки материнської компанії та її дочірніх компаній 

представлені як належні одній економічній одиниці. 

Отже, визначення «консолідованої фінансової звітності» за 

міжнародними та національними стандартами є ідентичними. 

У системі бухгалтерського обліку України комерційні підприємства 

можуть складати консолідовану фінансову звітність відповідно до 

Національних стандартів та Міжнародних стандартів. 

Слід зазначити, що консолідація фінансової звітності є однією з 

найскладніших облікових процедур. Процедури консолідованої звітності 

застосовуються до групи підприємств, що складається з материнської та 

дочірніх компаній. Тому видається необхідним узагальнити та вивчити 

особливості формування консолідованої фінансової звітності. 

Незважаючи на те, що методологічні основи складання 

консолідованої фінансової звітності відображені в Україні в нормативно-

правових документах, на сьогодні відсутня детальна методика складання 

консолідованої фінансової звітності, уніфіковані рекомендації щодо 

складання такої звітності. 

Консолідована фінансова звітність готується та подається суб’єктом 

господарювання, який є материнським суб’єктом господарювання. 

Відповідно до МСФЗ 10, материнська компанія – це суб’єкт 

господарювання, який контролює один чи більше суб’єктів 

господарювання, а дочірня компанія – це суб’єкт господарювання, який 

контролюється іншим суб’єктом господарювання. 

Національні стандарти, у свою чергу, дають такі визначення 

материнського та дочірнього підприємств: материнське (холдингове) 

підприємство — підприємство, яке контролює дочірні підприємства, а 

дочірнє — підприємство, яке контролюється материнським (холдинговим) 

підприємством. 

Міжнародні стандарти, на відміну від національних, які не дають 

визначення терміну «контроль», дають таке тлумачення контролю над 

об’єктом інвестування: «Інвестор контролює об’єкт інвестування, якщо він 

має право на змінні результати діяльності6 об’єкт інвестування або зазнає 

ризиків, пов’язаних з ними, і може вплинути на ці результати завдяки 

своїм владним повноваженням над об’єктом інвестування. Отже, інвестор 
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контролює інвестицію, коли він має все вищезазначене, а саме: 

 повноваження щодо об'єкта інвестування; 

 наражаються на ризики або мають право на змінні результати 

діяльності об'єкта інвестування; 

 можливість використовувати свою владу над об'єктом 

інвестування з метою впливу на результати діяльності інвестора. 

Відповідно до НП(С)БО та МСФЗ з урахуванням наявності контролю 

виділяють такі типи залежних компаній: 

 спільне підприємство – це договірна домовленість, за якою дві або 

більше сторін здійснюють господарську діяльність, що підлягає спільному 

контролю; 

 асоційоване підприємство – це суб’єкт господарювання, зокрема 

суб’єкт господарювання, який не є корпорацією, наприклад товариство, на 

яке інвестор має значний вплив і не є ані дочірнім підприємством, ані 

часткою участі у спільному підприємстві; 

 дочірня компанія – це організація, зокрема організація, яка не є 

корпорацією, наприклад товариство, яке контролює іншу компанію 

(відому як материнська компанія). 

Консолідована фінансова звітність, складена за міжнародними 

стандартами, не має чітко регламентованої форми, а в НП(С)БО 1 наведено 

перелік мінімальних статей, які повинні бути включені до звітності. 

Крім того, консолідована фінансова звітність, яка складається 

відповідно до національних стандартів фінансової звітності, має 

регламентовані форми, які не відрізняються від класичної звітності, яка 

складається для окремого підприємства. 

Аналізуючи вимоги національних та міжнародних стандартів до 

процесу консолідації фінансової звітності, можна зробити висновок, що в 

Україні відбувається процес гармонізації вітчизняного законодавства з 

міжнародним. Порівняння показало, що основний зміст національних 

стандартів відповідає вимогам міжнародних стандартів, однак національні 

стандарти бухгалтерського обліку розглядають дещо вужче коло питань, 

ніж міжнародні. Проаналізувавши нормативну базу, яка регулює процес 

консолідації фінансової звітності, можна відзначити, що в міжнародній 

практиці більш широко розкривається така категорія, як оцінка наявності 

контролю, а також опис процедури консолідації. 
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929_012. 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «За-

гальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 року № 73, поточна редакція із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 08.02.2015 р. № 48. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Для управління діяльністю різних суб’єктів господарювання 

необхідна об’єктивна, вчасна, аналітична інформація, яка є основою 

прийняття управлінських рішень ( як щодо обсягу продукції та її 

асортименту, встановлення ціни на продукцію, розширення чи скорочення 

сегмента діяльності, виходу на нові ринки збуту, так і щодо заміни 

обладнання, відкриття нових філій і представництв тощо). Збирання, 

обробку, аналіз та інтерпретацію такої інформації на підприємстві 

здійснює управлінський облік. 

Поняття управлінського обліку та його зміст має різне трактування у 

країнах світу. Зокрема, в Німеччині його називають «контролінг»; в Англії 

та Америці – «управлінський облік»; у Франції – «виробничий облік». В 

Україні його називають «внутрішньогосподарський (управлінський) 

облік». 

Так, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це 

система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління 

підприємством. Тобто, метою управлінського обліку є забезпечення 

необхідною управлінською інформацією менеджерів підприємства для 

прийняття ними обґрунтованих рішень [1]. 

Управлінський облік є ефективним інструментом управління, тому 

що створює конкурентні переваги в ринковому середовищі, а саме, 

забезпечує підприємство ключового інформацією. Досвід підприємств 

України свідчить, що практичне застосування управлінського обліку, на 

жаль, ще не набуло належного поширення, в зв’язку з невирішеним колом 

проблем. У сучасних умовах це питання вкрай актуальне та потребує свого 

дослідження. Практичний бік застосування управлінського обліку ставить 
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перед керівництвом підприємства конкретні завдання організаційного 

характеру, а саме: чи доцільне використання цього виду обліку; чи 

створювати управлінську бухгалтерію; який має бути порядок формування 

інформації про витрати, обсяг виробництва та систему контролю за цими 

показниками тощо. Винятковий вплив на вирішення цих проблем мають 

галузеві організаційні та інші особливості конкретного підприємства, 

наявність внутрішньої та зовнішньої звітності тощо [2]. 

Основними проблемами під час формування концепції сучасного 

управлінського обліку для українських підприємств є впровадження нових 

систем обліку витрат і розроблення нових підходів до калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). Проблемами функціонування 

управлінського обліку на українських підприємствах є: вибір варіанту 

побудови системи; робота над побудовою системи управлінського обліку 

фінансового департаменту; відсутність продуманої організаційної 

структури підприємства, невизначеність із виконавцями та користувачами 

інформації призводитиме до конфлікту даних та неможливості не тільки 

отримувати результати роботи, але й здійснювати їх контроль; 

невизначеність кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які відповідають за 

постановку та ведення управлінського обліку; складність у технічному 

функціонуванні системи. 

Для ефективного ведення управлінського обліку потрібно:  

– забезпечити фахівців усією необхідною інформацією, оскільки за 

неповного володіння інформацією управлінський облік втрачає будь-який 

сенс;  

– розробити специфічну для кожного підприємства методологію,  яка 

повинна включати параметри управлінського обліку, облікову політику, 

форми звітності, процедури отримання інформації.  

Обов’язковою умовою дієвості системи управлінського обліку є 

взаємоузгодженість роботи всіх служб і підрозділів підприємства, постійна 

командна співпраця у напрямі реалізації узгоджених загальних цілей 

підприємства.  

Ураховуючи зазначене, можна зробити висновок, що управлінський 

облік є універсальною складовою управління діяльністю підприємства, 

адже він поєднує в собі майже всі функції управління, такі як облік, 

планування, аналіз, координацію, прийняття рішень тощо. Він посідає 

вагоме місце в системі управління підприємством, є засобом прямого і 

зворотного зв’язку між різними управлінськими рівнями господарюючого 

суб’єкта, а також внутрішнім і зовнішнім середовищем його існування, 

виступає свого роду інструментом реалізації функції управління. 
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання одним з найбільш складних і 

суперечливих питань українського обліку можна вважати облік 

дебіторської заборгованості, що пов’язано із загостренням проблем 

неплатежів. На жаль, нині суб’єкти господарювання передусім вирішують 

власні проблеми замість виконання фінансових платіжних зобов’язань 

перед партнерами. Поглиблює платіжну кризу і неврегульованість 

бюджетної системи, що стосується несвоєчасної оплати державних 

зобов’язань, які здійснюються за рахунок бюджету. Певною мірою цей 

факт пов'язаний із впливом світової економічної кризи, проте в нашій 

країні негативні тенденції підсилюються ще й поганою організацією обліку 

та незадовільним станом контролю всередині підприємств за виконанням 

договірних зобов’язань. 

Сучасні ринкові відносини вимагають перегляду системи 

бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік 

взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. Дебіторська заборгованість є 

одним із основних активів підприємства, інформація про її розмір, стан та 

строки погашення є важливою у прийнятті управлінських рішень, оскільки 

ефективне управління дебіторською заборгованістю здатне підвищити 

рівень рентабельності та прибутковість підприємства. 

Збільшення або зменшення розмірів дебіторської заборгованості має 

значний вплив на фінансовий стан підприємства. Зростання дебіторської 

заборгованості негативно відбивається на оборотності активів, може 

спричинювати втрату ліквідності, гальмування інвестиційної діяльності, і, 

врешті-решт, збитковість підприємства. Зменшення дебіторської 

заборгованості не за рахунок її погашення, а через зменшення 
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відвантаження продукції, говорить про зниження ділової активності 

підприємства [1]. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» (далі – П(С)БО 10) – це один із основних документів, 

нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, 

що розкриває поняття «дебіторська заборгованість», дає основні 

визначення, визначає методологічні засади визнання та оцінки. 

Відповідно до П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. При цьому під 

дебіторами розуміють юридичних та фізичних осіб, які внаслідок минулих 

подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів [2]. 

На даний час облік дебіторської заборгованості має багато недоліків. 

Ось найбільш суттєві з них: відсутність чіткої схеми деталізації та 

співвідношення різних видів дебіторської заборгованості у загальній їх 

структурі. Крім цього співвідношення дебіторської і кредиторської 

заборгованості на різних підприємствах однієї галузі буває неоднаковим, 

що не дозволяє встановити балансування між ними; вивчення обліку 

сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою зближення 

бухгалтерського та податкового обліку; потреба змін у будові регістрів 

аналітичного і синтетичного обліку дебіторської заборгованості; проблеми 

пов’язані з управлінням дебіторською заборгованістю тощо. 

Головною проблемою пов’язаною з дебіторською заборгованістю є те, 

що неоплачена в строк дебіторська заборгованість по закінченню часу стає 

безнадійною і підприємству необхідно створювати резерв сумнівних 

боргів, а це – вилучення грошових коштів з обороту, що призводить до 

нестачі обігових засобів, які у наш час дуже необхідні підприємствам. 

Саме тому важливим завданням є правильний облік і ефективність 

управління дебіторською заборгованістю спрямоване на оптимізацію 

загального її розміру та забезпечення своєчасної інкасації боргу. 

В даний час для того, щоб визнати в бухгалтерському обліку 

дебіторську заборгованість безнадійною, необхідно, щоб минув термін 

позовної давності (3 роки) та існує впевненість у тім, що боржник не 

погасить свою заборгованість. Що таке «впевненість» у даному випадку 

П(С)БО 10 не уточнює. Тобто, якщо існує хоча б якийсь сумнів 

підприємство має право списати її за рахунок резерву сумнівних боргів. 

Збільшення дебіторської заборгованості, наприклад, у результаті 

відвантаження продукції з наступною її оплатою приводить до 

відображення в обліку і звітності доходу, що вимірюється сумою 

очікуваних грошових надходжень. Тому пряме списання непогашеної 

дебіторської заборгованості на зменшення прибутку звітного року по 

П(С)БО не передбачено. 
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Для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської 

заборгованості можна рекомендувати: 

1. Розробити комплекс заходів щодо: 

- по-перше, пошуку можливостей збільшення кількості покупців і 

замовників підприємств з тим, щоб зменшити масштаб ризику несплати 

боргів; 

- по-друге, постійного моніторингу потенційних дебіторів 

(оцінювання фінансового стану та платоспроможності, ринкової репутації, 

іміджу тощо). 

2. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок його 

визначення в обліковій політиці підприємства. 

3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення 

фактичної дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій 

стабільності підприємства і робить необхідним залучення додаткових 

джерел фінансування. Також доводиться впроваджувати в практику 

управління лімітування дебіторської заборгованості як у загальних 

обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора (існуючого чи 

потенційного) і періодично переглядати граничні суми. 

4. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в обліку дебіторської 

заборгованості існує ще багато спірних та нерозв’язаних питань. Проте, 

організація обліку дебіторської заборгованості має важливе значення, 

оскільки дозволяє упорядкувати та надати достовірну інформацію про 

заборгованість підприємства. Застосування запропонованих шляхів 

вирішення проблем, дозволить підвищити ефективність обліку 

дебіторської заборгованості, попередити або уникнути 

неплатоспроможності та покращити діяльність підприємства. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В ПОДАТОК НА 

ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ 

 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день було проведено багато 

реформ, все ще виникають проблемні питання щодо ефективності 

функціонування податкової системи України, зумовлені недосконалістю 

законодавства та неактуальними підходами стосовно справляння податків.  

Одним із запропонованих напрямів реформування чинної системи 

оподаткування в Україні є зміна податку на прибуток підприємств на 

кардинально інший – податок на виведений капітал. 

Ключовою відмінністю між якими є те, що з впровадженням другого, 

об'єкт оподаткування змінюється з фінансового прибутку на реальні 

транзакції компаній. 

Тобто, суть податку на виведений капітал – це оподаткування не 

прибутку, а тільки таких операцій, як виплата дивідендів, виплата 

безповоротної фінансової допомоги, безоплатна передача товарів, робіт, 

послуг, роялті, відсотки, продаж за цінами, що нижчі ринкових та інші 

подібні операції, які призводять до виведення капіталу за межі юридичної 

особи [1]. 

Перед тим, як виокремити переваги та недоліки податку на 

виведений капітал, проведемо порівняльний аналіз запропонованого 

нововведення із нинішньою системою оподаткування за основними 

критеріями. 

Так, базою оподаткування виступає не прибуток, який визначається 

шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, 

визначеного у фінансовій звітності згідно з П(С)БО або МСФЗ, на різниці, 

які визначені відповідними положеннями ПКУ, а транзакції, що 

включають виплату дивідендів та інші форми «виведення капіталу» з 

податкової системи. Пропонується оподатковувати  виведений капітал за 

такими видами ставок: 5% – по платежам щодо погашення боргів 

пов’язаним особам-нерезидентам; 15% – пряме виведення капіталу; 20% – 

прирівняні до виведення капіталу операції, на відміну від прибутку, який 

оподатковується 18% з подальшою сплатою ПДФО на рівні 5% та 

військового збору 1,5% при виплаті дивідендів приватним особам. Варто 

також згадати про вплив зміни обмінного курсу, який може суттєво 

змінювати базу оподаткування податком на прибуток. Різке знецінення 
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гривні призводить до великих збитків, які декларують та переносять на 

майбутні періоди платники податків, чого не скажеш щодо податку на 

виведений капітал [2]. 

Серед позитивних змін у зв’язку із запровадженням податку на 

виведений капітал можна виділити наступні: 

- підвищення ліквідності активів підприємств завдяки 

стимулюванню реінвестування; 

- зменшення адміністративного навантаження через зміну бази 

оподаткування з фінансових прибутків на операційні доходи; 

- створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій; 

- доступність кредитування; 

- вирівнювання податкового навантаження між середнім та великим 

бізнесом; 

- зникнення проблеми подвійного оподаткування, оскільки при 

виплаті дивідендів, сплативши податок на виведений капітал вже не 

потрібно буде сплачувати ПДФО з тої ж самої бази оподаткування. 

Найбільш очевидним ризиком може бути зменшення надходжень до 

Держбюджету. Проте, зважаючи на сучасні недоліки податку на прибуток 

в частині штучної мінімізації та приховування прибутків підприємствами з 

метою досягнення оптимальних обсягів платежів до бюджету, 

запровадження нової моделі оподаткування прибутку дозволить збільшити 

базу оподаткування. Особливої актуальності це набуває в умовах 

сьогодення – війни, коли відбувається різке виведення капіталу. З одного 

боку це може зменшити відтік інвестицій, а з іншого, у випадку 

підтвердження такого факту, збільшувати надходження до бюджету країни 

за рахунок стягнутого податку на виведений капітал. 

Також варто зазначити, що заплановані нові правила оподаткування 

є значно простіші за існуючу модель податку на прибуток, проте 

платникам податків та податковим органам необхідний певний час для 

того, аби розібратися із нововведеннями та з’ясувати, як реально працює 

механізм такого податку. Негативним фактором і буде те, що більшість 

концепцій запобігання ухилення від сплати податків, які використовуються 

в рамках податку на прибуток підприємств, такі як контроль 

трансфертного ціноутворення або моніторинг відсоткових платежів, 

залишаться актуальними і в рамках податку на виведений капітал. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Одним із ключових значень для ефективного функціонування 

сучасних сільськогосподарських підприємств є розвиток системи 

управління. Управлінський облік забезпечує отримання економічної 

інформації, яку необхідно використовувати суб’єктами господарювання 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Економічні відносини 

через управлінський облік створюють базу для істотного збільшення 

виробництва аграрної продукції, забезпечення її якісного зберігання та 

своєчасного збуту. 

Управлінський облік за своєю природою, сприяє оперативному 

плануванню, обліковому відображенню та контролю окремих видів 

діяльності. При цьому, головною складовою такої системи 

господарювання є виважене та обґрунтоване управління ресурсами 

підприємства, а управлінський облік забезпечить для цього необхідний 

механізм. 

Вивчення умов функціонування сільськогосподарських підприємств в 

нинішніх умовах свідчить про їх технологічні особливості в порівняні із 

суб’єктами господарювання інших сфер та галузей національної 

економіки, що впливає на побудову управлінського обліку, зокрема це 

стосується організації виробництва, його сезонного характеру та наявності 

таких ресурсів як земля та біологічні активи. Одним із основних критеріїв 

організації управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 

є його результативність, що передбачає не тільки ефективне використання 

фінансових і виробничих ресурсів, але головне – зниження собівартості 

виробленої продукції, покращення її якості, підвищення 

конкурентоспроможності, а також можливість здійснення контролю за 

діяльністю підприємства в цілому та його центрів відповідальності.  

Таким чином, управлінський облік можна вважати ефективним лише 

за умови, коли він дає змогу полегшити досягнення поставлених цілей 
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діяльності підприємства з найменшими витратами на організацію та 

функціонування самого бухгалтерського обліку [1]. 

Управлінський облік в сільськогосподарських підприємствах потрібно 

спрямовувати на інформаційні запити внутрішніх стейкхолдерів та 

забезпечувати облік і контроль понесених витрат за об’єктами обліку: в 

рослинництві – це сільськогосподарські культури; у тваринництві – групи 

тварин як за структурними підрозділами, так і в цілому по підприємству. 

Таким чином, дослідження аграрної сфери показали, що при веденні 

управлінського обліку та формуванні обліково-управлінської інформації 

необхідно враховувати певні специфічні особливості діяльності суб’єктів 

господарювання. Важливим критерієм є розробка плану організації 

системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах з 

урахуванням специфіки їх діяльності. Об’єктивне і своєчасне 

відображення виробничих процесів, доходів, витрат і результатів 

діяльності дає змогу правильно будувати подальшу фінансово-

господарську діяльність підприємства. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА 

ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

У забезпеченні функціонування будь-якої держави податкові 

надходження відіграють значну роль, оскільки на їх основі відбувається 

формування фінансових ресурсів держави. Проблемою оподаткування 

більшості країн, зазвичай, є дотримання раціональності при визначенні 

абсолютних надходжень кожного із податків, з метою забезпечення як 

зростання платоспроможного попиту за допомогою оптимізації розмірів 

податків, так і забезпечення достатності фіскальних надходжень з метою 

гарантування нормального функціонування державних інституцій.  

Одним із видів податку, який, переважно, забезпечує третину з усіх 



81 

 

податкових надходжень бюджету країни є податок на доходи фізичних 

осіб. У структурі доходів зведеного бюджету України за 2022 рік податок 

на доходи фізичних осіб складає 19,87% усіх доходів і дорівнює 255070,1 

млн. грн. або 6976,7 млн. доларів [1].  

В Україні суб’єктами оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб є резиденти з джерелом походження доходу в Україні та за її межами, 

нерезиденти з джерелом походження доходу в Україні та податкові агенти.  

Для порівняння оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та 

Польщі важливим є дослідження податкових ставок та об’єктів до яких 

вони застосовується (табл. 1).  

Таблиця 1 

Ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні 
Ставка 

податку, % 
Об’єкт оподаткування 

18 Заробітна плата, винагорода за цивільно-правовими договорами. 

9 
Дивіденди по акціях та інвестиційних сертифікатах нерезидентам, а також 

суб’єктам, які не є платниками податку на прибуток. 

5 

Продаж другого та наступного об’єкта нерухомості, автомобіля за рік; 

спадщина не 1-2 ступеня спорідненості; отримання подарунків, вартість яких 

становить понад 25 % від мінімальної заробітної плати. 

0 
Спадщина, що успадковується членами сім'ї спадкодавця 1 та 2 ступенів 

споріднення. Продаж 1-го об’єкта нерухомості, автомобіля за рік; 

 

В Україні максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб 

становить 18 %, мінімальна - 0%. Стосовно заробітної плати, то при її 

оподаткуванні діє також податкова соціальна пільга (проста або «дитяча») 

на яку зменшується розмір оподаткованого доходу.  

У Польщі податок на доходи фізичних осіб встановлений за 

основними ставками 12%, 19% і 32% (табл. 2).  

Таблиця 2 

Ставки податку на доходи фізичних осіб (Podatek dochodowy od osób 

fizycznych) у Польщі 

Ставка податку 
Річний оподатковуваний дохід. злотих 

Більше Не більше 

12%* від бази мінус сума, що 

зменшує податок (3600 злотих) 
0 120 000 

10 800 злотих + 32% перевищення 

понад 120 000 злотих 
120 000  

19% Єдина ставка податку від отримання доходу від 

несільськогосподарської господарської діяльності або 

від спеціальних галузей сільськогосподарського 

виробництва 

3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 

17%. 

Одноразовий податок із зареєстрованих доходів, ставка 

залежить від виду господарської діяльності. 
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Податкові резиденти Польщі сплачують ПДФО зі свого світового 

доходу. Доходи нерезидентів підлягають оподаткуванню ПДФО лише з 

доходів польського походження. 

При отриманні доходу до 120 000 злотих податок становить 12% за 

вирахуванням 3600 злотих. Крім того, з 1 січня 2022 року 

неоподатковувана сума доходу встановлена на рівні 30 000 злотих. Це 

означає, що платники податків, які заробляють менше 30 000 злотих на рік, 

звільнені від сплати податку на доходи. У разі отримання доходу, що 

перевищує 120 000 злотих, податок становить 10 800 злотих + 32% від 

суми перевищення [2]. 

Таким чином, в Польщі основана ставка податку, що застосовується 

до доходів фізичних осіб є меншою, ніж в Україні. Відповідно до цього у 

населення Польщі з’являється більша кількість заощаджень, яку вони 

можуть використати для купівлі інших товарів, що стимулюватиме 

розвиток виробництва. Крім цього, використання підвищеної ставки 32 % 

зменшує  диференціацію у доходах населення, що забезпечує соціальне 

урівнення серед населення та збільшить фіскальні збори від наддоходів.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ 

 

Ведення обліку дебіторської заборгованості є завжди актуальним 

питанням для будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, зокрема в 

умовах нинішніх взаємовідносин між постачальниками та покупцями. 

Неправильна побудова обліку розрахунків з дебіторами на підприємстві є 

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/
https://www.podatki.gov.pl/en/residents/personal-income-tax-rates/
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дієвим чинником, що призводить до втрати обліковою інформацією свого 

змісту та викривлення її сутності. Також це впливає на зниження 

достовірності інформації, що в свою чергу негативно відобразиться на 

управлінні заборгованістю підприємства та й самим підприємством 

загалом. 

Ведення обліку дебіторської заборгованості на підприємстві є 

важливим питанням, адже її виникнення є природним процесом в умовах 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта оскільки так характеризують: 

- зобов’язання боржника з передачі майна, виконання робіт, надання 

послуг, сплати грошових коштів на зазначену дату; 

- наслідки політики, що спрямована на збільшення обсягів 

товарообігу; 

- заздалегідь визначена сума коштів, яку юридична або фізична особа 

заборгувала іншому суб’єкту підприємницької діяльності за передані 

раніше продукцію, товари, виконану роботу, або ж надані послуги [1, c. 

283]. 

На сучасному етапі розвитку економіки України вітчизняні 

підприємства мають великі обсяги дебіторської заборгованості. Так, за 

даними Державної служби статистики України [2, c. 92] на 31 грудня 2020 

року дебіторська заборгованість підприємств України становила 4474372,6 

млн. грн., що складає 60,79 % всіх оборотних активів підприємств та 

більше 50 % всіх активів підприємств в цілому. 

Варто зазначити, що впродовж останніх 5 років спостерігається 

постійне зростання дебіторської заборгованості на українських 

підприємствах. Таким способом підприємства можуть прагнути збільшити 

обсяги реалізації продукції (комерційні кредити, відтермінування платежів 

та ін.), однак внаслідок цього з обороту вилучається частка оборотного 

капіталу, що в свою чергу зменшує платоспроможність підприємства, 

також зростання дебіторської заборгованості вказує на можливе 

банкрутство чи неплатоспроможність покупців, або ж недосконалу 

політику підприємства щодо стягування дебіторської заборгованості. 

На більшості підприємств відсутня чітка картина деталізації та 

співвідношення різних видів дебіторської заборгованості у загальній 

структурі; порушено узгодженість між дебіторською та кредиторською 

заборгованістю; відсутній опис методів визначення резерву сумнівних 

боргів. Все це говорить про необхідність змін в організації аналітичного та 

синтетичного обліку дебіторської заборгованості. 

Тож, основними напрямками, згідно яких необхідно вдосконалювати 

розрахунки з дебіторами на українських підприємствах є: 
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- створення ефективної системи контролю за якістю обліку 

розрахунків з дебіторами; 

- розробка чіткої та досконалої класифікації дебіторської 

заборгованості; 

- уніфікація способів оцінки дебіторської заборгованості та 

врегулювання аналітичного обліку, що дозволить накопичувати 

інформацію про розрахунки за дебіторами з різними рівнями деталізації і 

узагальнення. 

Також потрібно розробити моделі співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який 

дозволятиме швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на 

кількісні та якісні зміни цих заборгованостей. 

Важливо вдосконалювати методику визначення суми резерву 

сумнівних боргів. Необхідно внести зміни в діюче законодавство, які 

будуть стимулювати підприємства створювати такий резерв. 

При цьому бухгалтерський облік дебіторської заборгованості повинен 

мати таку систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала і 

характеризувала всю господарську діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності з достатньою конкретизацією і забезпечувала отримання 

об’єктивної та своєчасної інформації для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

Облік дебіторської заборгованості є досить актуальним, тому для 

повноти відображення інформації у фінансовій звітності та визначення 

реального фінансового стану підприємства необхідно вирішити зазначені 

проблеми її обліку. 
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СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Раціональне управління дебіторською заборгованістю впливає на 

формування фінансових ресурсів на підприємстві та його 

платоспроможність. Будь-яке, без винятку, підприємство в процесі 

реалізації своєї діяльності зазвичай вступає у боргові відносини з своїми 

контрагентами як кредитор, або дебітор. Важливість управління 

дебіторською заборгованістю  полягає в тому, що надмірно високий рівень 

заборгованості може призвести до неможливості продовження діяльності 

підприємством, а іноді навіть і до його ліквідації. Зростання ролі 

управління дебіторською заборгованістю важливе також і тому, що 

надання покупцям можливості оплати товари з відстрочкою платежу 

сприяє залученню нових клієнтів, завдяки чому збільшуються обсяги 

продажу, а отже позитивний фінансовий результат. Водночас 

підприємству необхідно стежити за своєчасністю погашення 

заборгованості, при продажі продукції на умовах після оплати перевіряти 

платоспроможність  та надійність у розрахунках потенційних покупців.  

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату [1]. Тобто фізичні та юридичні 

особи, які винні суб’єкту господарювання певну суму грошових коштів, 

зобов’язані сплатити борги протягом визначеного терміну за відвантажені 

їм товари, надані послуги чи виконані роботи. 

У спеціалізованій економічні літературі відсутній єдиний підхід щодо 

класифікації дебіторської заборгованості. Виокремлення її певних видів 

забезпечує групування та систематизацію інформації про дебіторську 

заборгованість у звітності. Серед найбільш досліджених у бухгалтерській 

літературі ознак класифікації  дебіторської заборгованості виділяють такі: 

за терміном погашення, за об’єктами, з приводу яких виникла 

заборгованість, за своєчасністю погашення та ін.  

За термінами погашення виділяють довгострокову дебіторську 

заборгованість, яка не виникає в  ході  нормального  операційного циклу та 
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буде погашена після 12 місяців, і поточну, що здійснюється в 

операційному циклі та погашається протягом 12 місяців з дати балансу [1].  

За об’єктами виникнення дебіторська заборгованість поділяється на: 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

дебіторська заборгованість за розрахунками (за виданими авансами, з 

бюджетом, з підзвітними особами, з нарахованих доходів, за претензіями, 

за відшкодуванням завданих збитків, із внутрішніх розрахунків, з іншими 

дебіторами); заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; 

заборгованість, яка забезпечена довгостроковими векселями та інша [2]. 

За своєчасністю погашення дебіторська заборгованість поділяється на: 

нормальну (термін оплати якої ще не настав та є впевненість у її 

повернені), сумнівну (щодо неї існує невпевненість її погашення 

боржником), безнадійну (термін оплати минув, є впевненість у її 

неповерненні).  

У відповідності до норм законодавства дебіторська заборгованість 

вважається активом, якщо є ймовірність одержання коштів в рахунок її 

погашення. Для облікового відображення дебіторської заборгованості на 

підприємстві  використовують рахунки 1 класу «Необоротні активи» та 3 

класу «Кошти, розрахунки та інші активи», а саме рахунки 18 

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 34 

«Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв 

сумнівних боргів».  

Відповідно до п. 7 П(С)БО 10 [1] поточна дебіторська заборгованість, 

яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою 

реалізаційною вартістю. Вона визначається як сума поточної дебіторської 

заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сумнівна 

заборгованість не може вважатись активом підприємства,  тому в балансі 

не відображається. Списана дебіторська заборгованість відображається на 

позабалансовому обліку протягом не менше трьох років з дати списання. 

Отже, стан обліку дебіторської заборгованості важливий для 

підприємства будь-якої галузі та форми власності, оскільки вона впливає 

на його фінансові показники. Класифікаційні групи дебіторської 

заборгованості показують економічну сутність різних її видів, що 

відповідає структурі бухгалтерського балансу.   
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ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Сучасні сільськогосподарські підприємства займають важливу та 

значну роль у ринкових взаємовідносинах між суб’єктами 

господарювання, адже саме вони забезпечують виробництво та постачання 

продуктів рослинництва та тваринництва. Правильно сформована облікова 

політика аграрних підприємств суттєво впливає на ефективність 

управління діяльністю підприємства, його ефективність та прибутковість. 

Важливим аспектом складання облікової політики є визначення вартості 

біологічних активів, тобто його оцінка. 

Регулювання на законодавчому рівні оцінки біологічних активів 

регламентується м П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1] та МСБО 41 

«Сільське господарство» [2]. Згідно П(С)БО 30 біологічний актив – 

тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а 

також приносити в інший спосіб економічні вигоди  [1]. Отже, біологічні 

активи – це ресурси у вигляді тварин та рослин, від/з яких отримують 

сільськогосподарську продукцію, тобто приносять економічну вигоду. 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» передбачено, що оцінку біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції при їх оприбуткуванні потрібно 

визначати за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на місці 

продажу, а в разі, коли дану вартість достовірно визначити не можна – за 

первісною вартістю[1]. 

Відображення оцінки біологічних активів за справедливою вартістю 

при цьому сприятиме більш чіткому відображенні їх у балансі, що у свою 

чергу сприятиме об’єктивному аналізу майна сільськогосподарського 

підприємства. Завдяки цьому методу сільгоспвиробники відображають 
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реальну вартість активів, відповідно і фінансового стану підприємства, а 

також можуть порівнювати активи, які були придбані раніше. Така оцінка 

вирівнює складний розподіл витрат на різні біологічні продукти. Проте 

така оцінка має свої недоліки, оскільки має на меті визначення доходу від 

реалізації виробництва, а не самого продажу. Це у свою чергу виключає 

оцінювання реальної ситуації, адже наперед прогнозована ринкова ціна 

продукції не завжди відповідає дійсності. На це у свою чергу впливають 

такі ринкові фактори, як попит та пропозиція, що роблять ціну на ринку 

нестійкою протягом періоду часу між виготовленням та реалізацією, яким 

може суттєво коливатись, також значення має імпортна продукція, яка 

знецінює вітчизняну за рахунок нижчої собівартості закордоном. Такі 

зміни змушують підприємства проводити постійні перерахунки та зміни у 

вартості, адже лише так буде досягнута достовірна звітність, а це 

відповідно додаткові затрати часу та коштів. Дослідженням встановлено 

особливості оцінки біологічних активів залежно від способу їх отримання 

табл.1. 

Таблиця 1 

Особливості оцінки біологічних активів залежно від способу їх 

отримання 

Спосіб надходження біологічних 

активів у господарство 
Вартість отриманих біологічних активів 

Придбання за плату Фактичні витрати,  понесені на отримання 

(первісна вартість) 

Безоплатне отримання Справедлива вартість з урахуванням витрат, 

пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому 

вони придатні для використання в цілях 

Внесок до статутного капіталу 

Переведення до складу 

довгострокових зі складу поточних БА 

Справедлива вартість на дату переведення, 

зменшена  на  очікувані  витрати   

Обмін на подібний біологічний актив Справедлива вартість переданого активу 

Обмін на неподібний БА  Справедлива  вартість  переданого  активу 

збільшена  (зменшена)  на  суму  грошових 

коштів, які підлягають сплаті (отриманню)  

Отримання   біологічних   активів   в 

результаті біологічних перетворень 

Справедлива вартість, зменшена на очікувані 

витрати на місці продажу 

 

Отже, враховуючи переваги та недоліки, підприємство самостійно 

приймає рішення використовувати оцінку за справедливою вартістю 

біологічних активів чи ні. Сільгоспвиробники можуть виокремити 

спеціального спеціаліста або групу спеціалістів, які займатимуться 

моніторингом даних ринку, цін на активному ринку, імпортерів, 



89 

 

зарубіжних виробників, та визначатимуть і коригуватимуть справедливу 

вартість тварин та рослин. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКУ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Навколишнє середовище дає можливість суспільству 

використовувати його природні блага. Сучасна людина значно порушує 

первинний вигляд навколишнього середовища, що призводить до 

екологічної катастрофи. Саме тому природному середовищу потрібен 

захист як на рівні кожної людини, так і на рівні держави. Отже, 

підприємства використовуючи природні блага несуть екологічні витрати 

на їх збереження та відновлення. Кожне підприємство веде свою 

екологічну діяльність і несе витрати, які безпосередньо або 

опосередковано впливають на екологічну ситуацію у світі та економічні 

показники підприємства, та сума їх не виділяється з загальної сукупності 

витрат, що призводить до відсутності інформації про кількість, види, 

напрями природоохоронних витрат. Екологічно свідомі підприємства 

мають чітку стратегію економічного розвитку і  розвиваються разом із 

покращенням екологічних параметрів. Такі стратегії мають на меті 

покращення якості продукції із залученням менших обсягів енергетичних, 

сировинних, матеріальних ресурсів та мінімізацією витрат, безпосередньо 

пов’язаних з виробництвом чи реалізації товарів, при цьому нарощується 

капітал підприємства.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_027#Text
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Поняття «екологічні витрати» немає чіткого визначення у 

нормативно-законодавчій базі, тому тлумачиться по різному. Оскільки 

дефініція «екологія» включає як охорону, так і використання 

навколишнього середовища, то екологічні витрати – це витрати, які 

підприємство несе для здійснення екологічної діяльності, включаючи 

природоохоронні. Господарський облік підприємств не включає у себе 

облік екологічних витрат, який може врегулювати витрати на 

використання та охорону природного середовища. Для правильного його 

відображення перш за все варто вирізнити витрати фактичні і витрати 

планові, тобто майбутні. Облік екологічних витрат має внести суттєві 

зміни у традиційну систему обліку та відображати екологічні витрати в 

розрізі їх видів, детально вивчаючи місце їх виникнення. Екологічні 

витрати включають у себе всі витрати, які підприємство здійснює на 

природоохоронні заходи, що включає переробку і утилізацію відходів, та 

на усунення змін, які спричиняються діяльністю підприємств, тобто 

відновлювальні та компенсації за негативні наслідки діяльності, які не 

можливо усунути, а також попереджувальні витрати, які дбають про 

недопущення забруднення. Екологічні витрати на підприємстві – це також 

організаційні витрати, тобто ті, які несе підприємство для підвищення 

якості продукції, мінімізації шкоди навколишньому середовищу [1]. 

Облік економічних витрат має можливість вказувати на позитивні та 

негативні ефекти, які виникають внаслідок ведення господарської 

діяльності. Для відображення екологічних витрат в обліку необхідний 

постійний контроль та спостереження, оброблення та оформлення 

інформації про діяльність підприємства спеціальною службою. Саме тому 

важливим є оформлення та зміни в уже діючій обліковій політиці 

підприємства. Облікова політика підприємства може виділяти основні 

групи екологічних витрат та особливості формування основних груп 

екологічних витрат, формування складу статті "Екологічні витрати" у 

собівартості продукції. Для правильного обліку екологічних витрат і 

правильної його організації доцільним є застосування карток обліку 

операційних та інвестиційних витрат, відомості обліку сукупних 

екологічних витрат, відомості аналітичного обліку екологічних 

зобов'язань, застосування аналітичних рахунків для обліку екологічних 

витрат; розробка методичних рекомендацій щодо обліку та виконання 

комплексного аналізу екологічних витрат, застосування показника 

ефективності екологічних витрат  [2]. 

Облік екологічних витрат на підприємстві повинен формувати повну 

і достовірну інформацію про екологічні витрати, які несе підприємство, 
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відображати їх вплив на економічний стан підприємства, аналізувати 

шкідливі наслідки господарської діяльності та позитивні зміни, надати 

необхідну інформацію власникам, працівникам, інвесторам для прийняття 

зважених рішень для здійснення екологічних заходів, зменшення ризиків і 

витрат. 

Отже, актуальним на сьогодні залишається впровадження на 

підприємствах обліку з врахуванням екологічних витрат задля 

достовірного виявлення інформації щодо екологічних проблем, які 

спричинені використанням природного середовища, її нагромадження, 

обробки, аналізу та узагальнення. 
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НОВАЦІЇ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, БІОЛОГІЧНИХ 

АКТИВІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Дослідження новацій в обліку активів є наразі актуальною темою для 

обліковців, адже практика потребує вирішення низки питань щодо 

уточнення їх складу, оцінки, обліку в системі рахунків, визнання 

достовірних фінансових результатів тощо. До того ж бухгалтерський облік 

в аграрній сфері має свої особливості, потребуючи постійного державного 

регулювання й удосконалення задля забезпечення відповідності 

національним і міжнародним стандартам, які б враховували всі тонкощі 

діяльності аграрних підприємств. Метою дослідження є висвітлення 

нововведень в обліку основних засобів, біологічних активів, 

сільськогосподарської продукції тощо та обґрунтування їх переваг.  
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21 квітня 2022 року Міністерством фінансів України затверджено 

наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». Відповідно до 

зазначеного нормативно-правового акту були запровадженні зміни в 

обліку основних засобів, зокрема тварин та багаторічних насаджень: на 

субрахунку 107 «Тварини» ведуть облік тварин, які не пов’язані із 

сільськогосподарською діяльністю, а на субрахунку 108 «Багаторічні 

насадження та плодоносні рослини» – облік багаторічних насаджень, які не 

пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних 

рослин [1]. Згідно із змінами, внесеними до Інструкції «Про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій», на субрахунку 208 

«Матеріали сільськогосподарського призначення» відображаються 

саджанці, насіння й корми, отримані зі сторони, що використовуються для 

висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо у господарстві. 

Проте раніше замість «отримані зі сторони» зазначалося «(покупні й 

власного вирощування)» [3]. Отже, саджанці, насіння і корми власного 

вирощування більше не відображаються на субрахунку 208. Тепер їх 

потрібно обліковувати на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського 

виробництва» чи 26 «Готова продукція». 

Зміни також відбулися й в редакції НП(С)БО 30 «Біологічні активи», 

де з’явився термін «збирання врожаю» – відокремлення продукції від 

біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення 

життєвих процесів біологічного актив. На підставі затверджених змін 

з’явилося уточнення, що біологічні активи при їх первісному визнанні 

оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на 

продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити 

неможливо. Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, 

біологічний актив зараховують на баланс підприємства за первісною 

вартістю. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на 

дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та 

відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої 

амортизації і втрат від зменшення корисності [2]. Даний наказ 

Міністерства фінансів України спрямований на модернізацію обліку 

біологічних активів. При появі нових об’єктів обліку (біологічних активів) 

змінилася структура рахунків, їх кількість та назви. Більше того, правильне 

відображення цих активів на рахунках обліку є справою непростою, 

оскільки, один і той же актив може оцінюватись за різною вартістю, в 

залежності від зовнішніх факторів. Наприклад, довгострокові біологічні 
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активи рослинництва оцінені за справедливою вартістю, чи довгострокові 

біологічні активи рослинництва оцінені за первісною вартістю, зрілі чи 

незрілі біологічні активи рослинництва оцінені за справедливою вартістю 

тощо [3]. 

Отже, дані зміни покликані розвинути та модернізувати облік в 

сільському господарстві України. Новації в обліку основних засобів, 

біологічних активів, сільськогосподарської продукції потребують 

подальшого вивчення з метою удосконалення й ефективного застосування 

в аграрній сфері. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

В сучасному світі Міжнародні стандарти фінансової звітності 

поступово стають своєрідним ключем до міжнародного ринку капіталу. 

Маючи відповідну звітність, фірма має можливість отримати більш 

ширший доступ до джерел засобів виробництва, які необхідні для 

розвитку. 

На рівні країни Міжнародні стандарти фінансової звітності не є 

домінуючими над національними, однак вони поліпшують перебіг 

фінансової звітності між країнами. А також ухвалення та дотримання 

https://buh.ligazakon.net/news/211363_mnfn-skoriguvav-poryadok-oblku-bologchnikh-aktivv
https://buh.ligazakon.net/news/211363_mnfn-skoriguvav-poryadok-oblku-bologchnikh-aktivv
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МСФЗ зменшує ризики для кредиторів, та є більш привабливими для 

інвесторів[2]. 

Що стосується України, то впровадження Міжнародними стандартами 

фінансової звітності на підприємствах України на даний момент 

знаходиться на початковому етапі. Проте, враховуючи те, що Україна 

намагається інтегрувати в ЄС, можна сказати що незабаром МСФЗ стануть 

обов’язковими для всіх підприємств України. Адже це є одною із 

складових інтеграції країни в світову економіку. 

Також впровадження МСФЗ відіграє важливу роль у збільшенні 

можливостей притоку іноземного капіталу в економіку країни. Аналізуючи 

фінансову звітність підприємства згідно міжнародних стандартів 

фінансової звітності, інвестор може адекватно оцінити вигоди від 

капіталовкладень в підприємство, тому що МСФЗ забезпечують прозорість 

фінансової звітності та результатів діяльності підприємства[1]. 

Окрім того МСФЗ дають можливість українському підприємству 

раціонально порівнювати ефективність свого підприємства з іноземним. 

Отже, обов’язковість впровадження МСФЗ підприємствами України 

обумовлена рядом причин: 

 вимога іноземних інвесторів; 

 доступ до міжнародних банківських ресурсів; 

 отримання інформації нового рівня про фінансове положення 

компанії, яку національна система звітності не дає. 

Першим вагомим етапом впровадження МСФЗ в Україні став 

підписаний закон № 996-XIV. Згідно Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, 

публічні акціонерні товариства, банківські установи, страхові компанії 

зобов’язані складати та опубліковувати фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, а решта українських 

підприємств можуть самостійно приймати рішення про використання 

МСФЗ для складання звітності. 

Протягом наступних років, зокрема в 2011, 2017 до цього 

законодавства вносилися зміни. Останні зміни до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» були внесені 

19.07.2022(Закон № 2435, який набрав чинності 10.08.2022). Законом № 

2435 передбачено, що материнські підприємства груп, у складі яких є 

підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські 

підприємства великої групи, які не належать до категорії великих 

підприємств складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 

звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності[3].  

Проаналізувавши етапи впровадження МСФЗ в Україні можна 

сказати, що воно супроводжується виникненням ряду проблем:  

1) відсутність вимоги стосовно обов’язковості застосування МСФЗ на 

українських підприємствах; 
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2) розбіжність стандартів національної та міжнародної звітності. 

Наприклад, у МСФЗ є такі стандарти, які в українських стандартах відсутні 

та навпаки. Один з таких П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва»; 

3) складання фінансової звітності за МСФЗ і за національними 

стандартами здійснюється одночасно. Це значно збільшує навантаження на 

бухгалтерів компанії. Така ситуація призводить до відтоку професійних 

кадрів. 

4) розуміння МСФЗ викликає деякі проблеми в українських 

бухгалтерів. Наприклад, широке використання професійного судження для 

признання, оцінки та розкриття інформації у фінансовій звітності. Ця 

проблема виникає тому, що українських бухгалтерів вчили суворо 

дотримуватися чітких правил та стандартів[1]. 

Не дивлячись на особливості та труднощі процесу впровадження 

МСФЗ в Україні, слід сказати, що цей процес є об’єктивною реальністю і, 

що він є необхідний переважній більшості підприємств, діяльність яких 

пов’язана зі світовим ринком, адже це можливість використовувати власну 

звітність як додаткові аргументи інвестиційної привабливості. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ВИПЛАТІ АВАНСУ НА 

ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ  

 

На законодавчому рівні порядок відрядження (направлення, вибуття, 

повернення, обсяг гарантій і компенсацій, документування) ґрунтовно 

визначено для установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів [1, 2]. 

Згідно зі ст. 121 КЗпП, працівникам, які скеровуються у відрядження, 

виплачуються добові за час перебування у відрядженні, оплачується 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1%20&z%20=5293
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show%20/2435-20#Text
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вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму 

житлового приміщення в порядку і розмірах, що встановлюються 

законодавством [3]. 

Однак бюджетні установи масово не виконують даний пункт, через 

що ризикують бути пригнутими до відповідальності. 

Однією із причин невиплати авансу на відрядження є позиція 

Державної казначейської служби України, яка вбачає у виплаті авансу на 

відрядження порушення норм законодавства, згідно з яким розпорядникам 

та одержувачам бюджетних коштів заборонено на період дії карантину 

здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти, а Держказначейству – здійснювати відповідні платежі, 

крім випадків закупівель, коли, предметом закупівлі є товари, роботи й 

послуги, необхідні для проведення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 [4]. 

Непростим залишається і питання форми виплати авансу на 

відрядження, оскільки Кабінетом Міністрів України проведено 

коригування норм постанови № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів», у якій зафіксовано правило видачі авансу на 

відрядження [2]. Відповідно до змін, Кабмін фактично заборонив 

більшості працівників бюджетної сфери видавати аванс на відрядження та 

повертати його невикористану суму в готівковій формі, хоч така форма 

суперечить іншим законодавчим актам. Аванс на відрядження повинен 

переказуватися виключно на банківський рахунок працівника для 

використання із застосуванням платіжних карток. Залишок 

невикористаного авансу також треба повертати на рахунок бюджетної  

установи, оскільки повернення до каси більше не передбачено. 

Отже, бухгалтер бюджетної установи стикається із значними 

перепонами при виконанні норми щодо виплати авансу на відрядження, 

тому важливо дочекатись змін у законодавстві від Міністерства фінансів 

України, що розставить крапки над «і» у питанні виплати авансу на 

відрядження. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

 

З 24 лютого 2022 року в Україні триває війна, яку розв’язала росія. 

Економіка України зазнала значного падіння внаслідок понесених 

людських життів, зруйнування об’єктів критичної інфраструктури, 

зупинки підприємств та руйнування економічних зв’язків. Під час війни 

Україна витрачає мільярди доларів, які направляє на підвищення оборони 

та підтримання інфраструктури. Міцним тилом для економіки в даний час 

є підприємці та бізнес. 

З метою підтримки українського бізнесу та стимулювання економіки в 

умовах війни Верховною Радою України було прийнято ряд законів, якими 

внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів в період воєнного стану, дія яких направлена на спрощення умов 

ведення бізнесу. Це Закони № 2118-IX від 03.03.2022, 2120-IX від 

15.03.2022, 2142- IX від 24.03.2022 та 2173-IX від 01.04.2022[1]. Всі вони 

були підписані Президентом України, опубліковані та на даний час 
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набрали чинності Зазначеними Законами вводиться нова податкова модель 

в державі, яка потрібна на час війни та для відновлення економіки України 

у післявоєнний період. Ключові зміни, які вводяться цими Законами: 

 запроваджено спрощене оподаткування за ставкою 2% для широкої 

категорії бізнесу; 

 скасовано оподаткування ПДВ та мита при імпортних операціях; 

 введено спрощений обіг підакцизних товарів (паливо, тютюнові 

вироби); 

 введені мораторії на ряд податкових та митних перевірок, зупинено 

перебіг строків давності та строків пов’язаних з адмініструванням  

податків. 

Юридичні та фізичні особи підприємці (крім суб’єктів 

господарювання, встановлених пунктом 291.5статті 291 ПКУ[2]) з 1 квітня 

можуть перейти на спрощену систему оподаткування та стати платником 

єдиного податку 3-ої групи. Ставка податку для даної категорії становить 

2% від отриманого доходу. Для визначеності доречності переходу на 

спрощену систему оподаткування доцільно розраховувати навантаження з 

податку на прибуток, ПДВ за минулий рік та порівняти отриманий 

результат з даними 2% від доходу за аналогічний період. Перехід або 

обрання спрощеного оподаткування за ставкою 2 % здійснюється шляхом 

подання заяви до контролюючого органу за місцем податкової адреси. 

Автоматично набуває статусу такого платника з наступного робочого дня 

після подання заяви[3]. Податковий (звітний) період - дорівнює 

календарному місяцю. Податкова декларація подається протягом 20 днів за 

останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Сплата податку 

протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного 

строку подання декларації. Особливості припиняються з першого дня 

місяця, наступного за місяцем скасування воєнного, надзвичайного стану. 

Платники податків автоматично вважаються такими, що застосовують 

систему оподаткування, на якій перебували до цього. 

З 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану встановлюється 

нульова ставка акцизного податку для бензину, інших нафтопродуктів, 

важких дистилятів, скрапленого газу, пропану, ізобутану. Також до 

скасування воєнного, надзвичайного стану, ФОП 1 та 2 групи мають право 

не сплачувати єдиний податок (декларація не заповнюється). На тимчасово 

окупованих та територіях на яких ведуться бойові дії платники податків 

звільнені від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, земельного та екологічного податку.  
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Фізичні особи підприємці з 1 березня 2022 року та протягом 12 

місяців після скасування воєнного стану в Україні, мають право не 

нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. 

Проблемою при несплаті ЄСВ за себе залишається не нарахування 

страхового стажу даній особі. 

Система обліку та оподаткування завжди чутлива до кардинальних 

економічних процесів та загально-політичного становища в державі. Війна 

та зміни, які вона внесла, викликали необхідність адаптації обліку та 

податкової системи до цих умов. Наразі оцінити масштаби руйнівних 

наслідків вторгнення росії на територію України неможливо, адже війна 

триває і з кожним днем їх стає все більше. Й надалі важлива підтримка 

бізнесу як основного фактора зростання економічної стійкості держави, що 

також сприяє ефективному протистоянню нападникові. В перспективі, 

після Перемоги України, необхідним буде впровадження послідовного 

механізму розвитку післявоєнної економіки, одним із елементів якого має 

бути оптимізація податкового навантаження та відповідність системи 

обліку світовим вимогами. 

 

Література 

1. Сайт Верховна Рада України Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 2. Сайт Верховна Рада України 

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text  3. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал парламенту 

України. URL  https://www.rada.gov.ua/news/razom/221159.html 

 

 

Хім’як Р.М., 

студ. гр. ОПМ-21,  

Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Скаско О.І.,  

д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу 

 

ТОВАРО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА – ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ТТН 

ТА ВАЖЛИВІСТЬ ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА 

 

Щодо самого трактування поняття, то товарно-транспортна накладна 

- єдиний для всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які 

здійснюють перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для 

власних потреб) документ, призначений для обліку товарно-матеріальних 

цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та 

обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
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товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, 

оперативного та бухгалтерського обліку, який складається у паперовій 

та/або електронній формі та містить обов’язкові реквізити [1].  

Дане визначення трактує цей документ як обов’язковий і єдиний, що 

підтверджує факт доставлення товару до учасника господарської операції. 

Тому при проходженні перевірки підприємства органом ДПС, саме ТТН 

допоможе довести, що для прикладу реалізація товару до замовника не 

була фіктивною.  

А якщо відсутність ТТН спричинить визнання операції не дійсною, 

то підприємство втратить своє право на визнання витрат. Також ТТН є 

важливим первинним документом щодо витрат з оплати транспортних 

послуг.  

Із оновлення визначення з`явилися нові обов’язкові автомобільні 

реквізити ТТН із Закону України «Про автомобільний транспорт»: 

- дані про вантажоодержувач (повне найменування (прізвище, 

ім’я, по батькові), код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної 

особи); 

- дані про транспортний засіб (марка, модель, тип, 

реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри 

із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з 

вантажем, та маси брутто; 

- пункти завантаження і розвантаження; 

- П.І.Б. водія та номер його посвідчення [1]. 

Також слід звернути увагу, що затверджена форма ТТН не має усіх 

обов’язкових реквізитів із Закону України «Про автомобільний 

транспорт». Так для прикладу, про габарити потрібно додавати 

інформацію самостійно. 

Щодо нового виду документообігу, то з 01.08.2022р. е-ТТН мала 

стати обов’язковою для всіх транспортних перевезень в Україні. Однак 

через війну роботу над проєктом тимчасово призупинили. Зараз 

Мінінфраструктури та партнери проєкту повертаються до розроблення і 

впровадження цифрових ініціатив. 

Мета впровадження е-ТТН - забезпечити прозорість 

процесу перевезення. Це істотно спростить взаємодію між відправником, 

перевізником і одержувачем вантажу. Завдяки е-ТТН учасники 

перевезення зможуть стежити за операціями з вантажем у режимі 

реального часу [2]. 

Тестування провайдерів електронного документообігу 

Мінінфраструктури запланувало на жовтень — листопад 2022 року.  

Але для того, щоб впровадити е-ТТН, треба розробити систему, за 

допомогою якої всі учасники ринку вантажних перевезень зможуть 

швидко обмінюватися даними.  

https://buhplatforma.com.ua/article/7418-tovaro-transportna-nakladna-priznachennya-ta-zapovnennya
https://buhplatforma.com.ua/article/7645-dogovr-perevezennya-vantaju
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Щоб почати створювати е-ТТН, представники бізнесу мають обрати 

для співпраці будь-якого провайдера, що пройшов сертифікацію. 

Незалежно від того, з яким провайдером працюватимуть відправник, 

одержувач і перевізник вантажу, дані е-ТТН синхронізуватимуться через 

систему е-ТТН. Вони будуть доступні для всіх сторін вантажоперевезення, 

навіть якщо у кожної з них — свій провайдер. Це допоможе без перешкод 

та у реальному часі отримати інформацію про товар. 

Уже зараз підприємство може почати роботу з одним із провайдерів, 

а саме: «Вчасно», «Документ-онлайн», EDIN, «ППЛ 33-35», MEDoc, 

«Совтес», «Смарттендер», «Оптіма ДОК», щоб коли застосування е-ТТН 

стане обов’язковим, бути повністю готовою до цього. 

Для того щоб підписати ТТН потрібні кваліфіковані електронні 

підписи (КЕП), які  необхідні будуть від усіх учасників процесу 

перевезень, тобто для вантажовідправника, перевізника та 

вантажоотримувача, або їх представників 

Тобто, КЕП повинні бути в осіб-представників учасників е-ТТН, що 

відповідальні за здійснення господарських операцій на кожному етапі 

перевезення. Щонайменше на первинному документі має бути один підпис 

(КЕП) від учасника, але є можливість накласти КЕП двом і більше 

представникам учасника. Наприклад, від імені вантажовідправника 

документ можуть підписати комірник, бухгалтер та директор [2].  

Слід зазначити, що ТТН є необхідним документом для водія під час 

доставки товару. А для бухгалтера первинним документом щодо витрат на 

доставку товару та підтвердженням реальності реалізації продукції 

клієнту, чи отримання товару перед фіскальними органами під час 

перевірки. Електронний документообіг спрощує діяльність бухгалтеру. 

Зокрема перевагами є миттєве погодження документів з контрагентами на 

вантажоперевезення та унеможливлення втрати документів, як це буває з 

паперовими примірниками. 
 

Література 

1.Закону України «Про автомобільний транспорт», Редакція від 
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з 1 серпня 2022 року [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://art-
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НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

Податкова система вже давно є дуже важливою складовою 

ефективного функціонування та розвитку держави. Адже саме податки та 

збори є основним джерелом доходів держави, без якого неможливо уявити 

існування та розвиток країни. Ця тема є досить актуальною в наш час, адже 

саме податки є дієвим інструментом у стабілізації країни та регулюванні 

економічних процесів. 

Країна не може існувати лише на добровільні внески та благодійні 

надходження, потрібен бюджет зі стабільним надходженням коштів, 

завдяки якому країна може існувати та розвиватися. На жаль, податкова 

система України дуже далека від досконалості і має досить велику 

кількість недоліків. Цю тему досліджували у своїх наукових працях багато 

вітчизняних вчених, наприклад Василик А. Д. [3], Білик М. Д., Золотько І. 

А. [2], Кучерявенко М. П. [6], Ткаченко Н. М. [5] та багато інших. Але ця 

тема потребує подальших досліджень. 

Система оподаткування в Україні має ряд недоліків, а саме: 

- нестабільність податкової системи, постійні зміни чинних 

законів, які не завжди дають очікуваний результат; 

- значна кількість нормативно-правових актів з питань 

оподаткування – понад 500 нормативно-правових актів, нормами яких 

повинні володіти та дотримуватись на практиці як платники податків, так і 

працівники органів державної податкової служби України [4]; 

- невиконання однієї з основних функцій, а саме регулюючої, 

оскільки не спрямоване на економічне зростання; 

- завищення податкових ставок і через це зростання тіньової 

економіки; 

- діяльність Міністерства фінансів, Державної податкової та 

митної служб є неефективною та непослідовною. 

І це далеко не весь перелік недоліків у функціонуванні податкової 

системи в Україні. Основними завданнями щодо усунення цих недоліків є 

зменшення кількості податків і розмірів їх ставок, зміна способу їх 

справляння. Звичайно, зрозуміло, що побудувати ідеальну систему 

оподаткування, а особливо таку, яка б влаштовувала всі сторони, як 

платників податків, так і державу, дуже важко. 

Для вирішення існуючих проблем країні потрібна податкова реформа, 

яка реально виконуватиме свої функції. 
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У процесі реформування системи оподаткування в Україні необхідно 

кардинально змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво 

підвищити їх значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. 

Суттєвими недоліками місцевого оподаткування, на нашу думку, є 

незначна фіскальна роль податків і зборів та відсутність у органів 

місцевого самоврядування права запроваджувати на своїй території власні 

податки та збори. Справа в тому, що населені пункти завжди мають свої 

особливі об’єкти оподаткування, які можуть суттєво наповнювати місцеві 

бюджети, а отже дають змогу спрямовувати додаткові кошти на вирішення 

економічних і соціальних проблем регіонів [1, 7]. 

Тому податкова реформа достатньо необхідна для усунення існуючих 

недоліків та стабілізації економічного зростання країни та забезпечення 

нормального функціонування податкових надходжень до бюджетів усіх 

рівнів. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА 

КОРИСТУВАННЯ ТРАНСПОРТУ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ В 

МЕЖАХ УКРАЇНИ 

 

У процесі господарської діяльності виникає потреба видачі грошових 

коштів під звіт працівникам підприємства на господарські та інші цілі. 

Однією з таких цілей є відрядження. Робітники, які отримали ці суми, 

вважаються підзвітними особами. Дотримання нормативно прийнятих 

правил організації відрядження таких осіб дозволить значно мінімізувати 

можливість застосування санкцій з боку контролюючих органів, тому тема 

нашого дослідження є досить актуальною. 

Деякі проблемні аспекти відшкодування витрат на службові 

відрядження досліджували такі науковці: Кірейцев Г.Г., Кривохижа О.О., 

Кадацька А.М., Лісна І.В., Гресь Н.Л., Рудницька О.П. та деякі інші. 

Однак, майже всі перелічені дослідники розкривали схему компенсації 

витрат загалом, не зупиняючись при цьому на окремих їх видах. На 

практиці ж процес відшкодування деяких витрат складає певні труднощі 

для підприємств, а тому потребує детальнішого аналізу. 

Метою дослідження є висвітлення особливостей відшкодування 

витрат на користування транспортом під час службового відрядження 

підзвітних осіб відповідно до чинного законодавства. 

Основна проблема при відшкодуванні витрат на користування 

транспортом під час відрядження полягає в документальному забезпеченні 

витрачених підзвітних сум, що створює труднощі як в процесі обліку та 

оподаткування даних коштів, так і в погодженні між керівником  та 

працівником підприємства. 

До ситуацій, з якими найчастіше виникають труднощі при 

компенсації витрат підзвітної особи, відносять: 

1. Оплата таксі; 

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України 

та за кордон від 13.03.1998 р. №59 (далі – Інструкція №59) підприємства 

бюджетної сфери не відшкодовують оплату таксі в межах України, для 

комерційних же підприємств такої заборони немає. 

Складність відшкодування таких витрат є в тому, що отримати 

офіційний документ про проїзд в таксі не завжди можливо, адже зважаючи 
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на поширену практику, багато суб’єктів господарювання, що надають дані 

послуги, працюють без належного оформлення відповідно до 

законодавства. Єдиним підтвердженням проїзду відповідно до роз’ясненні 

103.17 ЗІР є чек з електронного таксометру [1]. 

2. Оплата метро; 

Незважаючи на те, що метро – це транспорт загального користування 

і відповідно до Інструкції №59 компенсація витрат повинна відбуватись, із  

документальним підтвердженням теж можуть бути складнощі: у разі 

оплати проїзду жетоном чи талоном – підтвердження як такого немає, у 

разі ж оплати картою – фіскальний чек. 

3. Оплата послуг міського транспорту; 

В основному також є проблематичною з огляду на відсутність дат на 

проїзних квитках чи зазначенні населеного пункту, куди прибуває особа, 

що скеровується у відрядження. У разі відсутності дат квитки не можуть 

слугувати належним документальним підтвердженням, а тому 

відшкодування коштів, витрачених на них, зазвичай не відбувається [2]. 

4. Відрядження на службовому чи власному автомобілі. 

Інструкція №59 не містить відомостей про те, як відшкодовувати 

витрати, що пов’язані із використанням службового чи власного 

автомобіля, отже їх можна компенсувати тільки за погодженням керівника. 

До таких витрат відносять: витрати на придбання палива, паркування, 

технічне обслуговування автомобіля. Підтверджуючими документами при 

цьому можуть бути чеки за паркування, із заправної станції та станції 

технічного обслуговування. 

Таким чином, правильна організація та документальне оформлення 

службового відрядження підзвітних осіб допоможе уникнути не тільки 

появи негативних моментів і помилок при веденні господарської 

діяльності, а й конфліктних ситуацій, здатних виникнути між керівником 

підприємства та його працівниками. 

 

Література 

1. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДПСУ. Чи 

вважаються додатковим благом найманого працівника витрати на таксі, 
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за її межами та відшкодовані ЮО, яка повністю або частково 

фінансується за рахунок бюджетних коштів? URL: 
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29.10.2022).  2. Онищенко В. Відрядження по Україні 2022. Головбух. 2022. 
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2019#anc_18  (дата звернення: 29.10.2022). 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бухгалтерський облік, як невід’ємна частина в управлінні 

підприємством, вимагає належної організації. Питання організації 

бухгалтерського обліку набуває все більшої актуальності впродовж 

останніх років. Тому, залучення високопрофесійних спеціалістів для 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності стає першочерговим 

та найбільш відповідальним завданням для кожного керівника. А бажання  

гармонізувати напрями діяльності, зосередити зусилля на основних 

функціях та зменшити додаткові витрати на другорядні проблеми 

стимулює керівників підприємств усіх видів та масштабів діяльності 

звертатись  до  послуг  аутсорсингу.  

Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, спрямований 

на підвищення ефективності та конкурентоспроможності діяльності, який 

передбачає укладання контракту між замовником (підприємством) і 

постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, 

так і допоміжних бізнес-функцій і бізнес-процесів замовника за певну 

плату, що зумовлює реорганізацію й оптимізацію підприємницької 

діяльності замовника та тимчасове залучення, за необхідністю, 

відповідного персоналу [1, с.82]. 

Протягом останніх років залучення фахівців до ведення 

бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу набуло значної 

популярності. Дана тенденція зумовлена стрімким розвитком сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій, зростанням цін на бухгалтерське 

програмне та технічне забезпечення, а також неможливістю окремих 

підприємств оплачувати роботу кваліфікованих облікових працівників.  

Ведення обліку на умовах аутсорсингу має багато переваг. Компанія, 

яка професійно займається аутсорсингом, має в штаті працівників 
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відповідної  кваліфікації, та регулярно перевіряє,  контролює  і  підвищує  

вміння своїх працівників. Такі компанії працюють надійніше і  

стабільніше,  ніж  будь-який  працівник  в  компанії. 

Використання послуг бухгалтерського аутсорсингу значною мірою 

економить час і бюджет підприємства.  

Не потрібно створювати на підприємстві штат бухгалтерів, що дає 

змогу зменшити витрати шляхом економії на фонді заробітної плати [2, 

с.257]. Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи становлять 

значну частку у витратах підприємства.  

Також, це економія на поточних витратах підприємства, пов’язаних з 

організацією робочого процесу бухгалтера. До поточних витрат можна 

віднести витрати на: 

- організацію індивідуального робочого місця та обладнання для 

комфортного та ергономічного робочого простору для працівника; 

- придбання та обслуговування службових пристроїв для мобільного 

зв’язку та роботи (телефони, ноутбуки, супутні пристрої); 

- придбання та постійне оновлення програмного забезпечення та 

відповідних ліцензій; 

- обслуговування техніки та робочого простору, а саме послуги 

системного адміністратора, витрати на електропостачання та обігрів 

кабінету; 

- забезпечення спеціалізованими періодичними виданнями, а також 

необхідними для роботи засобами.  

Ведення бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу також 

заощадить кошти підприємства на оплату понаднормової роботи штатних 

бухгалтерів, у разі виникнення такої необхідності та на підвищенні 

кваліфікації працівників бухгалтерії.  

Таким чином, протягом останніх років відбулися зміни в процесі 

організації бухгалтерського обліку. Головні зміни пов’язані з 

використанням аутсорсингу при виконанні облікових функцій, що 

дозволяє повністю зосередити увагу на розширенні діяльності, не 

займаючи час та зусилля на сфери, які вимагають вузькопрофільних  знань  

та  умінь, а також мінімізувати витрати підприємства. 

 

Література 
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https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/


108 

 

бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні 

[Електронний ресурс] / Т. І. Воскресенська. – 2018. – С. 254-259 – Режим 

доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_1_38. 3. Бухгалтерський 

аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії [Електронний ресурс] 

/ К. В. Бурко. – 2019. – С. 173-183 – Режим доступу : 

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23457.pdf 

 

 

Бубир І.В., 

студ. гр. Е-8-21 М1ООп(1.6з), 

ПрАТ ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом, м.Київ. 

Науковий керівник – Цімошинська О.В., 

к.е.н, доцент кафедри обліку і оподаткування 

 

МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки незалежний 

аудиторський контроль відіграє вагоме значення  в якості гаранту 

засвідчення достовірності бухгалтерської звітності. Достовірна інформація 

про діяльність підприємства цікавить власників підприємства, 

постачальників, покупців, банки, органи податкового контролю, інвесторів 

– тобто всіх тих, хто має опосередковано справу з конкретним 

підприємством. 

Проведення аудиту – це певна послідовність здійснення аудиторських 

процедур, що реалізуються через упорядковану систему способів і 

прийомів дослідження фактів господарського життя, залежно від мети та 

завдань аудиту [1]. 

Під час проведення аудиту розрахунків за ПДВ аудитор обробляє та 

перевіряє велику кількість інформації. Джерелами інформації слугують 

різноманітні документи та облікові дані підприємства (рис. 1).  

Процес проведення аудиту складається з чотирьох стадій, які 

визначають послідовність та специфіку аудиторської перевірки 

розрахунків за ПДВ.  

Перша стадія аудиту – організаційна. Назва стадії говорить сама за 

себе. На першій стадії іде процес організації аудиту, тобто вивчаються 

завдання податку, надається згода на проведення аудиту, укладається 

договір між сторонами та визначаються завдання аудиту розрахунків за 

ПДВ.  

Друга стадія – підготовча. На цій стадії розробляються план та 

програма аудиторської перевірки, визначаються суб’єкти перевірка, 

призначаються відповідальні особи та розподіляються обов’язки між 

аудиторами, які будуть проводити перевірку розрахунків за ПДВ.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=binf_2018_1_38
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Рис. 1. Основні джерела інформації під час проведення аудиту 

розрахунків за ПДВ 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 

Третя стадія – методична. На цій стадії проводиться аудит, тобто 

перевіряються розрахунки за ПДВ. Методична стадія є самою довгою та 

важливою серед всіх стадій проведення аудиту. 

Четверта стадія – результативна. На цій стадії робляться підсумки та 

формується аудиторський висновок. Після складання висновку замовникам 

надаються документи про проведений аудит та доносяться результати 

перевірки [3]. 

Методичну стадію, на якій проводиться аудит розрахунків за ПДВ, 

можна поділити на етапи (рис. 2). Поділ на етапи дає розуміння, в якій 

послідовності слід проводити аудит розрахунків за ПДВ. 

На першому етапі аудитори ознайомлюються із статутними 

документами підприємства, його обліковою політикою. Також 

перевіряється відповідність видів діяльності зазначених в статутних 

документах тій діяльності, яку фактично веде підприємство. На другому 

етапі перевіряється чи правильно підприємство визначило ставки ПДВ 

відповідно до специфіки діяльності, чи правильно визначені дати 

виникнення ПЗ, складені ПН та РК, чи правильно визначені суми ПЗ, 

відповідність даних в податковій декларації з ПДВ даним зазначеним в 

облікових регістрах стосовно ПЗ. На третьому етапі перевіряється 

Основні джерела інформації під час проведення аудиту розрахунків 

за ПДВ 

нормативно-правові документи в сфері податкового адміністрування ПДВ 

договори, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, інша первинна 

документація щодо зовнішнього переміщення товарів, робіт, послуг 

дані аналітичного обліку розрахунків з ПДВ (податкові накладні, 

розрахунки коригування ПДВ та митні декларації) 

реєстри виданих та отриманих податкових накладних 

головна книга, баланс та звіт про фінансові результати 

декларації з ПДВ з додатками та прикладеними реєстрами накладних 

дані синтетичного обліку з ПДВ 
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Етапи аудиту розрахунків за ПДВ 

Перевірка стану організації обліку ПДВ на підприємстві 

Перевірка правильності відображення даних в податковій декларації з 

ПДВ та додатках до неї 

Перевірка сплати ПДВ до бюджету 

Перевірка правильності відображення ПДВ в аналітичному та 

синтетичному обліку 

Перевірка правильності включення сум ПДВ до ПК 

Перевірка правильності та повноти нарахувань ПЗ з ПДВ 

правильність включення сум ПДВ до ПК, розподіл ПК між оподатковува- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи аудиту розрахунків за ПДВ на методичній стадії 

проведення аудиту 

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

 

ними та неоподатковуваними операціями, відповідність даних в податковій 

декларації з ПДВ даним зазначеним в облікових регістрах стосовно ПК. 

Четвертий етап перевірки виділений для визначення правильності 

відображення розрахунків за ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку. На 

п’ятому етапі аудитори перевіряють правильність визначення суми ПДВ 

до сплати в податковій звітності, дотримання строків сплати та повноту 

сплати ПДВ до бюджету. Останній етап призначений для перевірки 

звітності з ПДВ. Тобто чи правильно підприємство заповнило декларацію, 

чи подало всі необхідні додатки до декларації і т. д.  

Для того, щоб зібрати аудиторські докази аудитори використовують 

різні методи та прийоми (рис. 3)  

За допомогою арифметичної перевірки перевіряється точність 

розрахунків сум ПЗ та ПК. Тестування передбачає собою створення 

спеціальних тестів для перевірки надійності системи бухгалтерського 

обліку та внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ. Перевірка 

дотримання принципів та правил обліку дає змогу оцінити дійсний стан 

обліку розрахунків з ПДВ на підприємстві, повноту та своєчасність сплати 

податку. Запити та підтвердження використовуються з метою отримання  
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Рис. 3. Методи та прийоми збирання аудиторських доказів для 

перевірки розрахунків за ПДВ 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

 

інформації від контрагентів у  письмовому    вигляді.   Наприклад, аудитор 

може надіслати запит покупцю чи постачальнику для підтвердження 

дебіторської/кредиторської заборгованості. Документальна перевірка 

передбачає перевірку наявності та правильності складання та оформлення 

первинних документів.За допомогою прийому сканування виокремлюють 

нетипові операції чи документи, нетипові кореспонденції рахунків і т. д. 

Усне опитування персоналу підприємства проводиться з метою отримання 

інформації про обов’язки працівників, хто які завдання виконує. Перевірка 

по суті означає детальну перевірку правильності рознесення розрахунків за 

ПДВ на рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Відсікання 

передбачає ретельну перевірку облікових записів, пов’язаних із визнанням 

та оцінкою податкових розрахунків, зроблених вкінці звітного періоду та 

на початку наступного. Аналітичні процедури являють собою аналіз та 

оцінку отриманої інформації щодо обліку розрахунків за ПДВ. Вони є 

достатньо ефективними, тому що за допомогою цих процедур можна 

значно скоротити обсяг аудиту, виявити відхилення, уточнити оцінку 

аудиторського ризику. 

В Електронному кабінеті платника податків є така вкладка, як 

Методи та прийоми збирання аудиторських доказів для 

перевірки розрахунків за ПДВ 

Арифметична перевірка 

Документальна перевірка 

Тестування 

Перевірка дотримання 

основних облікових 

принципів та правил обліку 

розрахунків за ПДВ 

Запити та підтвердження 

Сканування 

Перевірки по суті 

Відсікання 

Аналітичні процедури 

Усне опитування 
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податковий аудит. Щоквартально ДПС проводить розрахунок ризиків 

несплати податків, на основі якого потім складає план-графік перевірок. 

Результати такого розрахунку, при наявності проблем зі сплатою податків, 

можна подивитися на вкладці «Податковий аудит» [4]. 

 Таким чином можна прогнозувати чи буде перевірка на підприємстві 

чи ні. Така функція допомагає в аудиті підприємства. При наявності 

інформації на вкладці «Податковий аудит» відразу зрозуміло, який 

напрямок розрахунків за ПДВ потрібно перевіряти більш детально. 

 

Література 
1. Машталяр Г.П., Кучерява Д.В. Організація аудиту розрахунків з 

податку на додану вартість. Облік, аналіз, аудит. 2018. URL: http://chtei-

knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v3/NV-2013-V3_54.pdf 

(дата звернення 10.10.2022).  2. Даценко Г.В., Чолій Л.О. Методика 

аудиту податку на додану вартість. Опорний конспект лекцій. Аудит 

оподаткування. Вінниця 2019.  URL: 

https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26876.pdf (дата звернення 21.10.2022). 3. 

Зінкевич А.В. Теоретичні аспекти та методика здійснення аудиту 

податку на додану вартість. Економіка і суспільство. 2017. №13. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/226.pdf (дата звернення 

15.10.2022). 4. ДПС інформує платників про наявні у них ризики несплати 

податків. Державна податкова служба України. 2021. URL: 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/479752.html (дата звернення 

26.10.2022). 

 

 
Данилишин Н. М., 

 студ. гр. МЕ-24,                                           
Національний університет «Львівська політехніка». 

Науковий керівник – Барановська С. П.,  

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

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ  РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  
 

 Першими державами, де виник та розвивався аудит були Єгипет, 

Вавилон, Римська імперія та Греція, що свідчить про потребу людей ще в 

давні часи у веденні обліку та викриття фактів шахрайства, обманів чи 

помилок. З плином часу мета, методи та сприйняття аудиторської 

діяльності змінювались, але безперервно розвивались.  

 В Україні сталому історичному розвитку завадило те, що наша 

держава тривалий час перебувала у складі інших держав. Після виходу 

України з Радянського Союзу та проголошення державної незалежності 
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розпочались кардинальні зміни в економіці – ринкова трансформація, що і 

стало передумовою та необхідністю для розвитку аудиту. Історія розвитку 

аудиту нашої країни вимірюється лише кількома десятиліттями та подає 

великі надії і сподівання до чергового поштовху економічного зростання. 

 У Кодексі України вже була напрацьована база ведення аудиторської 

діяльності, що слугувало джерелом інформації та контролю у даній сфері 

діяльності. У 1993 році було прийнято Закон України «Про аудиторську 

діяльність», що викладав зміст теорії та практики аудиту (Закон втратив 

чинність)[1]. Існуюча система регулювання діяльності аудиторів у цей 

період суперечила європейському законодавству, що у свою чергу 

перешкоджало євроінтеграції та глобалізації. Недосконале регулювання 

аудиту в Україні призвело до проблем з якістю та достовірністю 

фінансової звітності вітчизняних підприємств та установ, а це зменшувало 

інвестиційну привабливість та підвищувало недовіру з боку населення. 

 У 2017 Верховною Радою України було прийнято новий Закон 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який 

набрав чинності у 2018 році (останні правки внесені у серпні 2022 року) 

[2]. Одним із пріоритетних напрямків України є європейські стандарти, 

яких і дотримувались під час розроблення даного законопроекту. Цей 

проект вирішив дуже багато наявних проблем у сфері аудиторської 

діяльності. Серед них: відсутній державний нагляд за аудиторською 

діяльністю, натомість законопроект запропонував створити спеціальний 

орган суспільного нагляду (складається з 7 осіб) та механізм його 

фінансування. Раніше ми спостерігали, що на сертифікації аудиторів 

спекулювали, а з 2018 р. встановлені чіткі вимоги до їх атестації з 

урахуванням міжнародної практики. Також здійснюватиметься контроль 

якості звітів аудиторів, їхніх послуг та незалежність, що унеможливлює 

надання неякісних послуг через наявність дисциплінарних заходів у разі 

професійної некомпетентності. 

 Бачимо, що цей Закон вагомо впливає на регулювання аудиту в 

Україні та вирішує основні проблемні ділянки загалом або ж частково. 

 Світ зараз переживає суттєвий цифровий прогрес у багатьох галузях, 

який обумовлений значним рівнем комп’ютерної автоматизації праці, ці 

перетворення не оминули й аудит. Все більшої популярності набуває ІТ-

аудит, який передбачає активне застосування комп’ютерних програм з 

метою збільшення продуктивності праці людини та зменшення 

трудомісткості процесу аудиту. Тим не менш, навіть така перспективна 

ніша має деякі нюанси. Через збільшення обсягу доступних даних під 

загрозою знаходяться цілісність, надійність, повнота та безпека цих даних. 
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Також врахуємо, що у всьому світі спостерігається збільшення вимог і 

нормативних актів, які регулюють аудиторську діяльність, тому це не 

омине і ІТ-аудит[3]. Окрім розвитку технологій, ми спостерігаємо і явище 

глобалізації, тобто суб’єкти аудиту не «прив’язані» до регіону їхньої 

реєстрації та можуть надавати послуги по всій території України, з 

перспективою виходу на міжнародний ринок. 

 Серед основних аспектів, що стимулюють сталий розвиток у сфері 

аудиту, варто відзначити:  трудові кадри аудиторської діяльності. Вони 

повинні мати ґрунтовні знання, досвід у своїй сфері діяльності, а також 

розбиратись в інформаційних та цифрових технологіях і слідкувати за 

сучасними тенденціями галузі. Якого б рівня розвитку не сягнули сучасні 

технології, людська праця є необхідною умовою аудиторської діяльності. 

Програмні забезпечення, методології, технології – це засоби праці, а 

аналітичні дослідження людини є невід’ємною частиною аудиторської 

діяльності. Наступне, налагодження законодавчо-правової бази України 

щодо аудиторської діяльності забезпечить підвищення рівня довіри з боку 

інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, що сприятиме 

позитивному інвестиційному клімату, підвищить рівень довіри до 

діяльності національних аудиторів, унеможливить надання неякісних 

аудиторських послуг та сприятиме прозорості і достовірності фінансової 

звітності різного профілю підприємств. Незважаючи на проблеми аудиту, 

ця галузь розвивається та має ще багато перспектив. 
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З  

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

У сучасних умовах функціонування підприємства неможливе без 

взаємодії з контрагентами, серед яких основними є постачальники та 

підрядники, аудит розрахунків з якими є важливим інструментом 

підтвердження величини поточної заборгованості, яка напряму впливає на 

фінансовий стан підприємства. 

Використання аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності 

дозволяють скоротити обсяги трудомісткої документальної перевірки без 

шкоди для якості надання аудиторських послуг. У той же час більшість 

авторів, які досліджують стандартизацію аудиту, зазначають, що в 

реальній аудиторській практиці вкрай мало використовують переваги 

аналітичних процедур. 

Проблематика застосуванню аналітичних процедур в аудиті 

розглядалась: Ф.Ф. Бутинцем, М.Т. Шендригоренко, Т.В. Мултанівська, 

М.І. Гусленкова та іншими, але узагальнення деяких аспектів аналітичних 

процедур розрахунків не було здійснено. У той же час дані питання є 

визначальними для проведення ефективної перевірки, тому мають 

нагальну практичну значущість. 

Досліджено, що аналітичні процедури використовуються на всіх 

етапах аудиту, відповідно до вимог міжнародних стандартів, зокрема: на 

підготовчому етапі, на етапі планування, на етапах отримання 

аудиторських доказів та формування аудиторського звіту. 

Такий вид аудиторських процедур представляють собою оцінку фіна-

нсової інформації через аналіз правдоподібного взаємозв’язку між фінансо-

вими та нефінансовими даними. Також включають усі необхідні дослідження 

ідентифікованих коливань чи взаємозв’язків, що суперечать іншій доречній 

інформації, або значно відрізняються від очікуваних показників[1]. 

Додаткові вказівки стосовно аналітичних процедур визначено в МСА 

520 «Аналітичні процедури». Основна мета застосування аналітичних 

процедур полягає у виявленні наявності або відсутності незвичайних або 

неправильно відображених фактів і результатів господарської діяльності, 

що визначають сфери потенційного ризику й потребують особливої уваги 
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аудитора. Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом усього 

процесу аудиту, що дає змогу підвищити його якість і скоротити витрати 

часу на проведення [3].  

Актуальність використання аналітичних процедур при аудиті 

розрахунків з постачальниками та підрядниками полягає у тому, що 

необхідно проаналізувати відповідність даних облікових регістрів та даних 

відповідних статей фінансової звітності. Крім того вони застосовуються 

аудитором для аналізу впливу заборгованостей на фінансовий стан 

підприємства, його платоспроможність та фінансову стійкість. 

Аналітичні процедури аудиту, як і фінансовий аналіз, 

використовують ті ж самі методи економічного аналізу. До основних 

методів аналітичних процедур розрахунків з постачальниками та 

підрядниками належать: числові та процентні порівняння; коефіцієнтний 

аналіз (коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт 

покриття, період погашення кредиторської заборгованості, співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнт абсолютної 

ліквідності), регресійний аналіз [2]. 

За допомогою цих методів проводиться: порівняння фактичних 

показників із плановими, де відхилення може свідчити про порушення 

системи постачання; порівняння показників звітного періоду з 

показниками попередніх періодів; обчислення коефіцієнтів стану 

кредиторської заборгованості й аналіз їх динаміки - на основі аналізу 

аудитор робить важливі висновки про життєздатність клієнта. 

Отже, для ефективної аудиторської перевірки розрахунків з поста-

чальниками та підрядниками потрібно на кожному етапі використовувати 

аналітичні процедури, бо вони дозволяють отримати та співставити ауди-

торські докази. Дослідження інших методів аудиту кредиторської заборго-

ваності за товари, роботи, послуги буде напрямом подальшої роботи. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АУТСОРСИНГУ  В 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних економічних умовах аутсорсинг є інструментом 

управління підприємством, спрямованим на підвищення ефективності його 

діяльності та конкурентоспроможності. Він передбачає укладання 

контракту між замовником та аутсорсером з метою виконання останнім як 

основних, так і другорядних бізнес-функцій за певну оплату, що зумовлює 

реорганізацію і оптимізацію підприємницької діяльності і, за необхідності, 

залучення тимчасового персоналу[1]. 

Форма організації та ведення бухгалтерського обліку, визначена 

законодавством (залучення до штату бухгалтера; користування послугами 

спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець; 

ведення обліку на договірних засадах; самостійне ведення обліку [2]) 

обирається підприємством самостійно. За таких умов керівники мають 

вибір: знайти та ввести у штат висококваліфікованого бухгалтера і нести 

додаткові щомісячні витрати чи скористатися альтернативною формою 

ведення обліку – передачею бухгалтерських функцій під аутсорсинг. 

Аутсорсинг бухгалтерського обліку має свої індивідуальні 

особливості, які відрізняють його від інших видів аудиторських чи 

консалтингових послуг. Він є формою взаємодії, при якій зовнішня 

компанія включається в робочі бізнес-процеси компанії-замовника, як 

цілісний функціональний підрозділ, залишаючись при цьому організаційно 

та юридично самостійним. 

Аутсорсинг бухгалтерського обліку можна поділити на дві основні 

групи:  

- аутсорсинг основних послуг з бухгалтерського обліку: 

бухгалтерський облік повного обслуговування (надання повного 

комплексу послуг); облік на змішаній основі (бухгалтерський облік з 

розподілом повноважень між замовником і виконавцем бухгалтерського 

супроводу господарської діяльності підприємства); бухгалтерський облік 

заробітної плати та облік кадрів; складання фінансової, податкової та 

статистичної звітності, бухгалтерський облік певних облікових об’єктів.  
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- аутсорсинг додаткових облікових послуг. 

Використання бухгалтерського аутсорсингу забезпечує чимало 

переваг, до прикладу: 

- економія часу та бюджету (за рахунок використання аутсорсингу 

можна постійні витрати щодо економії офісного простору і суміжних йому 

витрат трансформувати у змінні); 

- концентрація уваги на основному бізнесі (не розширення штату 

працівників бухгалтерії); 

- посилення капіталізації (перерозподіл інвестиційного капіталу у 

більш важливу для підприємства діяльність, за рахунок зменшення витрат 

пов’язаних з вартістю робочих місць, навчанням тощо); 

- ведення обліку високоваліфікованими фахівцями (індивідуальний 

підхід, повна договірна відповідальність, мінімізація податкових ризиків). 

При обранні аутсорсингу для ведення бухгалтерського обліку 

існують і недоліки його використання: можливість передачі комерційної 

фінансової інформації про підприємство третім особам, неоперативність 

ведення операцій, вартість послуг.Перший недолік частково усувається 

наявністю договору про нерозголошення інформації, та залежить від 

репутації та порядності обраної фірми, її працівників. 

Як підсумок, можемо визначити, що переваг у використанні 

аутсорсингу в бухгалтерії є більше ніж недоліків. Адже професійна 

компанія у якій працює багато досвідчених бухгалтерів і усі документи 

проходять багаторівневий контроль, може з впевненістю надавати якісні 

послуги. Окрім того, компанія несе матеріальну відповідальність у випадку 

нарахування штрафу або пені, насамперед вони відповідають своєю 

репутацією. Таким чином, якість наданої послуги важлива, спершу, для 

самої бухгалтерської компанії. 

При використанні аутсорсингу бухгалтерського обліку завжди 

необхідно зіставити потенційні вигоди та ризики для окремого 

підприємства, а також враховувати як поточні, так і стратегічні можливості 

його розвитку, оскільки в подальшому вони впливатимуть як на вартісну 

складову аутсорсингу бухгалтерського обліку, так і особливості його 

проведення. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

З кожним роком потреба в отриманні суб’єктами господарювання 

різного роду консалтингових послуг зростає, оскільки постійно 

відбуваються зміни в законодавчій, податковій, фінансовій та інших 

сферах. Тому, навіть досвідчені бізнесмени звертаються до таких 

компаній, які спеціалізуються на потрібному для них виді консалтингових 

послуг, що дасть змогу уникнути для них можливих фінансових або 

часових втрат.  

Ринок консалтингових послуг в Україні почав свій розвиток ще з 

1990 року, коли іноземнці корпорації, такі як KPMG, Arthur Andersen, Price 

Waterhouse Coopers, Deloitte та ін. почали відкривати свої перші 

представництва, тому у нашій країні дана галузь є відносно молодою, але 

водночас надзвичайно перспективною [1].  

Діяльність консалтингових компаній, крім консультування, полягає у 

вирішенні загальних питань та конкретних завдань, поставлених 

замовником. Результат від надання консалтингової послуги, безперечно, 

буде залежати від достатнього рівня кваліфікації експерта (консультанта з 

того чи іншого питання), наявного досвіду, манери спілкування та його 

комунікабельності, а також плідної співпраці експерта з клієнтом, тобто 

замовником такої послуги. 

Станом на 2022 рік в Україні функціонує за різними оцінками від 300 до 

1 тис. консалтингових компаній, однак незважаючи на таку кількість, попит на 

консалтингові послуги залишається ще достатньо низьким, в порівнянні з 

європейськими країнами, зокрема через нижче перераховані фактори: 

- нестабільна макроекономічна ситуація в країні, що знижує 

ділову активність; 

- низька платоспроможність клієнтів; 

- побоювання щодо відсутності гарантій конкретних 

результатів від отриманої послуги; 

- недовіра до консультантів та наданих ними послуг; 
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- відсутність культури роботи з незалежними експертами; 

- низький рівень розуміння корисності діяльності консалтингових 

компаній [2]. 

Для стабільної діяльності підприємства, що здійснюють надання 

консалтингових послуг мають бути готовими до нововведень, в залежності 

від потреб замовників та постійно здійснювати пошук нових ринків, 

консалтингових послуг. Також підвищувати професіоналізм працівників та 

консультантів, удосконалювати їх навички роботи, методи обробки та 

виконання замовлень. 

Ще одним досить важливим чинником, який впливатиме на 

зростання попиту консалтингових послуг в Україні є усвідомлення 

потенційними клієнтами всієї вигоди від залучення послуг консалтингових 

компаній для вирішення наявних проблем, отримання нової інформації, 

ідей, пропозицій [4].  

Варто зазначити, що однією з ключових проблем надання 

консалтингових послуг є те, що потенційні клієнти консалтингових фірм, 

що працюють в умовах мінливого і невизначеного вітчизняного ділового 

та правового середовища, мають сумніви щодо дотримання консу-

льтантами етичних норм та збереження конфіденційності інформації [3]. 

Науково-технічний прогрес, розвиток міжнародної торгівлі, а також 

зростання конкуренції між учасниками ринку дали можливість 

консалтингу стати важливою сферою професійної діяльності, оскільки 

постійно існує потреба в залученні провідних спеціалістів для вирішення 

практичних завдань, що виникають в ході господарської діяльності 

замовників консалтингових послуг. Тому, ринок консалтингових послуг в 

Україні активно зростає  та ще знаходиться на стадії свого розвитку, що 

характеризується надзвичайно широким спектром послуг, які надають 

українські консалтингові компанії. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ 
 

Грошові кошти відіграють значну роль як в економіці в цілому, так і в 

життєдіяльності окремого підприємства, адже переважна більшість 

економічних відносин між суб’єктами економіки відбувається в грошовій 

формі. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, і 

саме тому дуже часто стають об’єктами крадіжок та зловживань. Саме 

тому аудит грошових коштів, що включає в себе перевірку обліку, 

документів та операцій, пов’язаних з грошовими коштами, залишається 

актуальним, адже спрямований на збереження майна власників 

підприємств [1, c. 49]. 

В процесі аудиторської перевірки грошових коштів у касі та на 

рахунках у банку, аудитор повинні підтвердити достовірність інформації 

щодо операцій із грошовими коштами у фінансовій звітності, її повноти та 

відповідності чинному законодавству. 

До основних завдань аудиторської перевірки операцій із грошовими 

засобами можна віднести: 

 перевірку наявності грошових коштів, а також їх еквівалентів у 

суб’єкта господарювання та виявлення нестач або надлишків; 

 перевірку стану збереження грошових коштів та цінних паперів у 

касі й правильності організації ведення касових операцій; 

 перевірку дотримання «Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні»; 

 перевірку своєчасності, повноти оприбуткування і законності 

витрачання грошових коштів і їх еквівалентів; 

 перевірку достовірності обліку й ефективності 

внутрішньогосподарського контролю грошових коштів; 

 оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку коштів, 

якості відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, 

облікових реєстрах та звітності. 

Аудит грошових коштів у касі здебільшого починається зі спостереження 

аудитора за інвентаризацією готівки в касі. Ця процедура дає можливість 

перевірити, чи припускає зловживання управлінський персонал суб’єкта 

господарювання, чи допускаються крадіжки грошових коштів [1, c. 303]. 

Правильність та своєчасність оформлення касових документів, також 

дотримання ліміту залишків готівки в касі підприємства можна перевірити 
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за допомогою робочих документів аудитора, які будуть свідченням 

проведення перевірки аудиту готівки у касі підприємства. Також, під час 

аудиту необхідно переконатися, що всі банківські виписки є в наявності у 

підприємства. Якщо буде виявлено, що деяких банківських виписок немає 

в наявності, то потрібно замовляти у банку завірену копію [3]. 

Аудит операцій на валютних рахунках здійснюється окремо по 

кожному валютному рахунку, відкритому підприємством в банківській 

установі, в тому числі і за кордоном. Для перевірки повноти зарахування 

виручки порівнюють суму валютної виручки, що надійшла протягом року з 

вартістю експортованого товару. При перевірці операцій по валютному 

рахунку особливу увагу звертають на правильність відображення операцій 

з купівлі та продажу валюти, оскільки можливі випадки помилок в 

методології обліку, при розрахунках курсових різниць по цих операціях та 

перерахунку валюти в гривню [2, c. 151].  

Наприкінці перевірки виявлені порушення узагальнюються. Практика 

показує, що в процесі аудиторської перевірки грошових коштів можна 

виявити наступні основні помилки: 

 відсутність підписів у первинних касових документах; 

 відсутність підтверджуючих документів для складання видаткових 

касових ордерів; 

 несвоєчасне звітування за підзвітними сумами; 

 перевищення залишків готівки в касі; 

 недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними 

особами; 

 арифметичні помилки під час підрахунку оборотів; 

 несвоєчасне оприбуткування в касу отриманої з банку готівки; 

 перерахування грошових коштів безготівковим шляхом без 

підтверджуючих первинних документів.  

Можна зробити висновок, що аудиторська перевірка грошових коштів 

являє собою важливий складник аудиторської перевірки фінансово-

господарської діяльності, яку провадить суб’єкт господарювання, та є 

досить трудомістким і комплексним процесом. Cвоєчасне проведення 

аудиту грошових коштів дає змогу підприємству знизити рівень 

зловживань у сфері грошового обігу та підвищить рівень відповідальності 

серед працівників бухгалтерії. 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

В своїх діяльності аудитори здійснюють перевірку дебіторської 

заборгованості з метою встановлення повноти і своєчасності відображення 

інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності 

ведення обліку розрахунків, відповідно до прийнятої облікової політики, 

достовірності відображення залишків у звітності господарюючого 

суб’єкта. 

Головними завданнями аудиту дебіторської заборгованості є [1, с. 

107]:  

1) встановлення реальної дебіторської заборгованості;  

2) перевірка наявності простроченої дебіторської заборгованості;  

3) встановлення дебіторської заборгованості по яких минув строк 

позивної давнини;  

4) перевірка правильності списання заборгованості, строк якої минув;  

5) перевірка правильності обліку дебіторської заборгованості;  

6) перевірка правильності й обґрунтованості списання заборгованості;  

7) перевірка нарахування резерву сумнівних боргів. 

Об’єктом аудиту є розрахунки з покупцями і замовниками, авансами 

що надійшли від покупця, претензіями та відшкодуванням матеріального 

збитку, розрахунки з підзвітними особами. 

Спираючись на зарубіжний і вітчизняний досвід, аудиторську 

перевірку дебіторської заборгованості підприємства можна етапізувати 

наступним чином. 

На підготовчому етапі проводиться знайомство з бізнесом клієнта, 

управлінським персоналом, отримується загальна інформація про 

організацію бухгалтерського обліку, обсяги реалізації та суму дебіторської 

заборгованості, ознайомлюються з результатами попередніх перевірок, 

обліковою політикою суб’єкта господарювання, здійснюється попередня 
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оцінка системи внутрішнього контролю, визначаються, які документи та 

інформація необхідні аудиторам для якісного проведення аудиту [2]. 

Також ретельна увага приділяється оцінці аудиторського ризику, яка 

передбачає необхідність визначення ймовірності того, що суттєво 

викривлена інформація, яка є в обліку дебіторської заборгованості може 

бути не виявлена та вплине на достовірність фінансової звітності, в тому 

числі на, результати фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Заключною процедурою підготовчого етапу є складання програми 

аудиторської перевірки та вибору аудиторських процедур, доречних в 

кожному конкретному випадку аудиту дебіторської заборгованості. Слід 

зазначити, що на сьогодні немає типової програми аудиту, а тому, як 

правило, програма включає тільки перелік аудиторських процедур, які 

необхідно здійснити, виконавця, термін перевірки та індекс робочого 

документа. 

Наступним є  етап фактичної перевірки аудиту дебіторської 

заборгованості, який розпочинається з її інвентаризації. Головною метою 

для цього етапу є встановлення існування (реальності) залишків 

дебіторської заборгованості на відповідних субрахунках обліку на підставі 

первинних та облікових документів. За допомогою методу зустрічної 

перевірки аудитори можуть встановити достовірність та повноту перевірки 

залишків розрахунків з покупцями та замовниками, розрахунків за 

виданими авансами, розрахунків з іншими дебіторами. Цей метод дозволяє 

аудиторам підтвердити існування дебіторської заборгованості, що 

належить суб’єкту господарювання на конкретну дату. 

Також на цьому етапі аудитори здійснюють і інші процедури, а саме: 

визначення великих дебіторів; перевірка наявності і правильності 

договорів; перевірка правильності оформлення документів на 

відвантаження продукції; перевірка розрахунків за товарообмінними 

операціями; збір доказів, що дебіторська заборгованість визнається 

одночасно з визнанням доходу від операцій; перевірка обґрунтованості 

списання безнадійної заборгованості; оформлення окремим документом 

порушень, які були виявленні під час перевірки [3, с. 164]. 

Заключним етапом аудиторської перевірки є узагальнення 

результатів, встановлення у відповідності до МСА 320 «Суттєвість при 

плануванні та проведенні аудиту» суттєвості виявлених помилок і 

порушень та формування відповідного звіту [3]. 

Отже, у результаті проведеного дослідження обґрунтовано методичні 

засади аудиту дебіторської заборгованості. А саме: конкретизовано 

методияні прийоми, що застосовує аудитор на кожній окремій стадії 

аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ  

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

Оцінка платоспроможності підприємства –  є важливою для 

подальшого планування діяльності, привабливості для інвесторів та 

надійності такого суб’єкта, якщо справа стосується подальших 

партнерських відносин. Саме тому, аудит розрахунків з постачальниками 

несе таку цінність для користувачів.  

Мета аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту полягає у висловленні 

аудитором незалежної професійної думки щодо правильності 

відображення у звітності підприємства інформації про розрахунки з 

постачальниками та підрядниками [1].  

Основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками є: перевірка наявності та правильності оформлення 

первинної документації, законність виникнення і своєчасність погашення 

кредиторської заборгованості; правильність відображення в обліку 

зобов’язань, дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її вплив 

на платоспроможність підприємства, перевірка правильності відображення 

інформації у регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

Аудит розрахунків підприємства досить важливий, оскільки на 

практиці виникає багато різноманітних розрахунків, і вчасність та в 
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повному обсязі покриття зобов’язань може впливати на 

платоспроможність підприємства та його фінансовий стан. Проведення 

такого аудиту надає інформацію про стан розрахунків, правильність та 

достовірність обліку операцій з постачальниками та підрядчиками, 

наявність, структуру та терміни утворення заборгованості, виявлені 

порушення у процесі розрахунків, організацію внутрішнього контролю 

тощо. 

Отже, нами були виділені мета і основні завдання аудиторської 

перевірки розрахунків з постачальниками, а також важливість її 

проведення. 
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ОГЛЯД АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ 

ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Перевірка операційних витрат є важливою складовою частиною 

перевірки фінансової і податкової звітності будь-якого підприємства. 

Послідовність перевірки передбачає виконання цілого ряду 

процедур: 

1. На першому кроці необхідно отримати перелік всіх рахунків 

витрат операційної діяльності, які мають місце у компанії, а також 

підготувати дані щодо сум на цих рахунках. 

2. На другому кроці потрібно підтвердити, що обрані підприємством 

облікові політики відносно оцінки і визнання витрат операційної 

діяльності, відповідають вимогам МСФЗ або НП(С)БО 16 «Витрати». 

3. На третьому кроці мають бути проведені дії відносно оцінки 

системи внутрішнього контролю. При тому здійснюється тестування 

суттєвих контролів відносно операційних витрат з метою оцінки їх 
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ефективності. Завдання тестування внутрішнього контролю дозволяє 

визначити, чи можна довіряти цій системі в подальшому. 

Важливим є ідентифікація елементів контролю у співвідношенні з 

твердженнями, відносно яких вони забезпечують надання впевненості. 

4. Четвертий крок включає в себе здійснення аналітичних процедур 

на стадії виконання перевірки. Найчастіше аналітичні процедури відносно 

операційних витрат включають перевірку операційних витрат на предмет 

їх обґрунтованості та узгодженості даних з попередніми звітними роками.  

Якщо у процесі контролю встановлюються незвичні чи нетипові 

витрати, то контролер має надати запити та одержати пояснення від 

управлінського персоналу.  

5. П’ятий крок стосується проведення аудиторських процедур 

перевірки по суті. Цей блок є найбільш важливим і охоплює всі складові 

операційних витрат: 

5.1. Перевірка конкретних операцій щодо формування собівартості 

реалізації товарів, робіт та послуг, що передбачають:  

- перерахунок собівартості реалізації з документуванням причин 

відхилень; 

- обґрунтування правильності віднесення окремих витрат до складу 

собівартості; 

- перерахунок показників собівартості за окремими товарами, 

роботами, послугами в частині застосування передбаченого в обліковій 

політиці методу оцінки (ФІФО, середньозваженої тощо). 

5.2. Перевірка операційних витрат за окремими елементами в частині 

витрат на матеріали, заробітну плату, амортизацію, інших операційних 

витрат. 

5.3. Перевірка операцій щодо виникнення витрат періоду, що не 

входять до собівартості, у т.ч. витрат за цільовим призначенням – 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо. 

На даному етапі слід пересвідчитися, що всі витрати належно 

санкціоновані і документально оформлені. Далі, слід перевірити рівень цих 

витрат, а також здійснити перерахунок їх окремих складових, наприклад, 

перерахунок забезпечень на оплату відпусток управлінського персоналу у 

складі адміністративних витрат та т.і. 

Тестування адміністративних, збутових і інших операційних витрат 

може включати: 

- звірку суттєвих сум адміністративних витрат, витрат на збут і 

інших операційних витрат з первинними документами, якими вони 

оформлені, та відображеними в обліку зобов’язаннями; 
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- деталізацію витрат, які несуть податкові ризики щодо обрахунку 

податків чи де податкові тлумачення є суперечливими (в частині 

коректності визначення податку на прибуток), а саме: 

орендних витрат; 

витрат на ремонти та модернізації; 

витрат на юридичні та інші професійні послуги; 

витрат на благодійні цілі; 

витрат на визнання сумнівних боргів при їх списанні; 

недозволених статей витрат; 

витрат, не пов’язаних з виробничою діяльністю тощо. 

- ретельне дослідження журналу операцій, виписок банку та інших 

документів і регістрів щодо виплат коштів на предмет крупних та 

нетипових витрат; 

- перевірку рахунків витрат на доцільність та узгодженість з 

попередніми роками, бюджетами, рахунками управлінського обліку та 

пов’язаними операціями;  

- отримання роз’яснень для нетипових відхилень. 

Отже, для цілей перевірки операційних витрат можуть бути 

застосовані різні аудиторські процедури, які в цілому складають методику 

аудиту і беруться за основу побудови його програми. Відповідні 

процедури бажано виконувати в певній послідовності, що складає 

відповідний алгоритм рекомендованих дій. 
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РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в 

себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання 

аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.[1] 

Аудиторські послуги згідно Міжнародних стандартів аудиту 

поділяються на завданням з надання впевненості, супутні послуги та інші 

послуги.  
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Завдання з надання впевненості поділяють на два типи – завдання з 

надання обґрунтованої впевненості та завдання з надання обмеженої 

впевненості. Перші називаються аудитом, другі – оглядом.  

Завдання з аудиту передбачає участь трьох окремих сторін – аудитора, 

відповідальної сторони та користувача.  

При виконанні завдань з аудиту аудитор зобов’язаний дотримуватись 

п’яти фундаментальних принципів професійної етики: чесність, 

об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, 

конфіденційність, професійна поведінка. [4] 

Можна стверджувати, що розвиток аудиторської діяльності в Україні 

розпочався з її незалежністю. Саме тоді державний сектор потребував 

глобальної перевірки у зв’язку з масовою приватизацією її об’єктів та 

розвитком приватних підприємств, власники яких не могли  контролювати 

їх у повному обсязі. Особливо аудиторські послуги були потрібні спільним 

підприємствам, іноземний інвестор вимагав підтвердження звітності 

аудитором. Однак юридично аудиторську справу в нашій країні було 

розпочато у 1993 р. з прийняттям Закону України „Про аудиторську 

діяльність”. Відтоді почали активно створюватися аудиторські фірми та 

практикувати незалежні сертифіковані аудитори – суб’єкти малого бізнесу. 

Великим кроком вперед у аудиторській діяльності України був 

поступовий перехід від Національних нормативів аудиту до заміни їх 

Міжнародними стандартами аудиту. [2] 

Так, як аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, 

процес його розвитку супроводжується рядом викликів, що обумовлені 

впливом деяких чинників і обставин: недосконалість вітчизняного 

законодавства з аудиту, незначний практичний досвід, відсутність 

методики з проведення та документування процесу аудиту.[3]  

Аудиторські фірми, а також аудитори які займаються індивідуальною 

аудиторською діяльністю зобов’язані розробити і впровадити в свою 

практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану 

впевненість у тому, що сама Фірма та її персонал діють відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу 

етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що 

регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються 

фірмою, відповідають умовам завдання.[2] 

Основними напрямами розвитку аудиторської діяльності України в 

перспективі можуть стати: 

1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, 

створення до них коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 

аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших 

законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано впливають на 

регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, 
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для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова, а це, у свою чергу, 

збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових 

положень, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та 

клієнта. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка типових методик 

аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств в розрізі галузей 

їх діяльності. 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій 

України з міжнародними та європейськими професійними організаціями 

бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання. [3] 

Подальший розвиток аудиту в Україні та підвищення його 

ефективності, полягає, у впровадженні Національної практики аудиту як 

сукупності рекомендацій з аудиту, які не мають статусу стандартів, 

визначених регуляторним органом на загальнодержавному рівні. [4] 
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підприємство є фундаментальним елементом ринкової економіки в 

розвинених країнах, тому важливо аналізувати та слідкувати за його 

економічним станом. Виходячи з цього, необхідно удосконалення методів 

та прийомів аналізу фінансового стану, в тому числі до вимог міжнародних 

стандартів аудиту.  

Питанням аналізу фінансового стану присвячено роботи відчизняних 

та зарубіжних економістів: Бернстайн Л.,Білик М.,Іонін Є.,Калабухова С., 

Парасій-Вергуненко І.,Них Є. та інших. Поряд з цим є потреба в 

удосконаленні аналітичного інструментарію, виходячи з реального стану 

сьогодення. 

Аналітичний інструментарій аналізу фінансового стану передбачає: 

горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, використання 

фінансових коєфіцієнтів, та інше. На першому етапі обов'язковим є 

проведення горизонтального аналізу майнового стану підприємства 

(табл.1). 

Таблиця 1  

Горизонтальний та вертикальний аналіз майнового стану ТОВ 

«Нова-Пей» за 2019-2021 рр., тис. грн. 

Показники 

Роки 
Абсолютне 

відхилення(+/-) 

Відносне 

відхилення, 

(темп росту, %) 

2019 2020 2021 
2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

Майно   

підприємства 
2263268 3090832 3928396 827564 837564 136,55 127,09 

Необоротні 

активи 
117015 173884 220753 56869 16869 148,59 126,95 

Частка 

необоротних 

активів 

0,05 0,06 0,07 0,01 0,01 120,00 116,67 

Оборотні 

активи 
2146253 2916948 3527643 770695 610695 135,91 120,94 
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Частка 

оборотних 

активів 

0,95 0,94 0,94 -0,01 0,00 104,44 100,00 

 

Такий аналіз дає можливість визначити абсолютне та відносне 

відхилення по кожній складовій майна. Збільшення майна підприємства 

звичайно оцінюється позитивно. У ТОВ «Нова-Пей» операційна фіяльність 

пов’язана з наданням послуги переказу коштів; валютних операції: переказ 

коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі [4]. Має місце 

щорічне збільшення валюти балансу. Вертикальний аналіз показує, що до 

95% майна складаються з оборотних активів, тобто характерним є висока 

оборотність сукупних активів. 

Для аналізу фінансових результатів важливе значення має аналіз 

динаміки і структури операційних витрат, що дає можливість визначити 

характер операційної діяльності та сформулювати основні напрями 

пошуку резервів зниження операційних витрат з метою зростання 

операційного прибутку. 

Отож, фінансова складова підприємства Нова-Пей є стабільно 

успішною та схильною до розвитку. Значення і динаміка більшості 

показників ділової активності оцінюються позитивно. Активи прискорили 

свою оборотність. Основними факторами, що спричинили покращення 

ділової активності, крім коефіцієнта оборотності власного капіталу, були: 

суттєве підвищення обсягу чистого доходу від реалізації продукції, темп 

росту (189 %) при одночасному меншому темпі росту її собівартості 

(163%). 

Встановлено, що найбільш об’ємним методом аналізу фінансового 

стану, який охоплює всі сфери діяльності підприємства, є комплексний 

методи. Результати обрахунків показали, що підприємство відноситься до 

таких, фінансовий стан яких характеризується як стійкий. 

 

Література 

1. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: 

шляхи покращення. Актуальні проблеми економіки. 2018. №9. С. 92-100. 2. 

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ: ЦНЛ. 2019. С. 20-25. 12. Гриценко 

Т.В., Бровко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим 

станом підприємства в сучасних умовах. Молодий вчений. 2018. №9. С. 

465–469. 3. Сайт ТОВ «Нова Пошта» : офіційний сайт. URL: 

https://novaposhta.ua. 

 



133 

 

Naida O.A., 

st. of the gr. OPm-22-1, 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

Supervisor – Stepaniuk O., 

PhD in Economics, Associate Professor 

at the Department of Accounting and Тaxation 

 

BLOCKCHAIN FOR THE AUDIT PROFESSION: OPPORTUNITY OR 

THREAT? 

Originally, blockchain was used in the field of cryptocurrencies. However, 

this system is great for working with a variety of information, including 

financial information. This has been the cause of discussions among economists, 

analysts, accountants and auditors, as, according to experts, its implementation 

could become a threat to employment for people in these professions, as well as 

affect auditing, cyber security, financial planning and analysis [1].  

Blockchain is essentially a «distributed ledger or database» where all the 

transactions are documented regarding all the participating parties. Blockchain is 

a chronological chain of blocks, where each block can be considered as a page in 

a ledger. The chain grows continuously as miners discover new blocks that they 

append to the existing Blockchain. Each transaction is broadcasted in the 

network via cryptographic communication while miners would try to collect as 

many transactions as they can and verify them using “proof-of-work” and create 

a new block. Miners would compete with each other to create such blocks. Once 

a winning block is appended to the Blockchain, a new copy of the block is 

broadcasted to the entire network, thus, creating a decentralized public ledger. 

While miners are responsible to verify transactions and update the Blockchain, 

they are incentivized with rewards.  

Elommal and Manita's research shows that this technology could affect 

audit firms at six key levels. As an opportunity, blockchain will allow an auditor 

to [2, p. 47-48]: 

1. Save time and improve the efficiency of their audit.  

2. Favor an audit covering the whole population instead of an audit based 

on sampling techniques.  

3. Focus the audit on testing controls rather than testing transactions.  

4. Set up a continuous audit process.  

5. Play a more strategic audit role.  

6. Develop new advisory services. 

Also, the implementation of blockchain technology can become a threat for 

the auditing profession itself. Auditors inject trust by attesting that the financial 

statements are fairly stated. Consider how blockchain and other advanced 

technologies could displace auditors as the agents of that trust [3, p. 36-37]: 
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 smart contracts built on blockchains could be used to automate virtually 

all company transactions which, in turn, would be recorded immutably on a 

distributed ledger. We may see entire finance departments displaced by 

automation that follows IF/THEN protocols; 

 consider a company involved in distribution. When the distributor 

receives inventory fitted with electronic tags by the manufacturer, smart 

contracts could automate the entire accounts payable function; 

 if the operating effectiveness of internal controls were inherent in the 

design of smart contracts, traditionally higher-risk manual controls would 

become redundant; 

 AI systems could then be used to pick up where blockchain technology 

left off (i.e., by handling accounting accruals and estimates). 

So, it is very clear, that blockchain offers a big improvement in auditor’s 

routine. However, it should not be forgotten that blockchain is just a technology 

that increases the level of trust and transparency of business entities. Like any 

automation tool, blockchain will free workers from routine work, allowing them 

to focus on more important tasks. The spread of blockchain technology will not 

be able to completely replace the auditor profession, because the participation of 

a certified auditor in the interpretation of information will always be necessary. 

According to some experts, robotics will reduce jobs, but the use of new 

technologies, including blockchain, will redistribute the time spent on 

performing monotonous operations in favor of solving key tasks, which will lead 

to the need for specialists with other qualifications, rather than reducing jobs. 

Therefore, an important task for employees is the ability and skills to adapt to 

new technologies and keep up with their development. While for audit 

companies, the key aspect is the ability to be several steps ahead of the client in 

their development. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання ефективного управління підприємством в умовах  

економічної кризи є надзвичайно актуальним. Адже основною метою 

господарської діяльності будь-якого підприємства є максимізація прибутку 

та оптимізація витрат, тому саме для досягнення найвищого ефекту при 

найменших витратах необхідно звернути увагу на пошук новітніх методів, 

напрямків і шляхів щодо управління основними об'єктами: витратами, 

доходами, фінансовими результатами тощо. Задля вирішення, як 

стратегічних так і поточних завдань необхідним є створення належної 

інформаційної системи, яка дасть змогу керівному складу підприємства в 

складних умовах господарювання приймати управлінські рішення.  

Для більш повного розуміння терміну «інформаційна система» 

доцільно детально розглянути, що мається на увазі під інформацією і яким 

чином вона утворює систему. Інформація – це свідчення про осіб, 

предметів, фактів, подіях, явищах і процесах, які виражені в якій-небудь 

об’єктивній формі, що забезпечує можливість їх зберігання і поширення. 

Інформація є характеристикою не повідомлення, а співвідношення між 

повідомленням і його споживачем. Відповідно під інформацією можна 

розуміти процес обміну сукупністю даних із їх одержувачем. Таке 

тлумачення дозволяє відрізнити інформацію від даних [1]. Що стосується 

терміну «система», то під нею слід розуміти будь-який об’єкт, який 

одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об’єднана в інтересах 

досягнення поставлених цілей сукупність різноманітних елементів. 

Добавлення до визначення «система» слова «інформаційна» вказує ціль її 

створення і функціонування. Інформаційні системи повинні забезпечувати 

збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, яка необхідна в 

процесі прийняття рішень завдань із будь-якої області. Таким чином,  
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інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність засобів, методів і 

персоналу, які використовуються для зберігання, обробки і видачі 

інформації в інтересах досягнення поставлених цілей. Інформація, яка 

формується в результаті збору і обробки облікових даних, засоби і методи 

її обробки, а також її користувачі утворюють інформаційну систему 

бухгалтерського обліку. 

 Інформаційну систему для управління підприємством слід розглядати 

в двох напрямках. Перший пов’язаний із задоволенням потреби, яка 

викликана існуванням бухгалтерського обліку як обов’язкової функції 

управління. Виходячи із цього закономірно визначити облік, як систему 

спостереження, виміру, реєстрації, обробки і передачі апарату управління 

інформації про господарську діяльність. Другий напрямок пов’язаний із 

необхідністю обслуговування інформацією інших функцій управління: 

контроль, планування, регулювання тощо. При цьому облік користується 

послугами різних його функцій, в чому також знаходить вираз його зв’язку 

із ними. Бухгалтерська інформація сама по собі не може служити базою 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень без попередньої 

контрольно-аналітичної обробки. Тому важливим моментом стає 

інтеграція обліку і контролю в єдину інформаційну систему. Щодо  

господарської діяльності підприємства доцільність такого об’єднання, на 

наш погляд, визначається наступним аспектами:  

 необхідністю представлення інформації у вигляді, якнайбільш 

корисному для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;  

 підвищенням оперативності прийняття даних рішень;  

 необхідністю здійснення одного із основних принципів сучасного 

управління – управління за відхиленнями, у зв’язку з тим щоб його суб’єкт 

мав можливість реагувати не тільки на явні, але і на приховані відхилення 

від заданих параметрів;  

 прагненням автоматизувати прийняття стандартних управлінських 

рішень для оперативного регулювання виробничо-фінансової діяльності;  

 необхідністю точно і об’єктивно визначати результати внутрішньо-

господарського розрахунку, щоб на підсумкові показники роботи окремих 

центрів відповідальності відносились тільки ті відхилення, які залежать від 

якості їх роботи за звітний період.  

Таким чином, при виконанні інформаційної функції бухгалтерським 

обліком і її інтеграції з контролем виробляється обліково-контрольна 

інформація, яка представляє собою продукт праці бухгалтерів. 

Сформована належним чином інформаційна база слугуватиме основою 

створення гнучкої і дієвої системи управлінського обліку. Задля створення 
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такої системи потрібно визначити конкретний механізм її функціонування, 

встановити правильну адресацію сформованої в ній інформації і порядок її 

надання користувачам. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕСУ 

Складність і комплексність є основними ознаками, які сьогодні 

притаманні управлінню господарською діяльністю підприємства. Для 

вирішення поточних завдань, а також для досягнення стратегічної мети 

розвитку слід особливу увагу приділити саме системі збору інформації для 

прийняття управлінських рішень. Інформаційна база управління 

підприємством не обмежується складанням фінансової звітності, а 

найбільший інформаційний попит пов'язаний з формуванням 

управлінської звітності. Основна мета управлінської звітності – це надання 

оперативної релевантної інформації керівникам різних рівнів управління 

про діяльність підприємства для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Мета складання і подання управлінської звітності може бути 

встановлена відповідно до поставлених завдань, які визначатимуть 

періодичність її подання, форми представлення та набір показників [1].  

Для прийняття управлінських рішень менеджери та керівники вищих  

рівнів управління переважно зосереджують свою увагу на інформації щодо 

наявності та обігу грошових коштів. Управління грошовими потоками 

часто дає відчуття контролю над ситуацією, але в той же час, якщо сума 

грошових коштів на рахунках збільшується то це не означає, що діяльність 

підприємства є на даний момент ефективною. Потрібно ще враховувати 

інші фактори, які впливають на оцінку успішності бізнесу, адже не завжди 

збільшення грошових коштів на рахунках говорить про зростання доходів 
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підприємства. Це може бути пов'язано із залученням нових інвестицій від 

власників або у вигляді кредитів, що збільшує наявність грошових коштів 

за рахунок кредиторської заборгованості. Також скорочення дебіторської 

заборгованості призводить до збільшення грошової маси, але при цьому 

сума прибутку не зростає, а збільшуються показники ліквідності. В 

кінцевому результаті, контроль над грошовими потоками не дає відповіді 

на найважливіші питання будь-якого бізнесу – діяльність є прибутковою 

чи ні, яку суму коштів можна інвестувати в розширення бізнесу або 

використовувати на виплату дивідендів власникам. Саме для вирішення 

таких завдань і використовується управлінський баланс, який дає 

можливість порівнювати стан всіх активів (товарів, матеріалів, 

дебіторської та кредиторської заборгованостей, грошових коштів тощо) на 

поточний момент зі станом в минулому звітному періоді, а також 

здійснити оцінку активів, і яку реальну суму прибутку згенерував наш 

бізнес за аналізований період. Управлінський баланс за своєю структурою 

більш зрозумілий для керівництва ніж бухгалтерський, і як правило 

розробляється вищим керівництвом підприємства, тому корисність його 

використання буде полягати саме у формуванні основних завдань:  

управління активами і зобов'язаннями: баланс показує, напрямки та 

суми вкладених коштів (отриманих від акціонерів, кредиторів), а також хто 

ними керує. Додавши до аналізу звіт про прибутки і збитки, можна також 

оцінити ефективність управління і порівняти отримувану віддачу з 

вартістю капіталу; 

прогнозування фінансового стану: менеджери і кредитори 

відслідковують фінансовий стан позичальників, щоб уникнути ризиків; 

балансування: можливість використовувати подвійний запис, який дає 

гарантію, що бюджет збалансований і всі показники відображені.  

Форма та показники управлінського балансу повинні дати змогу  

ефективно вирішувати поставлені перед ним завдання, в той же час  

структура балансу повинна відповідати наступним вимогам: прозорий 

зв'язок з іншими формами звітності - користувачі мають змогу 

відслідковувати  взаємозв'язок елементів балансу та інших форм звітності, 

зокрема, звіт про доходи та витрати (ОДР) та звіт про рух грошових коштів 

(ЗРГК), не вдаючись до складних обчислень;  зручність розподілу на 

основні об'єкти управління: види діяльності, напрямки, центри 

відповідальності тощо; можливість управляти ефективністю вкладеного 

капіталу: доповнення балансу певними показниками чи коефіцієнтами, 

відхиленнями  фактичних від планових, а також результатами оцінки 

власного капіталу в грошовій формі тощо. Підсумовуючи, можна зробити 
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висновок, що управлінський  баланс в цілому стає робочим документом 

для керівного складу підприємства, який дає змогу отримувати оперативну 

інформацію щодо фінансово-економічного стану в режимі реального часу, 

істотно підвищується і оперативне управління, і таким чином 

управлінський баланс виконує роль інструменту, корисність і необхідність 

якого полягатиме в ідентифікації зв'язків між управлінськими рішеннями 

та фінансовою діяльністю підприємства.  
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПІДГРУНТЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ОБСЯГІВ ТОВАРНИХ 

ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Підприємства оптової торгівлі акумулюють значні обсяги товарних 

запасів з метою їх подальшого продажу як підприємствам роздрібної 

торгівлі, так і організованим споживачам. 

Недостатній товарний запас порушує ритмічність поставок, веде до 

незадоволення попиту споживачів, а за умови довготривалого дефіциту 

певних товарів чи груп товарів покупці будуть відмовлятись від послуг 

даного оптового посередника і здійснювати пошук більш надійного. 

Надлишковий товарний запас також призводить до негативних 

наслідків, адже зростають витрати на зберігання товарних запасів і 

вилучаються з обороту кошти, витрачені на закупівлю цих товарних 

запасів.  

Метою нашого дослідження є факторний аналіз показників 

оборотності товарних запасів одного з підприємств оптової торгівлі 

Волинської області і використання результатів аналізу для прийняття 

управлінських рішень щодо обсягів товарних запасів. 
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Нами було проведено факторний аналіз таких показників оборотності 

товарних запасів, як коефіцієнт оборотності і період одного обороту. 

Факторний аналіз коефіцієнта оборотності товарних запасів 

проводився нами за двофакторною кратною моделлю, чисельник якої – 

середньорічна вартість товарних запасів, а знаменник – чистий дохід від 

реалізації товарних запасів. Відповідно, середньорічна вартість товарних 

запасів має обернений вплив на досліджуваний показник, а чистий дохід 

від реалізації товарних запасів – прямий вплив. 

Було проаналізовано вплив факторів на коефіцієнт оборотності 

товарних запасів у 2020 році порівняно з 2019 роком, а також у 2021 році 

порівняно з 2020 роком. З’ясовано, що в обох випадках коефіцієнт 

оборотності товарних запасів зменшується порівняно з попереднім роком 

(у 2020 році на 8,58 обороти, у 2021 році на 2,32 обороти), що оцінюється 

негативно. 

Обидва фактори протягом періоду дослідження мають динаміку до 

зростання. Причому збільшення чистого доходу від реалізації товарних 

запасів мало позитивний вплив на коефіцієнт оборотності товарних запасів 

і викликало його збільшення на 4,18 обороти у 2020 році і на 0,55 обороти 

у 2021 році. 

В той же час збільшення середньорічної вартості товарних запасів 

мало негативний вплив на коефіцієнт оборотності товарних запасів і 

викликало його зменшення на 12,76 обороти у 2020 році і на 2,87 обороти 

у 2021 році. 

Факторний аналіз періоду обороту товарних запасів проводився нами 

за двофакторною комбінованою моделлю у вигляді дробу, чисельник якої є 

добутком кількості днів у році (360) і чистого доходу від реалізації 

товарних запасів, а знаменник – середньорічна вартість товарних запасів. 

Було проаналізовано вплив факторів на період обороту товарних 

запасів у 2020 році порівняно з 2019 роком, а також у 2021 році порівняно 

з 2020 роком. З’ясовано, що в обох випадках період обороту товарних 

запасів зростає порівняно з попереднім роком (у 2020 році на 31 день, у 

2021 році на 30 днів), що оцінюється негативно. 

Обидва фактори протягом періоду дослідження мають динаміку до 

зростання. Причому збільшення чистого доходу від реалізації товарних 

запасів мало позитивний вплив на період обороту товарних запасів і 

викликало його зменшення на 15 днів у 2020 році і на 7 днів у 2021 році. 

В той же час збільшення середньорічної вартості товарних запасів 

мало негативний вплив на період обороту товарних запасів і викликало 

його збільшення на 46 днів у 2020 році і на 37 днів у 2021 році. 
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Отже, проведений факторний аналіз коефіцієнта оборотності і періоду 

обороту товарних запасів дає підстави зробити наступні висновки.  

Досліджуване підприємство оптової торгівлі має значний надлишок 

товарних запасів, що сповільнює їх оборотність. Резервом пришвидшення 

оборотності товарних запасів в даному випадку є зменшення вартості 

товарних запасів. Цього можна досягнути шляхом сповільнення зростання 

вартості товарних запасів до показника, який не перевищує темпів 

зростання чистого доходу від реалізації товарних запасів. 

За результатами факторного аналізу оборотності товарних запасів 

приймаються управлінські рішення щодо коригування обсягів товарних 

запасів в напрямку їх оптимізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ 

АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В теперішньому мінливому економічному середовищі 

функціонування суб’єкти господарювання, іноді, для представлення своїх 

господарських інтересів залучають таких спеціалістів як адвокати. При 

виборі висококваліфікованого, профільного у цьому питанні адвоката 

одним із питань, яке враховується під час укладання договору про правову 

допомогу є питання вартості послуг адвоката. 

Як і в будь-якій сфері ціна послуги адвоката, в тому числі, 

представлення інтересів підприємства у суді чи інших інстанціях, 

складається із собівартості і прибутку. Для підтримання 

конкурентоздатності адвокатських послуг, необхідно контролювати 

витрати, які формуються при їх наданні. 
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Зважаючи на вагомий вплив витрат на затребуваність адвокатських 

послуг, детально розглянемо особливості формування витрат при 

здійсненні адвокатської діяльності. При формуванні собівартості 

адвокатських послуг проводиться систематизація (групування) витрат в 

розрізі окремих статей калькуляції, їх узагальнення та отримання таким 

чином інформації про собівартість послуг. У відповідності до ПСБО 16 

«Витрати» до витрат, які включаються до собівартості продукції, робіт, 

послуг, в тому числі і адвокатських належать: прямі матеріали, пряма 

заробітна плата, інші прямі витрати, розподілені загальновиробничі 

витрати.   

Оскільки, формування вартості послуг адвоката має індивідуальні 

особливості, то розглянемо детальніше склад витрат, які враховуються при 

її визначені. До витрат адвоката при здійсненні професійної діяльності, на 

які адвокати мають право, відповідно до Податкового кодексу України [1], 

зменшити величину оподатковуваного доходу  належать: 

– орендна плата офісного приміщення (робоче місце адвоката), 

підтримання його в придатному для експлуатації стану, шляхом 

проведення поточного ремонту; 

– обслуговування та технічне забезпечення робочого місця адвоката 

(різного типу сигналізації, сейфи, інформаційна вивіска і т.д.); 

– придбання програмного забезпечення; 

– оплата внесків адвокатів на адвокатські самоврядування; 

–  оплата праці найманого персоналу (помічника адвоката, секретаря); 

–  підвищення кваліфікації адвокатом, включаючи yчacть y ceмінapax, 

круглих столах;  

– передплата правової літератури, доступу до баз даних; 

– витрати на збирання доказів, залучення інших спеціалістів для 

надання експертних висновків; 

– придбання канцелярського приладдя; 

–  поштові та кур'єрські витрати;  

–  відкриття рахунків у банках та їх розрахунково-касове 

обслуговування (депозитні рахунки); 

–  нарахування і сплата адвокатами внесків до Пенсійного фонду; 

–  витрати на послуги, підключення і користування мережею інтернет, 

електронні цифрові підписи для ведення бухгалтерського та податкового 

обліку; 

–  податки (страхові внески, податок на майно та інші) [2]. 

Однак, при веденні адвокатської діяльності, є й такі витрати, які не 

входять до складу витрат на адвокатську діяльність, але пов'язані з 
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наданням даних послуг, такі як: державне мито, витрати на проїзд та 

проживання та інші. Зазначені витрати відшкодовуються адвокату за 

умови їх погодження із замовником (індивідуально прописується в 

контракті із замовником).  

Якщо адвокатські послуги надаються бюро, то воно зазвичай обирає 

спрощену форму ведення обліку і звітності. Для систематизації витрат в 

обліку адвокатської діяльності застосовують рахунки 23, 91, 92, 94, 98. 

Важливе значення відводиться обліку собівартості послуг, такі витрати 

акумулюють на рахунку 23 «Виробництво» (з відкриттям субрахунків для 

аналітичного обліку за видами послуг). Особливість адвокатських послуг 

полягає в тому, що їх фактично споживають у процесі надання.  

Зважаючи на специфіку адвокатської діяльності облік витрат є 

важливим, адже їх враховують при визначенні доходу від ведення цієї 

діяльності, тому всі понесені витрати мають мати документальне 

підтвердження.  

 Отже, з наведеної інформації можемо зробити висновок, що при 

веденні адвокатської діяльності потрібно знати: перелік витрат та обсяг 

наданих послуг адвокатом, особливості відображення витрат в складі 

собівартості послуг та тих, що передбачаються окремим пунктом  

договору.  
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Сучасні умови (пандемія, війна) диктують свої умови ведення 

господарської діяльності, що вимагає  від підприємств постійної  адаптації 

до економічних, політичних та соціальних змін. Тож перед кожним 

суб’єктом господарювання виникає питання «Як діяти? Які рішення 

приймати?» у  цих умовах невизначеності. 



144 

 

Якщо говорити саме про підприємницьку діяльність, то безперечною 

її властивістю є ризик та певна невизначеність, яка лише посилюється під 

впливом сьогоднішніх реалій ведення бізнесу. До того ж, неможливо з 

високою точністю спрогнозувати зміни тенденцій, які безпосередньо 

впливають на життєдіяльність бізнес-структури, щодо можливого 

сценарію розвитку чинників ринкових відносин [1, с.259]. 

Основні проблеми невизначеності, які виникають в Україні, 

утворюються безпосередньо через процеси реорганізації економіки та інші 

трансформаційні процедури. Проте з введенням воєнного стану виникають 

нові ризики для бізнесу, які провокують прийняття особливих 

управлінських рішень. До таких можуть відноситися виконання певних 

обов’язків згідно з господарськими договорами, які підпадають під 

категорію форс-мажорних обставин. Крім того, сюди відносяться рішення 

щодо роботи бізнесу під віддаленим управлінням або  здійснення робочого 

процесу з урахуванням можливої мобілізації працівників. 

До того ж, держава накладає деякі обмеження щодо реалізації певної 

категорії товарів, тому перед менеджментом постає питання прийняття 

управлінського рішення ефективного функціонування підприємства. 

Таким чином необхідно використовувати нові підходи, щоб приймати 

управлінські рішення, враховуючи всі фактори, які з’являються через 

дестабілізаційні процеси у національній економіці.  

Прийняття рішення в умовах невизначеності означає вибір варіанта 

рішення, коли одне або кілька дій мають своїм наслідком безліч приватних 

результатів, але їх ймовірності невідомі. Щоб прийняти управлінське 

рішення, необхідно визначити критерії його ефективності. Тобто, 

проаналізувати й обрати найкращий варіант серед інших альтернатив. 

Часто такі рішення приймаються за допомогою залучених експертів. 

Критерії ефективності використовуються для оцінки минулих 

результатів або для прийняття рішень з метою отримання економічних 

вигод у майбутньому. У першому випадку оцінюється результативність 

діяльності підприємства, а в другому – вибір кращого варіанту серед 

запропонованих рішень [2, с.272]. 

Для оцінки майбутнього при формуванні критеріїв ефективності слід 

враховувати дві особливості майбутніх результатів в процесі розробки 

управлінського рішення: швидко зростаючу інформаційну невизначеність 

по мірі «проникнення» в майбутнє і зростання різноманітності можливих 

альтернатив розвитку в просторі [3, с.138]. 

За умов невизначеності прийняте управлінське рішення – це результат 

обробленої наявної інформації, обґрунтованість певної альтернативи при 

недостатності всіх необхідних даних. Якщо підприємство знаходиться в 

умовах невизначеності (в тому числі в період воєнного стану), 

управлінське рішення можна прийняти використовуючи такі підходи: 
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1. Особа, відповідальна за прийняття рішення, керується власним 

досвідом, наявною інформацією та непідкріпленими судженнями  щодо 

зовнішніх умов майбутньої ситуації, в якій опиниться компанія в 

результаті певних дій по кожній наявній стратегії. 

2. У випадку високого рівня ризику менеджмент підприємства віддає 

перевагу не робити припущень щодо ймовірності умов зовнішнього 

середовища. Тому існують такі варіанти рішення, як критерій рішення 

Вальда, альфа-критерій рішення Гурвіца, критерій рішення Севіджа, 

критерій рішення Лапласа. 

Отже, при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати 

який це вид ризику та орієнтуватись на нього. Існує ризик, пов'язаний з 

персоналом, виробництвом або ж з привабливістю продукції на ринку. 

Крім того, ризик початкового фінансування також часто перед 

підприємством. До того ж, необхідно враховувати перепони, які постають 

у період воєнного стану: відсутність працівників певної кваліфікації, 

складність отримання кредиту від банку, складні логістичні умови або 

тривалі терміни поставки сировини та готової продукції і тд. 
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ВИРОБНИЧИЙ ЛЕВЕРИДЖ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Динамічний розвиток та нестабільність умов господарювання, а також 

нові підходи до управління підприємством призводять до необхідності 
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глибокого дослідження проблем щодо управління прибутком. Сьогодні 

умови та зміни в управлінні підприємством вимагають від менеджерів 

швидкого прийняття рішень в бізнесі, часто не маючи при цьому 

можливості ретельно проаналізувати існуючі альтернативи. В таких 

випадках важливу роль відіграють спеціальні інструменти, що дають змогу 

оцінити фінансову стійкість підприємства до і після прийнятих 

управлінських рішень. Одним із таких інструментів для здійснення аналізу 

та чинників впливу на прибуток є операційний леверидж, який дозволяє 

виявити негативні та позитивні аспекти в процесі формування прибутку.  

Однією з базових концепцій фінансового менеджменту є концепція 

компромісу між ризиком та дохідністю. Сутність даної концепції полягає в 

тому, що отримання будь-якого доходу в бізнесі практично завжди 

пов'язане з ризиком, і залежність між ними прямо пропорційна. У той же 

час можливі ситуації, коли максимізація доходу повинна бути пов'язана з 

мінімізацією ризику. Важливо при цьому пам'ятати, що очікуваний дохід 

зростає разом із ризиком збитку. Низький ризик пов'язаний з низьким 

рівнем можливої прибутковості. Високий рівень невизначеності (ризику) 

пов'язаний з високою потенційною прибутковістю. Кількісне оцінювання 

ризику та факторів, що його зумовлюють, здійснюється на підставі аналізу 

чутливості прибутку. Ця чутливість і називається левериджем та являє 

собою ключовий фактор діяльності компанії, невелика зміна якого може 

призводити до істотної зміни кінцевого результату [1].  

Сила дії операційного левериджу полягає в тому, що будь-яка зміна 

виручки тягне за собою більш значну зміну прибутку до сплати відсотків 

та податків. Це зумовлено наявністю у підприємства операційних 

постійних витрат, які не залежать від обсягу випуску продукції. В свою 

чергу змінні витрати, ті, які залежать від обсягу випуску продукції – 

витрати на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо. 

Одним із прикладів дії операційного левериджу є пасажирські 

авіаперевезення, де значна частина сукупних витрат є постійними і після 

досягнення порогу беззбитковості кожний додатковий пасажир, по суті, 

представляє для авіакомпанії прибуток до сплати відсотків та податків. У 

той же час застосування операційного левериджу іноді диктується 

умовами виробництва. Наприклад, металургійний завод завдяки значним 

інвестиціям в будівництво й устаткування забезпечує собі високий рівень  

постійних операційних витрат та зростає ступінь ризику недоодержання 

виручки, яка необхідна для покриття цих витрат. Тому, підприємства з 

кращим рівнем технічної оснащеності виробництва мають вищий показник 

виробничого левериджу і навпаки [1].  
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Проте на практиці виділяють наступні залежності: 

1) якщо компанія досягає точки беззбитковості, вона має відносно 

велику частку змін прибутку або збитків при зміні обсягів продажів; 

2) у рентабельних підприємств при великому обсязі продажів високий 

прибуток може бути навіть при незначному зростанні рентабельності; 

3) компанія, що має високий показник операційного важеля, при 

різких коливаннях обсягів продажів піддається значно більшою мірою 

ризику, ніж при стабільних обсягах продажів; 

4) чим більша питома вага постійних витрат у загальній величині 

витрат компанії, тим вище сила операційного важеля при певному обсязі 

виробництва, тим більший ризик при скороченні обсягів виробництва; 

5) працювати з високим операційним важелем можуть компанії, які 

забезпечують значні обсяги продажів і впевнені в перспективному 

стабільному попиті на свою продукцію, роботи або послуги [3]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що кожне підприємство сьогодні прагне 

максимізувати свій прибуток, а операційний чи виробничий леверидж – це 

потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни структури 

собівартості та обсягу випуску продукції. Для прийняття управлінських 

рішень важливим є дослідження залежності між витратами, обсягом 

діяльності і прибутком, та пошук можливостей максимізації прибутку 

шляхом вибору найвигіднішого поєднання постійних і змінних витрат.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Безпека будь-якої країни базується на безпеці її структурних 

складових, зокрема й на безпеці її суб’єктів господарювання. Важливим 

аспектом забезпечення економічної безпеки України є захист її ринкових 

позицій і, насамперед, захист набутих можливостей у сфері економічної 

конкуренції. Для економіки загалом конкуренція є двигуном прогресу, 

розвитку та вдосконалення, а для підприємницьких структур жорстка 

боротьба за виживання. Наразі найважливішою зброєю в несумлінній 

конкурентній боротьбі є комерційно-економічне шпигунство, механізм 

захисту від якого для суб'єктів господарювання не врегулювано на 

законодавчо-правовому рівні.  Беручи до уваги наявність значної кількості  

організаційних і правових проблем захисту комерційної таємниці, 

стрімкий розвиток сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, можна зазначити, що дані  проблеми залишаються 

актуальними.   

Комерційна таємниця – являє собою неоднорідну складову частину 

ринкової економіки, складається з різних за походженням і складом 

частин. За умов конкуренції в усіх сферах бізнесу комерційна таємниця 

стала цінним об'єктом, захист якої за допомогою правових засобів 

являється важливим завданням, оскільки вона сприяє конкурентоздатності 

бізнесу та розвитку інноваційної діяльності. Захист інформації від 

недобросовісної конкуренції часто пов'язаний із забезпеченням надійного 

збереження та належного використання інформації конфіденційного 

характеру. Приналежність інформації до конфіденційного характеру для 

працівників підприємства повинна визначатися окремим суб'єктом 

господарювання, і зазначатися в трудовому договорі (контракті) або 

додатковому договорі, в якому має бути чітко визначено, яка саме 

інформація чи відомості становлять комерційну таємницю 

(конфіденційність) щодо діяльності даного підприємства чи установи.  

Першочерговими  завданням, на нашу думку, щодо захисту 

комерційної таємниці (конфіденційної інформації) має бути законодавчо-
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правове регулювання з боку держави, чітке визначення механізму захисту 

інформації; застосування юридичної відповідальності для винних осіб: 

цивільно-правової, адміністративної, кримінальної тощо. 

Безпосередньо на підприємстві доцільним є створення, за можливості  

підрозділу (відділу) захисту інформації, основними завданнями якого є [1]:  

- забезпечення безпеки інформації структурних підрозділів та 

персоналу компанії у процесі інформаційної діяльності та взаємодії між 

собою, а також у стосунках із зовнішніми вітчизняними та іноземними 

підприємствами; 

- дослідження технологій опрацювання інформації з метою виявлення 

можливих каналів витоку;  

- формування моделі загроз;  

- розроблення політики безпеки інформації та заходів щодо її 

реалізації: – організація та координація робіт, пов’язаних із захистом 

інформації на підприємстві;  

- підтримка необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і 

технологій;  

- розроблення проектів нормативних і розпорядчих документів на 

підприємстві;  

- участь у підготовці персоналу та користувачів комп’ютерних систем; 

- реєстрація, збирання та зберігання даних про всі події, які мали 

місце у системі, та зменшення негативного впливу на функціонування 

комп’ютерних систем.   

Таким чином, особливу увагу щодо захисту конфіденційної 

інформації підприємства, необхідно звернути власникам та керівникам, 

шляхом впровадження превентивних (запобіжних) заходів, спрогнозувати 

всі можливі ризики та встановити належний контроль. Адже вживаючи 

відповідні заходи, а також дотримання встановлених правил всіма 

працівниками є запорукою спокою керівництва підприємства, і в 

подальшому слугуватиме підґрунтям у випадку розгляду спорів у 

відповідних компетентних органах.    
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

Сьогодні сільськогосподарські підприємства України розпочали 

активний пошук резервів підвищення ефективності виробництва, у зв’язку 

з переходом на нові умови господарювання. Тому головним завданням 

стало підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва. 

Проблемa упрaвління витрaтaми є однією з нaйaктуaльніших, 

нaйсклaдніших проблем кожного суб’єктa господaрювaння, aдже від рівня 

і динaміки витрaт залежaть не тільки фінaнсові результaти окремих 

підприємств, aле й ефективність формувaння нaціонaльного доходу нa 

рівні держaви зaгaлом. Рaціонaльно побудовaнa системa упрaвління 

витрaтами на підприємстві дозволяє зменшити собівaртість продукції, 

підвищити рівень фінaнсових результaтів. Тому розроблення ефективної 

системи упрaвління витрaтами є вaжливим зaвданням і для агрaрних 

підприємств. Вони можуть здобути перевaгу на ринку за рaхунок 

здешевлення виробництвa тa економії на витрaтах. 

Зауважимо, управління витратами це процес цілеспрямованого 

формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного 

контролю рівня витрат, а також стимулювання їхнього зниження [1]. 

Дослідивши  систему упрaвління витрaтами можнa зaзначити, що вонa має 

функціонaльний та організaційний aспекти та включaє нaступні 

організaційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; 

нормувaння витрaт ресурсів; плaнування витрaт за їхніми видaми; облік та 

анaліз витрaт; стимулювання економії ресурсів і зниження витрaт. 

Створення ефективної системи управління витратами передбачає 

систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під дією як 

внутрішніх, так і зовнішніх факторів, прийняття рішення щодо 

покращення структури собівартості тощо [1]. Дана ситема спрямована на 

вирішення наступних завдань: здійснення контролю за ходом 

господарської діяльності підприємства; виявлення тенденцій змін рівня, 

обсягу та структури витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції; 

збір, аналіз інформації про витрати; нормування, планування витрат у 

розрізі елементів, виробничих підрозділів і видів продукції; пошуку 

резервів економії ресурсів  і оптимізації витрат [2]. 

Дослідженням встановлено, системa упрaвління витратaми 

сільськогосподaрського підприємства є специфічною і харaктеризується 

певними ознaками, а саме: цілеспрямованістю (оптимізaція рівня витрaт на 
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виробництво, реaлізацію продукції та зaбезпечення одержання доходу); 

склaдністю (наявність знaчної кількості підсистем); гнучкістю 

(пристосувaння до змін впливу фaкторів зовнішнього і внутрішнього 

середовищa); керовaністю (можливість змін у функціонaльній системі в 

зaлежності від потреб виробництвa). 

В сучaсних умовaх прaктично кожне підприємство повинно 

сaмостійно вирішувaти питaння стосовно упрaвління витрaтами 

виробництвa, визнaчати вимоги до ефективності їх здійснення тощо. Однaк 

в усіх випaдках має стaвитись метa упрaвління витрaтами виробництвa і 

розроблятись зaвдання та зaходи її реaлізації. На основі вивчення 

теоретичних мaтеріалів можна виділити нaступні етапи розробки і 

впровaдження системи упрaвління витрaтами на підприємстві: перeд 

проeктне досліджeння; проeктно-розрaхунковий етап; впровaдження 

систeми упрaвління виробництвa. 

На першому етaпі здійснюється перед проектне дослідження і 

визнaчається основнa мета підприємствa в сфері упрaвління витрaтами 

виробництва. На цьому етапі необхідно проaналізувати реaльний стaн 

здійснення витрaт виробництвa на основних ділянкaх і підрозділaх 

виробничих процесів, оцінити ефективність їх формувaння і обґрунтувати 

нaпрями підвищення ефективності упрaвління ними.  

На основі здійснeння досліджeнь другого eтапу на підприємстві 

повиннa сформувaтись повна інформaція щодо реaлізації нaпрямів 

удосконaлення системи упрaвління витратaми виробництвa, підвищення 

ефективності упрaвління ними. Кінцевими мaтеріалами цього етапу мaють 

бути визнaчення основних функцій упрaвління витрaтами та їх зaвдань у 

підвищенні ефeктивності діючої систeми упрaвління витрaтами або 

зaбезпечення ефективності функціонувaння нової, спроектовaної системи. 

На зaключному третьому етaпі здійснюється впровaдження нової або 

удосконaленої системи упрaвління витрaтами виробництва. На цьому eтапі 

має розроблятись плaн впровaдження системи, в якому визнaчаються 

строки виконaння основних зaходів і відповідaльні особи.  

Отже, у ході проведeного досліджeння встановлено, що розробкa 

ефeктивної систeми упрaвління витрaтами виробництвa знижує 

можливість негaтивного впливу випaдкових явищ на діяльність 

підприємствa, дозволяє вчaсно передбaчити дію негaтивних зaходів та 

нaдає підприємству нaступні пeреваги: прийняття упрaвлінських рішeнь з 

урaхуванням їхніх eкономічних нaслідків; контроль витрaт у зістaвленні з 

нормaми; оцінкa витрaт в розрізі структyрних підрозділів підприємствa; 

прийняття рiшень стосoвно дoцільності здійснeння окрeмих вирoбництв, 

ефeктивності викoристання. 
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ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ: ВИЗНАННЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

При здійсненні господарської діяльності трапляються події, коли 

період визнання доходу підприємства, для отримання якого здійсненні 

витрати, не співпадає з періодом їх виникнення. У такому випадку, і 

з’являється специфічний об’єкт обліку – витрати майбутніх періодів. До 

моменту визнання доходу, що стосується цих витрат, вони визнаються 

активами підприємства та відображаються окремою статтею в активі 

балансу. Склад витрат майбутніх періодів не є остаточно визначеним, а у 

зв’язку з динамічними змінами у середовищі функціонування 

підприємства, відбувається і постійне розширення їх номенклатури.  

Таким чином, витрати майбутніх періодів – це відтерміновані у часі 

свого визнання витрати, які сплачені в одному звітному періоді, але 

визнані будуть в інших звітних періодах [1]. Витрати через використання у 

бухгалтерському обліку принципу нарахування та відповідності доходів і 

витрат.  

Головною умовою визнання витрат витратами майбутніх періодів є 

здійснення попереднього платежу, тобто відбувається повна авансова 

оплата за послуги, які будуть надаватись впродовж майбутнього періоду. 

До критеріїв визнання витрат майбутніх періодів відносять такі: 

вартість витрат можна достовірно визначити; існує ймовірність одержання 

майбутніх економічних вигід; відображаються у бухгалтерському обліку 

одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань; період 

визнання доходу, для отримання якого здійсненні витрати, не співпадає з 

періодом їх виникнення [2]. Визнання витрат майбутніх періодів може 
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відбуватися в момент фактичного отримання послуг, для отримання яких 

були здійснення авансові платежі або в періоді коли підприємство почало 

використовувати продукт, здійснених попередніх витрат. 

Для облікового відображення витрат майбутніх періодів 

використовують однойменний рахунок 39, що призначений для 

узагальнення витрат, які виникли у звітному періоді, але підлягають до 

віднесення на витрати в майбутніх звітних періодах. Для ефективної 

організації аналітичного обліку витрати класифікують в розрізі видів 

діяльності підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Номенклатура витрат майбутніх періодів  

в розрізі видів господарської діяльності 

Вид діяльності Витрати майбутніх періодів 

Операційна 

діяльність 

Адміністративні 

витрати 

- витрати, пов’язані з купівлею-продажем 

програмного забезпечення; 

- витрати на підписку періодичних видань; 

- витрати на оплату телефонних послуг, інтернету. 

Витрати на збут 
- витрати, пов’язані з рекламою продукції; 

- витрати на оплату телефонних послуг, інтернету. 

Інші операційні 

витрати 

- витрати, пов’язані з нормо-підготовчими роботами; 

- витрати, що пов'язані з гірничопідготовчими 

роботами, а також з роботами в сезонних 

виробництвах; 

- витрати, пов’язані з освоєнням нових організацій, 

виробництв, цехів та агрегатів; 

- витрати, пов’язані зі сплатою орендного платежу за 

користування основними засобами; 

- витрати по перебазуванню підрозділів організації. 

Інвестиційна діяльність 

- витрати з проектування об’єктів, які передбачені в 

планах будівництва майбутніх років; 

- витрати з переобладнання, пристосування будинків 

та споруд для обслуговування основних об’єктів 

будівництва, які включаються в кошторис 

будівництва; 

-  витрати на придбання ліцензій. 

Фінансова діяльність 
- витрати, пов’язані зі сплатою лізингового платежу 

за користування основними засобами. 

Інша діяльність 

- витрати, пов’язані зі страхуванням майна 

виробничого призначення; 

- витрати на консервувацію, а також на утримання 

обладнання, машин та механізмів з сезонним 

характером використання. 

 

Списання за попередньо оплачені послуги здійснюється рівномірними 

частинами відповідно до обраного способу розподілу. Подальше визнання 
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витрат майбутніх періодів витратами звітного періоду здійснюється може 

щомісяця чи щокварталу залежно від обраної методики.  
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бухгалтерський процес завершується складанням фінансової звітності 

про господарську діяльність підприємства. Правові основи складання 

фінансової звітності регулюються Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», а також Національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку НП(С)БО 1. 

Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з 

метою створення єдиних правил складання фінансової звітності, 

обов’язкових для всіх підприємств [2]. 

Звітність – це система характеристик у вигляді таблиці, яка 

відображає розмір і результати діяльності компанії. Його складання є 

завершальним етапом облікової роботи. Фінансова звітність визначена 

НП(С)БО 1 як бухгалтерська звітність і відображає фінансовий стан 

підприємства та результати його діяльності за звітний період. 

Для прийняття економічних рішень користувачам фінансової звітності 

необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни 

у фінансовому стані підприємства. 

Ці інформаційні потреби визначили склад фінансової звітності: – 

баланс; 

- Довідка про доходи; 

– звіт про власний капітал; 
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– примітки до доповідей [1]. 

Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не 

можуть вимагати звітів, адаптованих до їхніх конкретних інформаційних 

потреб [3]. 

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, 

ПЕ(С)БО1 вимагає наявності даних про: 

- компанія; 

– дата звітності та звітний період; 

- валюта звітності та одиниця її виміру; 

- облікова політика підприємства та її зміни; 

– аналітична інформація за статтями фінансової звітності; 

– консолідація фінансової звітності; 

– припинення (ліквідація) окремих видів діяльності; 

– обмеження володіння активами; 

– участь у спільних підприємствах; 

– виявлені помилки та відповідні виправлення; 

– інша інформація [2]. 

Основними вимогами до звітності є реальність, чіткість, своєчасність, 

уніфікованість методології звітних показників, порівнянність звітних 

показників із минулими. Якісні характеристики фінансової звітності такі: 

інформація, що надається у фінансовій звітності, має бути зрозумілою та 

розрахованою на однозначне тлумачення користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [5]. 

Фінансові звіти повинні дозволяти користувачам порівнювати: 

- фінансова звітність підприємства за різні періоди; 

- фінансова звітність різних підприємств. 

Законодавчою передумовою є введення відповідної інформації 

попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику та її 

зміни. 

Інформація про суб'єкт господарювання, яка має бути розкрита у 

фінансовій звітності, включає: 

– назва, організаційно-правова форма та місцезнаходження 

підприємства (країна, де зареєстровано підприємство, адреса його офісу); 

– короткий опис основної діяльності підприємства; 

- найменування органу управління підприємством або найменування 

його материнської (холдингової) компанії; 

- середньооблікова чисельність працівників підприємства за звітний 

період. 

Кожна фінансова звітність повинна містити дату, станом на яку 

наводяться її показники, або період, який охоплює. Якщо період, за який 

складається фінансова звітність, відрізняється від звітного періоду, 

передбаченого цим Національним положенням (стандартом), причини та 

наслідки цього мають бути розкриті в примітках до фінансової звітності. У 
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фінансовій звітності обов'язково вказується валюта, в якій відображаються 

елементи звітності, та одиниця її виміру. Якщо валюта звітності 

відрізняється від валюти бухгалтерського обліку, суб’єкт господарювання 

повинен розкрити причини цього та методи, використані для конвертації 

фінансової звітності з однієї валюти в іншу. 

Суб’єкт господарювання повинен повідомити про обрану ним 

облікову політику, описавши: 

1. Принципи оцінки статей звітності. 

2. Методика обліку окремих статей звітності. Інформація, що підлягає 

розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансовій звітності або в 

примітках до неї. 

Примітки до фінансової звітності повинні розкривати: 

1. Облікова політика підприємства. 

2. Інформація, яка не наводиться безпосередньо у фінансовій 

звітності, але вимагається відповідними положеннями (стандартами). 

3. Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

необхідна для забезпечення її чіткості та актуальності. 

Фінансова звітність підприємства використовується самими 

власниками для аналізу та контролю за виконанням договірних 

зобов’язань, аналізу господарської діяльності та складання планів на 

майбутнє. Крім того, надається звітність: 

до вищої нижчестоящої організації, якщо така є, для керівництва 

роботою підприємства; 

контрагенти (покупці, постачальники тощо), а також установи банків 

(для контролю за використанням банківського кредиту), якщо це 

передбачено кредитним договором; органи статистики для статистичної 

обробки[4]. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, 

представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів 

підприємства. До річної бухгалтерської звітності обов'язково додається 

пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, 

що вплинули на результати діяльності підприємства у звітному році, 

висвітлюється фінансово-майновий стан і перспективи розвитку 

підприємства. 

Бухгалтерський фінансовий звіт за формою № 1 «Баланс» 

характеризує зміни у фінансовому стані підприємства порівняно з 

початком звітного періоду, а «Звіт про прибутки та збитки» відображає 

результати фінансово-господарської діяльності за період. з початку 

звітного року. 

Підприємства, об'єднання та організації, які перебувають на 

господарському обліку, мають самостійний баланс і є юридичними 

особами, у тому числі спільні підприємства, створені на території України 

за участю українських та іноземних юридичних осіб і громадян, а також 
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організації, які не є на господарському обліку, але отримують доходи від 

господарської або іншої комерційної діяльності (крім бюджетних 

організацій), зобов'язані складати поточну та річну фінансову звітність. 

Таким чином, бухгалтерська фінансова звітність є унікальною. 

Звітність підприємств і організацій усіх галузей економіки складається за 

єдиними формами. Установлені форми звітності мають усі підприємства та 

організації, що знаходяться на території України та є юридичними 

особами. 

Для того щоб звітність була ефективним засобом управління та 

контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що висуваються до 

бухгалтерського обліку. Він повинен точно відображати ресурси 

підприємства, їх використання та продуктивність. Показники звітності 

мають бути об'єктивними, обґрунтованими перевіреними даними 

поточного обліку та підтвердженими відповідними документами. 

Своєчасність звітності та звітності є неодмінною умовою її 

корисності. Най достовірніша інформація втрачає свою цінність, якщо її 

своєчасно не надати користувачам, тому звітність повинна складатися та 

подаватись до відповідних органів у встановлені нормативними актами 

строки, забезпечуючи ефективне використання для управління та 

контролю. 

Оцінка діючої форми звіту про фінансові результати дозволила 

визначити наступні напрямки її вдосконалення: 

- необхідність виділення в розрізі звичайної діяльності результатів 

фінансової, інвестиційної діяльності в окремі статті та розкриття 

результатів надзвичайної діяльності в окремій статті; 

– введення статті «Використання прибутку» з більш детальним 

розкриттям сум у примітках до фінансової звітності та «Нерозподілений 

прибуток (збиток)», що дозволить більш тісно зв’язати баланс із звітом про 

фінансові результати. 

Важливою формою звітності є звіт про рух грошових коштів. Для його 

вдосконалення рекомендуємо складати звіт про рух грошових коштів 

прямим методом і включати цю форму в примітки до фінансової звітності. 

Доцільно виділити окремий розділ інформації про рух грошових коштів 

від надзвичайної діяльності. Крім того, запровадження статей «Збільшення 

(зменшення) активів у результаті операції прямого обміну» та «Збільшення 

(зменшення) зобов’язань у результаті операції прямого обміну» у звіті про 

рух грошових коштів, складеному непрямими Метод дасть змогу 

врахувати вплив бартерних операцій та взаємозаліків на грошові потоки. 

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку фінансової 

звітності передбачають значний акцент на примітки та пояснення до 

фінансової звітності, основною метою яких є розкриття, виправлення, 

уточнення та доповнення інформації, яка розкривається в основних формах 

звітності. Удосконалення приміток і пояснень має полягати насамперед у 
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їх більш глибокому зв'язку з основними формами, що підвищить їх 

аналітичну цінність. 

Таким чином, запропоновані нами шляхи вдосконалення методології 

складання фінансової звітності полегшають роботу бухгалтерів і зроблять 

розкриту в ній інформацію більш доступною та зрозумілою для 

користувачів. 
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БУХГАЛТЕР НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПОТРЕБА, РОЛЬ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

В теперішніх глобалізаційних фінансово-економічних умовах важко 

уявити будь яке підприємство, яке б якісно функціонувало без бухгалтера. 

Бухгалтер – це ключовий фахівець, без якого жодне підприємство, чи то 

державне, чи то приватне, не зможе здійснювати повноцінну діяльність [1, 

c. 8]. Оскільки обов’язковість ведення бухгалтерського обліку з моменту 

його реєстрації передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
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та фінансову звітність в Україні», то підприємство обирає для себе 

найбільш прийнятний спосіб ведення обліку: наймає у штат бухгалтера, 

користується послугами бухгалтера, зареєстрованого як ФОП, ведення на 

договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією 

або підприємством, яке займається бухгалтерською чи аудиторською 

діяльністю, самостійне ведення власником бухгалтерського обліку [2]. 

Найбільш затратним варіантом організації та ведення обліку для 

підприємства є залучення у штат бухгалтера. Але водночас цей варіант 

ведення обліку є виправданим для середніх і великих підприємств, 

оскільки бухгалтер завжди на робочому місці і займається веденням обліку 

в поточному режимі часу.   

Робота бухгалтера є нелегкою, адже вимагає значної кількості знань. 

Для того, щоб вдало, в інтересах підприємства, оперувати фінансово-

економічними показниками, цей фахівець ще повинен володіти знаннями з  

фінансів, статистики, законодавства, основ аудиту, повинен мати навики 

роботи в спеціалізованих бухгалтерських і супутніх до них програм. 

Бухгалтер підпорядковується керівнику підприємства, він його 

призначає на посаду і відповідно, за потреби – звільняє. Бухгалтер 

відповідає за стан бухгалтерського обліку та за формування облікової 

політики. Узагальнено до основних функцій, які виконує цей фахівець 

відносять:  

 створення облікової політики підприємства та ведення обліку у 

відповідності до обраної підприємством методики; 

 формування і керування обліково-аналітичним персоналом 

підприємства: розподіл обов’язків працівників бухгалтерії, визначення їх 

відповідальності; 

 забезпечення контролю господарських засобів та джерел утворення 

засобів, облікове їх відображення; 

 своєчасне формування, подання компетентним органам фінансової, 

статистичної та податкової звітності; 

 підписання разом з керівником документів щодо видачі й 

приймання коштів і товарно-матеріальних цінностей; 

 акумулювання, систематизація, зберігання бухгалтерської 

документації; 

 представлення інтересів підприємства в державних органах: відділі 

статистики, податковій службі тощо. 

Бухгалтер на підприємстві не тільки займається оформленням 

первинних та зведених документів, при реалізації господарських операцій 

він є незамінним радником керівника у фінансово-економічних питаннях. 
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Адже на основі акумульованої в системі бухгалтерського обліку 

інформації приймаються управлінські рішення, які стосуються як поточної 

діяльності, так і майбутньої діяльності суб’єкта господарювання.   

Як робота бухгалтера, так і її результати контролюються власниками 

підприємства, державними органами. Неякісне її виконання передбачає 

настання дисциплінарної (догана, звільнення за регулярне невиконання 

посадових обов’язків), матеріальної, адміністративної, або навіть 

кримінальної відповідальностей.  

Зважаючи на потребу постійної адаптації бухгалтерського обліку 

підприємства до нових законодавчих регламентацій, удосконалення 

програмного спеціалізованого забезпечення, зовнішніх фінансово-

економічних викликів бухгалтер для підтримання свого професійного 

рівня  безперервно навчається. 

Отже, із урахуванням вищенаведеного, можна відзначити, що роль 

бухгалтера є надзвичайно важливою, а його робота надзвичайно 

відповідальною. Тому, попри наявність грунтованих знань з ведення 

бухгалтерського обліку та формування звітності, бухгалтер повинен 

володіти високим рівнем стресостійкості. Важливість і компетентність 

бухгалтера вдало підкреслив польський поет, філософ Станіслав Єжи Лец: 

«Дату виникнення світу здатні встановити лише бухгалтери».  

 

Література 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РИЗИКИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ЗА СТАНДАРТАМИ SASB 

 

Стандарти SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 

призначені для комунікації з інвесторами щодо питань сталого розвитку, 

які можуть вплинути на здатність підприємства створювати цінність у 

довгостроковій перспективі. Використання стандартів SASB є 

добровільним. За даними Ради, яка 1 липня 2022 року приєдналась до IFRS 

Foundation, 2019 р. їх застосовувало 117 компаній, тоді як за початку 2022 

року – 2 423 [1]. Очевидно, що факт визнання стандартів SASB, які 

покладені в основу проектів стандартів сталого розвитку нової ради сприяв 

такому зростанню використання [2].  

Оскільки стандарти побудовані за галузевим принципом (77 галузей 

розподілено на 8 секторів),  то підприємство самостійно визначає, які саме 

стандарти є доречними для нього, які напрямки розкриття інформації є 

фінансово суттєвими для його бізнесу та про які показники звітувати, 

беручи до уваги також чинні законодавчі вимоги. Для вибору стандартів 

підприємство використовує стандарт SASB, який стосується його основної 

діяльності. Однак підприємства, які здійснюють діяльність за кількома 

видами, можуть одночасно використовувати кілька відповідних галузевих 

стандартів SASB. 

Підприємство також самостійно визначає, яким чином воно 

повідомляє інформацію SASB інвесторам. Це може бути річний звіт, звіт 

про сталий розвиток, звіт про соціальну корпоративну відповідальність, 

інтегровані звіти, веб-сайти тощо. Набір показників у стандартах – це лише 

відправна точка для формування їх системи шляхом професійного  

судження. 

Відбір інформації для розкриття базується на підході до суттєвості, 

який робить стандарти SASB особливо корисними для практиків. 

Визначення суттєвої інформації базується на методиці Materiality Finder 

[3]. Спочатку слід визначити, до якої саме галузі відноситься 

підприємство. Наприклад, якщо взяти кондитерську фабрику "Світоч", то 

за даними сайту youcontrol, основним видом діяльності фабрики є 10.82 
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Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Інші 

види діяльності: 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; 

10.83 Виробництво чаю та кави; 

10.84 Виробництво прянощів і приправ. 

Виходячи з цієї інформації та користуючись описом характерних 

ознак галузі, наведеними у Materiality Finder, це підприємство потрібно 

віднести до сукупності галузей "Їжа та напої", а в її складі - "Оброблені 

харчові продукти".  

Узагальнюючи практичний досвід, стандарт галузі рекомендує до 

розкриття інформацію, яка стосується: енергетичного менеджменту; 

менеджменту водних ресурсів; безпеки харчових продуктів; здоров'я та 

харчування; маркування та маркетингу продуктів; управління життєвим 

циклом упаковки; екологічних та соціальних наслідків ланцюга постачання 

інгредієнтів; джерел походження інгредієнтів. 

Кожен стандарт SASB надає підприємству стандартизовані кількісні 

або якісні показники, призначені для вимірювання ефективності за кожним 

напрямком розкриття інформації. Усього їх 26. У середньому стандарти 

SASB включають 13 показників (accounting metrics) для кожної галузі. Для 

підприємств «Оброблені харчові продукти» рекомендується 8. 

Наприклад, енергоефективність у виробництві та розподілі 

підприємство може пом’якшити вплив мінливих витрат на енергію та 

обмежити свій внесок в прямі та непрямі викиди парникових газів;  

зменшити ризики, пов’язані з нестабільністю витрат на викопне паливо, 

зокрема природний газ, який інтенсивно використовується в 

промисловості, шляхом диверсифікації свого енергетичного портфеля за 

різними джерелами. Рішення щодо використання альтернативних видів 

палива, відновлюваної енергії та виробництва електроенергії на місці, а не 

закупівлі з мережі, можуть відігравати важливу роль у впливі як на 

вартість, так і на надійність енергопостачання. 

 

Література 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ 

РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Загальновідомо, що на сьогодні, ризики можуть виникнути у всіх 

сферах господарської діяльності без виключення, що, в свою чергу, й 

вимагає безпосереднього комплексного управління ризиками та загрозами 

у сільськогосподарській сфері.  

У багаторічній практиці менеджменту використовуються різні 

підходи й методи щодо формування системи управління ризиками. 

Відповідно до численних досліджень науковців, управління - це процес, 

спрямований на зменшення або повне усунення впливу несприятливих 

факторів ризиків на результати господарських операцій.  

Під час розробки заходів системи управління ризиками у 

сільськогосподарських підприємств необхідно враховувати такі головні 

принципи щодо формування: 

 раціональне прийняття ризиків; 

 економічна доцільність управління ризиками; 

 урахування впливу часового фактора; 

 порівняння дохідності із рівнем прийнятих ризиків; 

 можливість передачі ризиків. 

Відповідно до вчасного вживання заходів щодо зниження і 

нейтралізації втрат виділяють такі підходи щодо управління ризиками:  

 активне управління - при такому підході використовується уся 

доступна інформація з найвищою ефективністю для мінімізації ризиків. 

Витрати на управління в цьому випадку є високими з метою запобігання і 

випередження ризикових факторів та ситуацій в діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 

 адаптивний підхід - базується безпосередньо до конкретної 

ситуації, яка виникає. При даному підході є можливість нейтралізувати 

тільки певну частину втрат; 

 консервативний підхід, його ще називають пасивним. За такого 

підходу ризикові ситуації настають і головна його ціль це зменшити 

майбутній збиток від даних подій. Хоча витрати на управління в цьому 
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випадку мінімальні, втрати від отриманих збитків зазвичай бувають 

високими. 

Для досягнення позитивних результатів і ефективної діяльності без 

збоїв, процес управління ризиками має включати у себе послідовність із 

п’яти етапів, основні цілі яких наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основні етапи управління ризиками та цілі їх реалізації 

 

Досягнути поставлених цілей (рис 1.) сільськогосподарському 

підприємству вдасться виконуючи перелік певних процедур, які 

представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні процедури, що реалізуються у процесі управління ризиками 

Етап Необхідні процедури 

Підготовчий 

етап 

Попередній збір інформації. 

Встановлення цілей управління ризиками. 

Ідентифікація 

ризиків 

Ідентифікація ризиків відповідно до вибраних методів. 

Документування виявлених ризиків. 

Оцінка 

ризиків 

Якісний аналіз ризиків. 

Кількісний аналіз ризиків. 

Ранжування і вибір найбільш вагомих ризиків. 

Планування 

нейтралізації 

ризиків 

Визначення методів впливу на вагомі ризики. 

Складання плану дій на випадок виникнення 

непередбачуваних наслідків. 

Використання вибраної стратегії при прояві ризикової 

ситуації. 

Моніторинг і 

контроль 

ризиків 

Аналіз ефективності прийнятих рішень і коректування 

цілей управління ризиками. 

Складання плану протидії ризикам відповідно поточному 

стану справ. 
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В ході проведеного дослідження встановлено, що система управління 

виробничими ризиками необхідна кожному підприємству в будь-якій із 

сфер, в тому числі і для сільськогосподарських підприємств. Етапи 

управління ризиками сільськогосподарських підприємств співпадають із 

загальними і процес складається із п’яти етапів. Дана система необхідна 

для того, щоб розробити і впровадити ефективні методи і механізми щодо 

усунення чи зменшення виявлених ризиків та загроз, а також для 

своєчасного попередження їх виникнення. 
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ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ 

БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ  

 

Щорічна оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної 

установи своїх повноважень проводиться у зв’язку з тим, що головний 

бухгалтер наділений високим ступенем відповідальності за здійснення 

установою своїх функцій із дотриманням норм бюджетного законодавства 

[1]. Проведення такої оцінки покладено на Державну казначейську служба 

України та її органи в межах їх контрольних повноважень. 

Оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх 

повноважень здійснюється один раз на рік до 1 травня [3]. Проте в ці 

терміни внесли корективи уведений воєнний стан [2], через що оцінювання 

виконання головними бухгалтерами бюджетних установ їх повноважень, 

зокрема, шляхом заповнення та подання анкет, тимчасово призупинено на 

час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни [4]. 

Оцінка проводиться шляхом: 
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1. внутрішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера. Таке 

оцінювання проводить безпосередньо головний бухгалтер; 

2. зовнішнього оцінювання, що здійснюється органом Казначейства, 

який обслуговує бюджетну установу. Для проведення оцінки у 

Казначействі створюється Комісія з оцінки виконання головним 

бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень. 

Перелік питань для зовнішнього оцінювання виконання головним 

бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень відповідно до 

Протоколу від 30.03.2021 №15, містить такі питання: 

1. Дотримання порядку та термінів надання реєстраційної картки 

розпорядниками бюджетних коштів і змін до неї.  

2. Дотримання порядку та термінів надання мережі розпорядниками 

бюджетних коштів і реєстрів змін до неї. 

3. Дотримання порядку та термінів відкриття та закриття рахунків 

розпорядниками бюджетних коштів. 

4. Дотримання термінів надання розподілу показників зведених 

кошторисів, зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів і реєстрів змін до них та інших 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету. 

5. Дотримання норм чинного законодавства при затвердженні 

головними розпорядниками порядків використання бюджетних коштів.  

6. Дотримання вимог чинного законодавства при наданні кошторисів 

та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.  

7. Дотримання порядку реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних 

фінансових зобов'язань і проведення платежів. 

8. Здійснення видатків на утримання бюджетно установи одночасно з 

різних бюджетів усупереч Бюджетному кодексу України, закону про 

Державний бюджет України, постанові Кабінету Міністрів України. 

9. Дотримання порядку та термінів при поданні до органів 

Казначейства фінансової та бюджетної звітності, а також іншої інформації, 

передбаченої  бюджетним законодавством. 

10. Дотримання порядку та термінів при поданні до органів 

Казначейства зведеної фінансової та бюджетної звітності. 

11. Дотримання норм чинного законодавства при здійсненні 

попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних 

коштів, а також порушення порядку та термінів здійснення такої оплати. 

12. Дотримання вимог, визначених Типовим положенням про 

бухгалтерську службу бюджетної установи. 

13. Дотримання інших вимог бюджетного законодавства. 
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Результат оцінювання: позитивний – якщо головбух отримав понад 70 

% від загальної кількості балів; незадовільний – менше ніж 70 % від 

загальної кількості балів. 

Якщо результат оцінювання головного бухгалтера незадовільний, у 

протоколі наводяться рекомендації комісії щодо вдосконалення роботи 

головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи 

(потреба в підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня головного 

бухгалтера), усунення виявлених недоліків, притягнення його до 

відповідальності. Витяг із протоколу разом із супровідним листом 

надсилається головному бухгалтеру та керівнику бюджетної установи для 

прийняття відповідного рішення.  

Отже, необхідність проведення оцінювання виконання головним 

бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, з одного боку, 

спрямована на підвищення ефективності діяльності головного бухгалтера 

бухгалтерської служби бюджетної установи та відповідальності за 

доручену справу, а з іншого боку, на оцінювання результатів роботи, 

професійних якостей і вимог при виконанні посадових обов’язків, 

визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками 

посад і відображених у посадовій інструкцій. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Стратегічний аналіз є одним із аналітичних елементів стратегічного 

управління, який дає змогу визначити можливості і зробити вибір стратегій 

розвитку підприємства, частково мінімізувавши невизначеність при 

прийняті стратегічних рішень, а також сприяє підвищенню ефективності 

прийнятих стратегічних рішень та дій, що спрямовані на зростання 

показника конкурентоспроможності підприємства.  

Стратегічний аналіз є дослідженням позитивних і негативних 

факторів, які у перспективі впливають на економічне становище 

підприємства і допомагає досягти стратегічних цілей підприємства. 

Динамічна модель стратегічного аналізу полягає у забезпеченні 

взаємозв’язку елементів внутрішнього та зовнішнього стратегічного 

аналізу та отримати уявлення про очікувані ринкові зміни.  

Оскільки стратегічний аналіз характеризується досить високим рівнем 

невизначеності, тому вимагає застосування індукції, яка дасть змогу 

провести глибоке системне дослідження фактів та явищ а також дедукції - 

для проведення досліджень і оцінки стратегій діяльності. Зокрема, 

дедукція допомагає отримати нові факти і зробити висновки. А так як цей 

процес є циклічним, тому отримані результати в подальшому стають 

основою для індукції. Індукція і дедукція, в свою чергу, є  

взаємопов’язаними, адже вони зумовлюють безперервність економічних 

процесів. Крім цього, факти і висновки, які отримують у системі 

стратегічного управління підприємством потребують ретельної перевірки 

на кожному етапі. 

Стратегічний аналіз узагальнює позицію підприємства і конкретизує 

напрямки його розвитку. 

Динамічний характер діяльності підприємств вимагає від них 

постійного оцінювання існуючих динамічних можливостей, оскільки вони 

мають визначальне значення для роботи підприємства. Потрібно розуміти, 

визначати і формулювати можливості загроз зовнішнього середовища, щоб 
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можна було вчасно їм запобігти або мінімізувати їхній вплив на діяльність 

підприємства. 

Необхідність вмілого застосування засобів та інструментів 

стратегічного аналізу потребує наявності у менеджера стратегічного 

мислення і вміння створювати основу для реалізації підприємством 

концепції стратегічного управління. 

Таким чином, роль стратегічного аналізу у системі управління 

підприємством важко переоцінити, зважаючи на сучасні складні умови 

функціонування вітчизняних підприємств і української економіки, загалом. 

Можливість передбачити та врахувати швидкозмінне зовнішнє середовище 

та відповідно відреагувати на ці зміни стає одним з основних факторів 

успішної діяльності підприємства. 
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РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Розрахунки з оплати праці – це динамічний процес з відображення 

нарахування і виплати заробітної плати у системі бухгалтерського обліку.  

Процес нарахування заробітної плати передбачає наведення її у складі 

витрат підприємства з одночасним відображенням зобов’язань перед 

працівниками за нарахованою заробітною платою. Господарські операції з 

виплати заробітної плати призводять до зменшення поточної 

заборгованості підприємства за розрахунками з оплати праці. 

Розрахунки з оплати праці можуть бути структуровані за такими 

основними класифікаційними ознаками: 

1. Залежно від видів заробітної плати (відповідно до нормі Інструкції 

зі статистики заробітної плати [1]): 

– розрахунки за основною заробітною платою; 

– розрахунки за додатковою заробітною платою. 

– розрахунки за іншими заохочувальними та компенсаційними 

виплатами. 

2. За формою виплати: 

– розрахунки у грошовій формі; 



170 

 

– розрахунки у негрошовій формі; 

– комбінована форма. 

У разі нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі базою 

оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними 

цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Податковим 

кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за формулою: 

К = 100 : (100 - Сп),  

де К – коефіцієнт;  

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх 

нарахування (для ставки податку 18% – коефіцієнт 1,21951) [3]. 

3. За формою здійснюваних розрахунків: 

– розрахунки готівкою; 

– розрахунки безготівкою. 

4. За валютою розрахунків: 

– розрахунки в національній валюті; 

– розрахунки в іноземній валюті. 

Відповідно до п. 52 розділу VI Положення «Про здійснення операцій із 

валютними цінностями [4], дипломатичні представництва, консульські 

установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних 

організацій на території України мають право здійснювати розрахунки в 

готівковій іноземній валюті, одержаної з власних поточних рахунків, для 

оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати) власним співробітникам, якщо останні не є 

громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані в 

Міністерстві закордонних справ України. 

При нарахуванні та виплаті заробітної плати в іноземній валюті 

найманому працівнику – нерезиденту, такі доходи перераховуються у 

гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування таких 

доходів [5]. 

Оплата праці нерезидентів в іноземній валюті, які згідно з укладеними 

трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні, не потребує 

індивідуальної ліцензії Національного банку України 

5. За періодичністю здійснення розрахунків: 

– разові (виплата щорічної матеріальної допомоги, передбаченої 

колективним договором); 

– систематично-періодичні (виплата заробітної плати). 

За результатами теоретичного дослідження щодо розрахунків з оплати 

праці сформульовано визначення терміна «розрахунки з оплати праці» для 

цілей бухгалтерського обліку та наведено їх базову класифікацію.  
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕПРИБУТКОВИХ 

ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ З ЇХ 

ЧЛЕНАМИ 

 

Сільськогосподарські кооперативи без мети одержання прибутку 

здійснюючи господарську діяльність, не ставлять за мету отримання 

прибутку, а спрямовуються на обслуговування виробників 

сільськогосподарської продукції щодо надання учасникам кооперації 

послуг за мінімальними цінами, які забезпечують беззбитковість 

виробництва. 

Облікова політика організації облікового процесу господарської 

діяльності таких суб’єктів господарювання повинна забезпечити 

неприбуткові відносини у наданні послуг кооперативом своїм членам. 

Відтак, робочий план рахунків бухгалтерського обліку в 

сільськогосподарському кооперативі доцільно побудувати на загальному 

Плану рахунків [1] без застосування при відображенні господарських 

https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/502324.html
https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/502324.html
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операцій рахунків 79 «Фінансові результати» і 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)». Їх наявність в системі рахунків бухгалтерського 

обліку сільськогосподарських кооперативів буде протирічити меті цих 

кооперативів, не одержувати прибуток, а своєю господарською діяльністю 

формувати його тільки своїм членам. З іншої сторони здійснення записів 

на цих рахунках відповідно до ПКУ [2] може бути визнано як наявність 

об’єкта оподаткування податком на прибуток і необхідності його 

декларування, розрахунку податку і його сплати. 

Проте в процесі діяльності сільськогосподарського кооперативу як 

неприбуткової організації можуть виникати надмірно сплачені суми за 

послуги від його членів (якщо фактична повна собівартість послуг 

виявиться меншою, ніж ціна, за якою члени кооперативу сплачували за 

послуги впродовж певного періоду). При формуванні облікової політики 

для вирішення такого роду питання можна використати один з 

запропонованих варіантів.  

Суть першого варіанту виходу із такої ситуації полягати в тому, щоб 

не розподіляти одержаний дохід зверх фактичної повної собівартості 

послуг між членами кооперативу, а всі кошти направляти у спеціально 

створені фонди кооперативу та спрямовувати їх на розвиток, модернізацію 

кооперативу тощо. Такі кошти в подальшому можна буде повернути 

членам кооперативу.  

У фінансовому обліку кошти створеного спеціального фонду в розрізі 

членів кооперативу необхідно формувати з відображенням їх по дебету 

рахунку 706 «Вирахування з доходу на створення спеціальних фондів» і 

кредиту рахунку 422 «Інший вкладений капітал».  

Другий варіант – записи здійснюються як повернення начебто надміру 

сплачених коштів за послуги. При цьому в бухгалтерському обліку будуть 

здійснені записи: дебет рахунку 706 «Вирахування з доходу на створення 

спеціальних фондів» і кредит рахунку 682 «Внутрішні розрахунки» 

(аналітичний рахунок члена кооперативу). Зміст такої операції можна 

сформувати, як «нараховано члену кооперативу до повернення надміру 

сплачених коштів за послуги кооперативу»; 

дебет рахунку 682 «Внутрішні розрахунки» (відповідний аналітичний 

рахунок члена кооперативу) кредит рахунку 31 «Рахунки в банках» – 

перераховано члену кооперативу надміру сплачених коштів за послуги 

кооперативу. 

Третій варіант – використання в процесі розрахунків між членами 

кооперативу і кооперативом без мети одержання прибутку авансових 

платежів і, відповідно, бухгалтерського рахунку 681 «Розрахунки за 
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авансами одержаними» з наступним списанням з цього рахунку суми, яка 

відповідає фактичній повній собівартості послуг, одержаних членами 

кооперативу. 

Четвертий варіант – застосування у розрахунках між членами 

кооперативу і самим кооперативом планових платежів з щомісячним 

підведення підсумків щодо фактичних обсягів виконаних робіт за 

фактичною повною собівартістю та розмірами планових відрахувань 

коштів на рахунки кооперативу без мети одержання прибутку. За такого 

варіанту розв’язання ситуації, можна використати рахунок 370 

«Розрахунки в порядку планових платежів». 

І останній, п’ятий варіант – використання підходів щодо здійснення 

розрахунків членами кооперативу за послуги через абонентську плату. 
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Streszczenie 

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie nowoczesnych metod 

kalkulacji kosztów w oparciu o rachunek kosztów działań (ABC), rachunek 

kosztów działań bazujący na czasie (TDABC), rachunek kosztów docelowych 

(Target Costing) oraz rachunek Kaizen Costing.  Dodatkowo praca ma na celu 

pokazanie, że nowoczesne metody dają możliwość rozpatrywania kosztów w 

przedsiębiorstwie, uwzględniając więcej obszarów i kryteriów niż tradycyjne 

metody, dlatego warto rozważyć ich wykorzystanie w celu poprawy 

efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa.  

Wprowadzenie 

Koszt wytworzenia produktów odgrywa w rachunkowości finansowej 

bardzo ważną rolę. Jest on bowiem podstawą wyceny zapasu wyrobów 

gotowych, półproduktów oraz produktów w toku, a także pozwala ustalić koszt 

własny sprzedanych produktów, a w konsekwencji także wynik na sprzedaży [4, 

s. 41]. 

Nowoczesne modele kalkulacji kosztów powstały w celu wyeliminowania 

wad oraz udoskonalenia modeli tradycyjnych. 

Rachunek kosztów działań - Activity Based Costing (ABC) 

Rachunek kosztów działań powstał w połowie lat 80. XX w. w USA. 

Według jego twórców – R. Coopera oraz R. Kaplana, polega on w pierwszej 

kolejności na przypisaniu kosztów pośrednich działaniom, a następnie 

przypisaniu ich produktom. Najważniejszą cechą kalkulacji w rachunku ABC 

jest stwierdzenie, że to działania powodują ponoszenie kosztów, a nie produkty. 

W tej metodzie stosuje się klucze rozliczeniowe, oparte na różnych podstawach, 

jednak zrezygnowano z jednolitej podstawy, jaką jest wielkość produkcji. 

Klucze rozliczeniowe występują w tym rachunku na dwóch etapach rozliczeń - 

rozliczenia kosztów zasobów na działania (pierwszy etap kalkulacji) oraz 

rozliczenia kosztów działań na obiekty kosztowe (etap drugi). Pierwszym 

rodzajem kluczy wykorzystywanym w pierwszym etapie kalkulacji jest nośnik 

kosztów zasobów, natomiast drugim rodzajem są nośniki kosztów działań. 

Nośnik kosztów zasobów wskazuje na to, ile zasobów zostało wykorzystanych 

przez działania. Służy on jako klucz rozliczeniowy kosztów zużycia 

i wykorzystania zasobów. Aby wykorzystać nośnik kosztów zasobów w 

praktyce należy stworzyć macierz „zasoby-działania”. Następnym krokiem jest 

przypisanie zasobów do działań według ich procentowego wykorzystania przez 

wskazane w modelu działania. Natomiast nośniki kosztów działań 

(wykorzystywane w etapie drugim kalkulacji) są stosowane do rozdzielania 

kosztów działań między obiekty kosztowe. W konsekwencji chodzi o lepsze 
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uchwycenie relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy kosztami a obiektami 

kosztowymi, którym są przypisywane. Obiektami kosztowymi w rachunku 

kosztów działań mogą być: klienci, wyroby, usługi, projekty, itp. [2, s. 358-359]. 

Rachunek kosztów działań bazujący na czasie – Time Driven Activity Based 

Costing (TDABC) 

Rachunek kosztów działań bazujący na czasie jest rozwiniętą formą 

rachunku ABC, która została przedstawiona przez Kaplana oraz Andersona 

w 2003 r. Jego głównymi założeniami powstania było sprostanie 

czasochłonności oraz wysokonakładowości generowanych przez model ABC [2, 

s. 365]. 

W rachunku kosztów działań sterowanym czasem nastąpiło pewne 

uproszczenie kalkulacji kosztów. Mianowicie, stosuje się tylko nośniki 

zasobów, czyli uwzględniając czasowy charakter rachunku, są to nośniki czasu 

trwania. [3, s. 117]. 

Kalkulacja kosztu w rachunku TDABC odbywa się poprzez szacunkowe 

określenie czasu potrzebnego na realizację działań. Koszty zużytych zasobów 

przypisuje się do działań za pomocą wykorzystywanego czasu przez to 

działanie. Dwa najważniejsze elementy tego rachunku, na których bazuje, 

stanowią [2, s. 365]: 

 koszt jednostkowy konsumpcji zasobów (unit cost), 

 ilość czasu jednostkowego wykorzystywana do konsumpcji 

procesów operacyjnych (unit times). 

Kolejne dwa modele rachunku kosztów nie dotyczą metodyki kalkulacji 

(a więc zasad przypisywania kosztów do obiektów), tylko momentu jej 

przeprowadzenia z uwzględnieniem kosztu maksymalnego (rachunek kosztów 

docelowych) lub ograniczania kosztów (Kaizen Costing). W modelach tych 

kalkulacja może być przeprowadzona zarówno w oparciu o koncepcję ABC czy 

TDABC, jak również o tradycyjne modele kalkulacji.  

Rachunek kosztów docelowych (ang. target costing, jap. genka kikaku) 

Rachunek kosztów docelowych powstał w latach 60. XX w Japonii 

w Toyota Motor Corporation. Służy on podejmowaniu decyzji długookresowych 

dotyczących zarządzania kosztami. Należy zwrócić uwagę, że obejmuje to 

zarządzanie kosztami także przed rozpoczęciem procesu produkcji. Jest to 

konieczne, aby możliwe było zmniejszenie wszystkich składników kosztów 

danego produktu przez cały cykl jego życia [1, s. 52-53]. 

Model ten jest oparty na wyszczególnieniu oczekiwanej (docelowej) ceny 

sprzedaży konkretnego wyrobu już na etapie projektowania produktu. Następnie 
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od oczekiwanej ceny odejmowana jest pożądana marża zysku. W efekcie 

otrzymany zostanie poziom docelowego kosztu wytworzenia wyrobu, a także 

jego komponentów. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie decyzji o sposobie 

jego produkcji. Target Costing jest tak samo, jak metoda ABC zorientowany na 

działania i procesy [1, s. 52-53]. 

Rachunek Kaizen Costing 

Kolejną nowoczesną metodą jest, także mająca japońskie korzenie, 

koncepcja Kaizen Costing. Koncepcja ta skupia się na redukcji kosztu 

wytwarzania oraz dostarczania produktu czy usługi już po ich wprowadzeniu. 

Warto również zwrócić uwagę na znaczenie nazwy tej metody. Wskazuje ona 

bowiem na proces ciągłego ulepszania i doskonalenia, angażujący wszystkich 

pracowników jednostki gospodarczej [1, s. 53-54]. 

Podsumowanie 

Rachunek ABC umożliwia określenie przyczyn powstania kosztów 

pośrednich oraz zarządzanie ich poziomem.  Wpływa to na lepsze 

podejmowanie decyzji i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Time Driven Activity 

Based Costing pozwala mierzyć i zarządzać zdolnościami przedsiębiorstwa, a 

także efektywnością jego działań, dzięki powiązaniu czasu z działaniami. Target 

Costing jest bardzo dobrym sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej 

w rynku, a także przynosi pozytywne efekty w ciągle zmieniającym się 

otoczeniu, dzięki zarówno możliwości wprowadzenia produktów po 

akceptowanej przez klientów cenie, jak i satysfakcjonującym poziomie 

rentowności sprzedaży. Natomiast Kaizen Costing polega na ciągłym dążeniu do 

zwiększania efektywności procesów produkcyjnych, a więc obniżenia kosztów 

we wszystkich fazach procesu produkcji oraz pozostałych obszarach firmy.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Розвиток сільськогосподарської галузі виробництва слугує 

підвищенню економічного рівня України. Родючість земель та придатні 

кліматичні умови створюють сприятливі умови для здійснення 

господарської діяльності та охоплення більшої частки ринку аграрними 

товаровиробниками. Так, продаж екологічно чистої продукції відбувається 

не лише на внутрішніх ринках, а й на міжнародних, які готові купити 

якісну продукцію. 

За відповідних умов розвиток сільськогосподарських підприємств 

набиратиме швидшого характеру. Для підтримки та надання пропозицій 

економічного зростання підприємств створюється система внутрішнього 

контролю, що забезпечує вищий рівень довіри до господарської діяльності 

та якості продукції. 

Система внутрішнього контролю має бути обізнана в сфері 

аудиторської діяльності. Довіра персоналу системі контролю надихає 

ефективності здійснення господарських процесів. До основних цілей 

внутрішньогосподарського контролю віднесемо зокрема такі: контроль за 

правильним збереженням і ефективним використанням активів 

підприємства; постійне та своєчасне дотримання вимог діючого 

законодавства та політики керівництва підприємством; забезпечення 

ефективного функціонування підприємства, її фінансової стійкості та 

перспектив розвитку; формування у власника достовірної інформації для 

прийняття ефективних управлінських рішень; надання якісних пропозицій 

щодо підвищення економічного рівня підприємства та отримання 

максимального прибутку [1]. 
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Процес здійснення внутрішнього контролю майже завжди 

починається з перевірки фінансової та статистичної звітностей 

підприємства. Особлива увага приділяється саме фінансовій звітності, 

оскільки фінансова забезпеченість, можливості та платоспроможність 

підприємства є вирішальними чинниками впливу на рівень економічного 

зростання. 

Відповідно контроль фінансової звітності аграрних підприємств 

включає обов’язкову перевірку такої документації: форма № 1 «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)»; форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 

форма № 4 «Звіт про власний капітал»; форма № 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності». 

Фінансовий стан підприємства контролюється шляхом визначення 

певних груп аналітичних показників, що дають змогу оцінити фінансовий 

та майновий стан підприємства, прибутковість його діяльності та 

платоспроможність виконати свої зобов’язання перед державою та іншими 

підприємствами, установами, організаціями [2, с. 269]. 

На відмінну від зовнішньої системи контролю, внутрішня не є 

незалежною, оскільки назначається своїм керівництвом, яке в свою чергу 

впливає на формування пропозицій та надання рекомендацій [3, с. 692]. 

Тому, процес внутрішнього контролю не здійснює операції так ефективно, 

як могло бути. Вплив керівництва заперечує дізнатись повну достовірну 

інформацію щодо підприємницької діяльності, оскільки керівник бажає 

показати лише кращі сторони своїх володінь. 

Отже, система внутрішньогосподарського контролю містить значні 

переваги для економічного розвитку підприємства. Здійснення 

періодичних перевірок запобігає виникненню великої кількості помилок та 

дозволяє залучати допоміжних способів фінансування. Довіра власного 

персоналу та високий рівень репутації на ринку надихає споживачів 

сільськогосподарської продукції все більше купувати якісну продукцію 

сільськогосподарського виробництва. 

Але, попри значні переваги є й недоліки системи внутрішнього 

контролю. І однією з основних є відсутність незалежності внутрішніх 

аудиторів. Вплив керівництва на результати внутрішньогосподарських 

перевірок є особливо значним, оскільки недостовірна, або неповна 

інформація має бути прихована. Керівництво також має вплив на 

формування пропозицій внутрішньою системою контролю. Тому інколи 

перевірка зовнішніх аудиторів має бути обов’язковою. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

Передумовою ефективного розвитку того чи іншого підприємства, 

незалежно від форми власності є функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

Внутрішній контроль – це система заходів, визначених керівництвом 

підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш 

ефективного виконання усіма працівниками своїх обов’язків щодо 

забезпечення та здійснення господарських операцій [1]. 

В ході організації внутрішнього контролю необхідним є створення 

інформаційної бази склад, структура і призначення якої буде мати 

широкий діапазон і прямо залежати від специфіки діяльності підприємства. 

Формування інформаційної бази повинно відбуватися шляхом 

проходження всіх етапів збору поточної інформації, проведення її аналізу 

та передачі користувачам. 

Метою внутрішнього контролю є незалежна експертна оцінка 

економічної політики суб'єкта господарювання, у тому числі і облікової, 

оцінка діяльності внутрішнього контролю, який здійснюється всіма його 

структурними підрозділами, надання рекомендацій з удосконалення 

діяльності підприємства та підвищення ефективності управління ним [2]. 

Нині основною проблемою є те, що досі не розроблено методології 

проведення внутрішнього контролю, відповідних Стандартів, які б 

https://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-vnutrishnogo-auditu-i-ocinka-yogo-efektivnosti-v-silskogospodarskih-pidpriemstvah.html
https://magazine.faaf.org.ua/organizaciya-vnutrishnogo-auditu-i-ocinka-yogo-efektivnosti-v-silskogospodarskih-pidpriemstvah.html
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деталізували та уніфікували процедури контролю, етичних вимог до 

внутрішніх контролерів. 
Як можемо побачити на практиці, підприємствам не завжди 

притаманна наявність системи внутрішнього контроль, хоча його окремі 

елементи завжди присутні. Причиною цього є те, що на малих 

підприємствах зазвичай працює невелика кількість працівників, які можуть 

не мати спеціальних знань, що потрібні для організації ефективної системи 

внутрішнього контролю. Стосовно великих підприємств, які мають всі 

можливості для організації системи внутрішнього контролю, то вони не 

завжди можуть раціонально застосувати методи контролю, і в такому 

випадку кошти, витрачені на його побудову, не принесуть бажаних 

результатів. 

Сучасний стан організації внутрішнього контролю далеко не 

ідеальний, в результаті чого підприємства терплять банкрутства. Вивчення 

спеціалізованої літератури показало, що склад та структура виявлених 

порушень не узагальнюються, не формулюються напрямки емпіричних 

досліджень, не систематизуються їх результати, які були б спрямовані на 

попередження виникнення порушень. Внутрішній контроль у більшості 

вітчизняних підприємств не відіграє своєї ролі в напрямку стимулювання 

відповідальності, він не дає можливості працівникам відчути 

відповідальність перед своїми керівниками, у керуючих - перед 

власниками, у власників - перед державою. Створення та розвиток системи 

внутрішнього контролю є однією із основних умов становлення правових 

взаємовідносин між різними суб’єктами. Основною перевагою такого 

контролю є те, що він забезпечує дієвий контроль діяльності підприємства 

при збереженні комерційної таємниці і дотримання законних інтересів при 

здійсненні господарської діяльності. 
Для того щоб система внутрішнього контролю виправдала 

очікування керівництва підприємства від її створення, вона має 

забезпечувати виконання таких вимог:  

- до бухгалтерської звітності повинна включатися лише та 

інформація, яка була правильно задокументована, класифікована, оцінена 

та відображена в обліку;  

- бухгалтерська звітність повинна містити об'єктивну інформацію в 

цілому по підприємству;  

- забезпечувати своєчасність виявлення всіх відхилень планових 

показників від фактичних, проведення їх аналізу та притягнення винних 

осіб до відповідальності; 

- фінансові ресурси підприємства не привласнювалися чи 

неефективно використовувалися;  

- внутрішня звітність передається уповноваженим особам 

оперативно для прийняття ними управлінських рішень. 



181 

 

Таким чином, наявність системи внутрішнього контролю в 

підприємницькому середовищі притаманна кожному суб’єкту 

господарювання. Потреба в організації системи внутрішнього контролю 

проявляється на всіх етапах відтворення: до і після виробничого процесу 

(при підготовчих процесах виробництва, при зберіганні, переробці і 

доведення продукції до споживача). Організація внутрішнього контролю 

сприяє досягненню бажаних показників прибутковості і рентабельності, а 

також запобігає нераціональному використанню ресурсів, підтверджує 

дані бухгалтерського обліку, які є інформаційною основою при складанні 

звітності, перевіряє дотримання положень чинних нормативно-правових 

актів, дозволяє уникати нанесення шкоди репутації компанії і пов'язаних з 

цим наслідків. 

Можливості системи внутрішнього контролю, як функції управління 

в підприємстві, використовуються сьогодні недостатньо. Для ефективної 

роботи системи внутрішнього контролю в суб’єкті господарювання 

необхідним є розмежування компетенції підрозділів, що входять в цю 

систему і безпосередньо здійснюють розробку, затвердження, застосування 

процедур та оцінюють його діяльність, мають визначені області 

повноважень, встановлену відповідальність, порядок взаємодії з іншими 

підрозділами, перелік, періодичність і порядок здійснення процедур 

контролю. Для цього пропонується організовувати в рамках побудови 

системи спеціалізовані підрозділи внутрішнього контролю. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

   
 Переважно усі підприємства співпрацюють із контрагентами, а отже, 

мають зобов’язання, які необхідно вчасно погашати. Наявність зобов’язань 

є нормальним станом будь-якого діючого підприємства або організації. 

Важливо не те, чи має підприємство зобов’язання (заборгованість) перед 

постачальниками та підрядниками, а те, який обсяг цих зобов’язань, чи 

перевищують вони активи підприємства, чи ні. Так чи інакше, але 

інформація про зобов’язання підприємства, про їхню структуру та обсяги 

дуже важлива для зовнішніх користувачів його фінансової звітності 

(постачальників, покупців, акціонерів й ін.). 

Найважливішого значення набуває відповідність прийнятим 

стандартам і точність формування в бухгалтерському обліку інформації 

про зобов’язання підприємства та розкриття інформації про них у його 

фінансовій звітності. 

Методологічні засади формування в обліку інформації про 

зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначено НП(С) БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»[1], НП(С)БО 11 

«Зобов’язання»[2], НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти»[3]. 

У сучасних умовах господарювання одним із найдешевших і дієвих 

інструментів підвищення ефективності діяльності є 

внутрішньогосподарський контроль. 

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю розрахунків є: 

розрахунки з постачання й закупівлі, розрахунки з іншими кредиторами, 

розрахунки з бюджетом, розрахунки з персоналом з оплати праці, інші 

розрахунки підприємства. 

Під час контролю розрахунків поряд з нормативно-законодавчою 

інформацією, використовують певні розрахунково-платіжні документи, 

виписки банку, записи в бухгалтерських реєстрах, акти взаємозвірення. 

Перевірка виникнення погашення заборгованості здійснюється за 

відповідними субрахунками (синтетичних рахунків) у розрізі особових 

рахунків аналітичного обліку[4]. 

Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками 

гарантуватиме платоспроможність та майбутній розвиток підприємства. 
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З огляду на це, виділяють наступні етапи проведення 

внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та 

підрядниками: 

1. Поточний контроль законності виникнення та дотримання 

договірної дисципліни на постачання продукції. 

2. Вивчення динаміки заборгованості за операціями з придбання 

продукції. 

3. Контроль повноти та своєчасності проведення інвентаризації 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

4. Оцінка стану первинного, аналітичного, синтетичного обліку та 

звітності за розрахунками з постачальниками та підрядниками. 

5. Контроль розрахунків претензійного характеру. 

6. Контроль своєчасності погашення заборгованості перед 

постачальниками та підрядниками[4].  

Зобов’язання, також, здатні активно впливати на обсяг і структуру 

грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів, тому для 

забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності настання 

ризику банкрутства необхідно ретельно перевіряти даний показник на 

рівні підприємства, а також враховувати можливий вплив різних факторів 

на виникнення зобов’язань та робити все можливе, щоб заборгованість 

підприємства не мала тенденцію до зростання[5].  

Отже, метою контролю розрахунків із постачальниками й 

підрядниками є перевірка реальності розрахунків із постачальниками за 

товари, роботи, послуги, правильності складання відповідних первинних 

документів дотримання законності проведених операцій, достовірність 

відображення у фінансовій звітності. 
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5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ 

ТА АУДИТІ 
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НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Інформаційні системи бухгалтерського обліку складаються з таких 

основних компонентів: людей, процедур та інструкцій, даних, програмного 

забезпечення, інфраструктури інформаційних технологій та внутрішнього 

контролю. У розвиненому світі інформаційна система представляє собою 

комп’ютерну програму яка поєднує у собі традиційні методи 

бухгалтерського обліку разом із ресурсами сучасних інформаційних 

технологій [1].  

Інформація вводиться, обробляється, зберігається та поширюється 

через тип інформаційних системи. Невід'ємною частиною інформаційних 

систем бухгалтерського обліку є внутрішній контроль. Облікову політику 

можна розмістити в системі, щоб гарантувати, що конфіденційна 

інформація про клієнтів, постачальників і ділову інформацію зберігається в 

компанії. За допомогою схвалень фізичного доступу, вимог до входу, 

журналів доступу, авторизацій і розподілу обов’язків користувачі можуть 

бути обмежені лише відповідною інформацією, необхідною для виконання 

своїх бізнес-функцій. 

Підприємницькі організації часто використовують інформаційні 

системи бухгалтерського обліку для підтримки управлінських рішень. 

Підтримка зазвичай включає фінансовий аналіз від бухгалтерів компанії. 

Аналіз часто береться для інформаційної системи бухгалтерського обліку 

компанії. 

Інформаційні системи бухгалтерського обліку мають багато переваг; 

однак вони також мають деякі недоліки. До основних недоліків 

інформаційних систем можна віднести такі: вивчення системи, втрата 

інформації, невірна інформація, вартість послуг [2]. 
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Вивчення інформаційної системи бухгалтерського обліку часто може 

бути важким і трудомістким. Через складність інформаційних систем 

деяким людям може бути важко користуватися ними. Якщо працівник 

звільняється з організації, на навчання іншого працівника можуть 

знадобитися тижні або місяці. 

Інформаційні системи бухгалтерського обліку зазвичай 

комп'ютеризовані. Через це завжди існує ризик втрати інформації через 

відключення електроенергії Коли це станеться, є шанс, що вся інформація 

в системі може бути втрачена. Якщо відбувається збій системи, це завдає 

серйозних збитків компанії. Вся або частина інформації втрачається, і є 

шанс, що її ніколи не можна буде відновити. Компанії вживають 

запобіжних заходів щодо цієї проблеми, регулярно створюючи резервні 

копії своїх файлів і виконуючи стандартне обслуговування всіх 

комп’ютерних систем 

Бухгалтерську інформаційну систему важко налаштувати, оскільки 

кожне підприємство унікальна по-своєму. Щоб не відставати від змін, 

інформаційні системи бухгалтерського обліку необхідно часто 

переглядати. Для ефективної обробки інформації в системі часто потрібно 

вносити зміни. Це може бути недоліком для підприємства, оскільки для 

повторної оцінки потрібен час і вона коштує грошей [3]. 

Інформація в системі бухгалтерського обліку є настільки ж дійсною, 

як і інформація, введена в  інформаційну систему. Оскільки більшість 

систем бухгалтерського обліку вимагають деякого введення даних вручну, 

фінансові результати можуть бути неправильними, якщо не перевірити всі 

введені дані. Якщо існує тенденція переглядати лише остаточні звіти або 

результати системи бухгалтерського обліку, може бути важко знайти 

помилкову інформацію. 

Недоліком бухгалтерської інформаційної системи є висока вартість. 

Окрім початкових витрат на придбання програмного забезпечення, є 

вартість обслуговування, налаштування, навчання та комп’ютерного 

обладнання.  

Отже, кожна інформаційна система бухгалтерського обліку 

насамперед  призначена для автоматизації процесу обліку, дає можливість 

зекономити підприємству свій час, а головне своєчасно приймати 

ефективні управлінські рішення. Кожна програма має свої переваги та 

недоліки, свої особливості автоматизації та ведення бухгалтерського 

обліку. Однак у всіх них єдина мета – спростити роботу бухгалтера 

шляхом її автоматизації. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 

 

На сьогоднішній день існує низка проблем пов’язаних з управлінням 

матеріально-виробничими запасами. Особливої уваги дана тема набула під 

час повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої країни. 

За даними Світового банку внутрішній ринок України отримав збитки у 

розмірі 8,1 млрд. дол. та повністю втратив близько 400 суб’єктів 

господарювання, що створило проблему забезпечення попиту споживачів, 

за тих умов та ресурсів, що залишились в обігу [1].  

Саме тому, особливої актуальності набуває тема дослідження, що 

включає в себе постановку проблем та надання пропозицій їх вирішення 

шляхом удосконалення облікового-контрольного забезпечення управління 

запасами. Для вищого рівня результативності управлінського процесу 

існує необхідність удосконалення важливих факторів, до переліку яких 

можна віднести: грамотне використання матеріально-технічних запасів, 

модернізацію складських приміщень,  підвищення ефективності обліку та 

контролю [3]. 

 Однією з найважливіших управлінських задач є раціоналізація 

обсягів використання матеріалів, адже неефективне споживання 

призводить до збільшення затрат ресурсів, що в свою чергу викликає зайві 

https://www.investopedia.com/articles/professional
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витрати для підприємства. Уникнення таких проблем рекомендується 

здійснювати шляхом регулярного контролю фактичних норм списання 

матеріалів, коригуванням технології і формул складових для одиниці 

продукції в її межах, наглядати за виробничим обладнанням, 

відслідковуючи фактор неякісної обробки сировини, що призводить до 

збільшення матеріальних затрат. 

Необхідність удосконалення складських приміщення викликана 

ризиком неправильного зберігання виробничих ресурсів. Даний фактор 

прямо впливає на якість та швидкість виробництва. Через недбалу 

експлуатацію складського  приміщення може виникати проблема псування 

матеріалів під впливом вологості, вивітрювання газоподібних речовин 

через протяги, займання вогненебезпечних матеріалів під впливом 

температур та їх перепадів. Рішення проблеми такого роду необхідно 

здійснювати через постійні перевірки стану приміщення. Такий підхід 

допоможе вирішувати та попереджати вище названі ризики за допомогою 

доукомплектування необхідних інженерно-технічних пристосувань та 

пильного контролю з боку відповідального за збереження цілісності 

складських об’єктів. 

Ефективний облік та аналіз на підставі об’єктивної інформації про 

використання запасів дає можливість визначати сфери економії матеріалів.   

Удосконалення облікових процедур необхідне для якісної оцінки та 

оформлення всіх рухів матеріалів відповідно до законодавчих актів. Для 

цілей бухгалтерського обліку та управління виробничими запасами 

необхідне широке застосування новітніх технологій [2]. Вибір актуального  

програмного забезпечення та ефективне налаштування дозволить 

отримувати оперативнішу інформацію для задоволення поточних і 

стратегічних потреб управління матеріально-виробничими запасами.  

Тому, для оптимальної роботи системи управління необхідно 

створити ефективний механізм здійснення контролю за усіма вище 

названими процесами. Відсутність контрольних дій обов’язково призведе 

до невиправних помилок в обліку, неефективного використання ресурсів 

та халатності з боку виробничого персоналу. Удосконалити контрольні 

процедури дозволить підвищення кваліфікації відповідальних осіб та 

пристосована до потреб підприємства автоматизація відображення 

необхідної інформації. 

Висновки. Результати проведеного дослідження доводять, що 

обліково-контрольне забезпечення відіграє надважливу роль в управлінні 

матеріально-виробничими запасами, оскільки через облікові механізми 

формується управлінська інформація, що необхідна для аналізу й прогнозу 
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майбутніх управлінських рішень. Попит керівництва на достовірні дані в 

період дефіциту матеріалів на внутрішньому ринку в умовах військового 

стану в країні збільшують вимоги органу управління підприємства до 

апарату обліку матеріально-виробничих запасів та потребують своєчасного 

якісного контролю за їх ефективним використанням, систематичного 

налагодження логістичних зв’язків.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Новий тренд світового суспільного розвитку, який прийшов на зміну 

інформатизації та комп'ютеризації, є цифровізація. Вона ґрунтується на 

цифровому поданні інформації, яка в масштабах економічного та 

соціального життя як окремої країни, так і всього світу призводить до 

підвищення ефективності економіки та покращення якості життя. 

Всебічне розкриття особливостей цифровізації як сучасного тренду 

світового розвитку містить: розкриття сутності цифровізації, особливості 

цифрового подання інформації, виклики, загрози, можливі негативних 

наслідків та ризиків різних держав, методи виміру ступеня охоплення 

цифровізацією окремої країни, і навіть включає опис сучасного стану та 

завдання цифровізації економіки.  

Термін «цифровізація» використовується у вузькому та широкому 

значенні. Під цифровізацією, у вузькому значенні, розуміється 

перетворення інформації на цифрову форму, яке у більшості випадків веде 

https://www.gfdrr.org/en/%20publication/assessment-physical-damages-ukraine-result-russian-invasion
https://www.gfdrr.org/en/%20publication/assessment-physical-damages-ukraine-result-russian-invasion
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до зниження витрат, появі нових можливостей і т. д. Велика кількість 

конкретних перетворень інформації на цифрову форму призводить до 

таких істотних позитивних наслідків, які зумовлюють застосування 

терміну цифровізації в широкому значенні. 

У широкому сенсі, цифровізацію можна розглядати як тренд 

ефективного світового розвитку лише в тому випадку, якщо цифрова 

трансформація інформації відповідає таким вимогам: вона охоплює 

виробництво, бізнес, науку, соціальну сферу і життя громадян; 

супроводжується лише ефективним використанням її результатів; її 

результати доступні користувачам перетвореної інформації; її 

результатами користуються не лише фахівці, а й пересічні громадяни; 

користувачі цифрової інформації мають навички роботи з нею. 

Цифровізація прийшла на зміну інформатизації та комп'ютеризації, 

коли йшлося переважно про використання обчислювальної техніки, 

комп'ютерів та інформаційних технологій для вирішення окремих 

економічних завдань. Великі можливості цифрового представлення 

інформації призводять до того, що вона формує цілісні технологічні 

середовища екосистеми та платформи, в рамках яких користувач може 

створювати потрібне йому дружнє оточення (технологічне, 

інструментальне, методичне, документальне, партнерське) для того, щоб 

вирішувати вже цілі класи завдань. 

Особливі властивості цифрової інформації зумовили появу цілого 

наукового напряму «digital-economics», що включає математичні методи та 

моделі, засновані на цифровому форматі представлення інформації та її 

властивостях.  

Цифровізація є головним сучасним трендом розвитку економіки та 

суспільства, заснований на переході до цифрового формату подання 

інформації, який спрямований на підвищення ефективності економіки та 

поліпшення якості життя. Вона сприяє послідовному поліпшенню всіх 

бізнес-процесів економіки та пов'язаних із нею соціальних сфер, яке 

засноване на збільшенні швидкості взаємообміну, доступності та 

захищеності інформації, а також на зростанні ролі автоматизації як бази 

цифровізації. 

Здійсненню вимог цифровізації як сучасного тренду розвитку 

економіки й суспільства і тим самим підвищенню ефективності їх розвитку 

певною мірою відповідає наявність передумов цифровізації на 

державному, галузевому рівнях, а також рівнях окремих домогосподарств і 

громадян. Тому завданням держави з обліку передумов цифрової 
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економіки як сприятливих умов, що сприяють цифровізації, є створення 

можливостей для їх реалізації. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ 

 

Цифрові трансформації спонукали до змін у всіх сферах суспільно- 

економічного життя людства, що відзначилося і на господарській 

діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі і на їх обліковій 

практиці. 

 Новітні цифрові технології такі, як Інтернет речей, програмні роботи 

та кібер системи, штучний інтелект, великі масиви даних, хмарні та 

туманні обчислення, блокчейн, а також безпаперові, адитивні (3D-друк), 

безпілотні та мобільні, біометричні, квантові технології та технології 

ідентифікації змінюють світ і використовуються у різних сферах 

суспільного життя та галузях національної економіки. Зрештою ці 

технології мають значний вплив на розвиток фінансово-економічного 

сектору економіки, зумовлюють системні зміни в організації й управлінні 

діяльністю суб’єктів господарювання. Застосування новітніх технологій як 

інструменту реалізації функціональних завдань бухгалтерського обліку та 

аудиту визначає загальні тенденції їхнього розвитку, веде до 

трансформації професійної діяльності у зазначеній сфері.[1]  

Технологічний процес обробки даних при використанні сучасного 

бухгалтерського програмного забезпечення можна розділити на три етапи, 

на яких відкриємо можливості впровадження сучасних цифрових 

технологій: 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_
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Збір та реєстрація первинних даних для обробки в програмі. Це 

введення первинних документів в програмному забезпеченні.  

Формування господарських операцій, структурування синтетичних та 

аналітичних рахунків, заповнення довідників постійною інформацією. На 

цьому етапі здійснюється контроль за веденими даними та їх 

відображенням в програмі. Незважаючи на те, що застосування 

інформаційних технологій наділяє систему бухгалтерського обліку 

контрольними функціями, проте їх застосування не гарантує належної 

адекватності даних фінансової звітності реальному стану речей. 

 Отримання результатів за звітний період на запит користувача. Це 

можуть бути бухгалтерські довідки, управлінські звіти, регламентована 

звітність. [2] 

Основні ризики, пов'язані з використанням цифрових технологій 

обліку і оподаткування:  

- збої обладнання (дискових систем, кабельної системи, серверів, 

робочих станцій тощо);  

- втрати інформації (через інфікування комп'ютерними вірусами, 

неправильне зберігання архівних даних, порушення прав доступу до 

даних);  

- некоректна робота користувачів і персоналу.  

Суттєвих змін в умовах використання цифрових технологій зазнає 

організація документування. По-перше, значно зростають обсяги 

використання електронних документів, по-друге, з’являється можливість 

автоматичного складання первинних документів.  

Зміни, які зумовлює впровадження цифрових технологій в 

бухгалтерському обліку, стосується всіх етапів технологічного процесу 

обробки інформації. При цьому всі елементи методу бухгалтерського 

обліку зберігаються, але вони трансформуються за своєю формою та 

сутністю. Розкриття характеристик таких цифрових технологій, як хмарні 

технології, блокчейн, Інтернет речей, дозволило виділити особливості в 

організації документування та роботи облікового персоналу.   
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 

ОБЛІКУ 

 

Сучасні інформаційні технології у бухгалтерському обліку поступово 

змінили звичну структуру управління підприємством. Засоби 

обчислювальної техніки істотно підвищують якість обробки облікової та 

аналітичної інформації. Праця кваліфікованого облікового працівника стає 

більше спрямованою на вдосконалення організації облікової роботи. 

Розвиток інформаційних технологій у нашій країні безпосередньо 

впливає на економічні аспекти життєдіяльності суспільства і в тому числі 

на всю систему бухгалтерського обліку. При автоматизації 

бухгалтерського обліку відбувається часткова передача функцій від 

людини до техніки, зокрема: математичні обчислення; створення зведених 

звітів; збереження відомостей; заповнення бланків. 

Інформаційні технології необхідні для прискорення і поліпшення 

процесу використання інформації при здійсненні багатьох видів діяльності, 

тому на сьогодні практично неможливо уявити ведення бухгалтерського 

обліку без їх застосування. Система бухгалтерського обліку активно 

розвивається і постійно вдосконалюється, і цьому сприяють такі чинники: 

- розвиток обчислювальної техніки і засобів зв’язку; 

- можливість автоматизації логічних операцій бухгалтерського обліку 

з використанням інформаційних технологій; 

- нова система контролю і виправлення помилок; 

- нові можливості документування фактів господарського життя; 

- поява нових технологій ведення бухгалтерського обліку [1]. 

У сучасних умовах цифрової економіки бухгалтер може 

використовувати широке коло можливостей, що надаються йому 

доступними автоматизованими бухгалтерськими програмами. Дані 

обставини дозволяють зробити висновок про те, що перехід на ведення 

автоматизованого бухгалтерського обліку є закономірністю сучасного 

світу, що прагне «оцифрувати» економіку. 

Існує велика кількість систем автоматизації бухгалтерського обліку. 

Вибір конкретної системи автоматизації бухгалтерського обліку залежить 
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від профілю та обсягу підприємства. Необхідною умовою їх застосування є 

не просто переведення паперових носіїв інформації в електронний вигляд, 

а покращення якості роботи бухгалтера та вдосконалення контролю за 

всіма сторонами діяльності компанії. 

Інформаційна основа сучасного бухгалтерського обліку повинна 

являти собою відкриту систему, з можливістю поступового накопичення 

необхідних даних, а також різних способів їх групування і обробки. У 

даний час вченими багатьох країн ведеться робота щодо розробки 

алгоритмів побудови інформаційних систем за типом «штучний інтелект» 

або «експертні системи». У майбутньому саме до такого типу повинна 

відноситися автоматизована система бухгалтерського обліку [2]. 

За останні роки у нашій країні відбулися значні позитивні зміни у 

структурі ринку інформаційних технологій: основну роль стали відігравати 

великі постачальники, розвивається якісний сервіс, формуються дилерські 

мережі. Але при існуванні на ринку безлічі бухгалтерських програм, що 

задовольняють найрізноманітніші до них вимоги, завдання вибору 

програми для конкретного підприємства залишається складним. Адже 

придбання і впровадження елементів програмного забезпечення вимагає 

значних матеріальних і трудових ресурсів; витрат ресурсів вимагає також 

практичне використання інформаційних систем.  

У сучасних умовах безперечним є факт формування та стрімкий 

розвиток глобального інформаційного суспільства. Інформаційні 

технології швидко стають життєво важливим стимулом для розвитку 

світової економіки. Тобто, з одного боку, автоматизація облікових 

процесів є об’єктивною необхідністю, удосконалювати організацію і 

форми бухгалтерського обліку можливо тільки на базі новітніх 

технологічних засобів. Але, з іншого боку, для того, щоб правильно 

вибрати систему автоматизації бухгалтерського обліку, що задовольняє 

всім запитам підприємства, а ще краще і враховує певні специфічні 

особливості діяльності підприємства, необхідно чітко уявляти систему 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і ринку пропонованих 

програмних продуктів. Оптимальне рішення двостороннього завдання 

дозволить забезпечити сучасні вимоги, що висуваються сьогодні до 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ 

 

На сьогоднішній ми живемо у таких реаліях, коли не можливо уявити 

жоден свій день без використання ґаджета чи інформаційних систем, а 

особливо на підприємствах. Розвиток комп’ютерної техніки спричинив 

впровадження її у всі сфери людського життя. Завдяки використанню 

різних технологій, люди полегшують собі будь-яку роботу, адже це 

дозволяє їм з легкістю опрацьовувати, обробляти, обраховувати та 

перевіряти певні дані за запрограмованим алгоритмом, не докладаючи 

будь-яких зусиль.  

Розглядаючи роль інформаційних систем у бухгалтерському обліку, 

можна сказати, що вони поступово змінюють звичні для усіх структур 

управління підприємством. Однак, незважаючи на швидкі темпи розвитку 

та поширення інформаційних технологій, роль працівників, які займаються 

здійсненням обліку та управлінням організацією зовсім не зменшується. 

Адже вони повинні постійно контролювати правильність алгоритмів 

обробки інформації та відповідність їх до чинного законодавства і 

господарських операцій [1, с.268]. 

Кожен кваліфікований бухгалтер повинен вміти організовувати 

ведення обліку та роботу бухгалтерії з використанням сучасних 

інформаційних систем та технологій. Так як основними його функціями є 

впровадження комп’ютерної системи підприємства, її підтримання в 

належному, найсучаснішому стані, забезпечення постійного її розвитку та 

пристосування до особливостей діяльності підприємства. Бухгалтер не 

тільки відповідає за правильну реєстрацію та обробку облікової 
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інформації, а також за вибір систем та технологій для ведення певних 

обліків, формування чітких інструкцій, які використовується як основа для 

спеціальних онлайн-сервісів, які полегшують його роботу. 

Постійний розвиток та осучаснення комп’ютерних облікових програм 

дозволяє збільшувати оперативність ведення обліку та посилює контроль 

за достовірністю та правильністю облікової інформації на всіх етапах її 

розробки. Однак, розглядаючи ситуацію з іншого боку, у зв’язку із 

зростанням комп’ютеризації введення обліків на підприємстві 

зменшується трудомісткість, що призводить до скорочення працівників, 

так як зменшується обсяг роботи [2, с.194]. 

Автоматизація облікових процесів створює єдиний інформаційний 

простір і надає для підприємства безліч можливостей, а саме: своєчасне 

отримання потрібної та достовірної інформації; обмін даними між 

підприємствами та відокремленими підрозділами; постійний контроль над 

роботою та ухвалення усіх необхідних управлінських рішень. Це 

допомагає підвищити ефективну діяльність та конкурентоспроможність 

підприємства в цілому. 

Враховуючи усі технологічні змін та розвиток програмних 

забезпечень, можна зазначити, що досить перспективним напрямом для 

діяльності будь-якого підприємства буде впровадження інноваційних 

інформаційних технологій у систему бухгалтерського обліку. Одними з 

найкращих є технології штучного інтелекту, а саме: Big Data та Блокчейн, 

так як вони дозволяють обробляти величезні обсяги інформації за 

короткий проміжок часу, а також допомагають проводити різноманітні 

дослідження і, навіть, мають можливість дуже швидко та самостійно 

створювати різноманітні бухгалтерські звіти [3, с.131].  

Є великі шанси, що саме завдяки технології Big Data бухгалтерам 

потрібно буде вийти за межі традиційної функції бюджетування, 

формування витрат та мати навички роботи з новими методами. А 

використання Блокчейну призведе до зменшення необхідності аудиту 

фінансової звітності [4]. 

Таким чином, розвиток інформаційних систем та технологій в обліку є 

основним завданням кожного підприємства, що підвищить ефективність 

його діяльності, надасть можливість вчасно  приймати управлінські 

рішення та забезпечить його конкурентоспроможність. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ  

ВОЄННОГО СТАНУ УКРАЇНИ 

 

Сучасний стан розвитку економіки країни нерозривно пов’язаний з 

цифровими технологіями. З появою комунікацій доступ до інформації стає 

більш швидким та легшим, що дозволяє економити свій час. Більшість 

операцій, які особливо стосуються грошових коштів раніше проводилися в 

спеціальних закладах, де потрібно довгий час чекати своєї черги. Поява 

таких діджитал технологій дозволяє робити все вдома швидко та зручно. 

До таких операцій відноситься й процес оподаткування. В умовах воєнного 

стану цифровізація системи оподаткування зазнала значного зростання у 

зв’язку з постійним використанням нових спеціально створених систем для 

сплати тих чи інших видів податків.  

Так, у всім відомому українцям додатку «Дія» з’явилася така цифрова 

послуга як податки ФОП, де фізичні особи  мають змогу отримати 

інформацію про свої податкові дані, стан розрахунків з бюджетом, дані про 

банківські рахунки, а також мають можливість сплачувати податки та 

подавати декларації для ФОП-спрощенців [1]. 

Досить популярним додатком, яким користується майже все 

населення України є «Приват24». Платники податків можуть отримати 

необхідну інформацію завантажуючи квитанції на електронну адресу 
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тощо. Відповідно, сплачувати податки зручно й через інші додатки банків, 

в яких відкриті рахунки юридичних та фізичних осіб. 

З початком воєнних дій в країні частина населення вимушена виїхати 

за кордон та продовжувати там свою підприємницьку діяльність. 

Починаючи з 26 серпня 2022 року переселенці, які виїхали з України 

можуть автоматично отримати статус податкових резидентів країн, де вони 

тимчасово знаходяться [2]. Фізичні особи, які влаштувалися на роботу та 

отримують відповідні доходи повинні сплачувати податки в бюджет країни 

перебування. Таким чином, відбувається скорочення надходжень до 

бюджету України, що може спричинити суттєве уповільнення відновлення 

зруйнованої інфраструктури країни, яке переважно фінансується з 

місцевих бюджетів [2]. 

Але переселенцями є не тільки фізичні, а й юридичні особи, діяльність 

яких не зупинилася на території України. Функціонування підприємств та 

отримання заробітної плати свідчить про нарахування необхідних 

податків. 

Особливістю, з якою стикалися багато українців є подвійне 

оподаткування. Якщо іноземні особи перебувають в країні більше 183 днів, 

то вони автоматично стають резидентами країни та сплачують податки на 

свої доходи. Відповідно, маючи роботу в Україні, особи повинні 

сплачувати податки навіть за її межами, що не є економічно вигідно для 

платників податків. 

Питання подвійного оподаткування поступово вирішується. Уряд 

очікує отримати відповідні пропозиції від Організації економічного 

співробітництва та розвитку. Українська влада розраховує врегулювати цю 

проблему як можна скоріше. Таким чином біженці, які отримують дохід в 

Україні, будуть сплачувати податки лише до українського бюджету [3]. 

В будь-якому разі платники податків зобов’язанні сплатити в 

установлені строки суми податкових нарахувань. Розвинена цифрова 

система забезпечує своєчасну сплату, швидку та зручну в користуванні. 

Тому, сплачувати податки можливо з вигідного рахунку для платника та з 

будь-якого куточку світу. 

Але, сучасна ситуація в Україні змінює якості використання мережі 

Інтернет, оскільки через воєнні дії зв’язок зникає, що призводить до 

віддалення людини від потоку інформації, в тому числі й податкової. 

Відповідно, кількість громадян, які надають перевагу електронному 

поданню податкової звітності значно зростає. Подання електронної 

звітності містить чимало переваг для платників податків, зокрема економія 

робочого часу та фінансових витрат, оперативність обробки та 
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конфіденційність інформації, повідомлення про наявну бюджетну та 

податкову заборгованість [4, с. 34]. 

Отже, з початком повномасштабної воєнної ситуації в Україні 

використання електронних рахунків для сплати податків значно зросла. 

Зручність та економія часу є значними перевагами, що зосереджують увагу 

платників користуватися безпосередньо додатками та іншими офіційними 

сайтами, що дозволяють конфіденційно оформлювати та передавати дані 

платника. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АВТОМАТИЗАЦІЯ 

  

Сьогодні неможливо уявити організацію бухгалтерського обліку на 

підприємстві без допомоги інформаційних технологій. Протягом останніх 

років було розроблено низку програм для ведення бухгалтерії.  

Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтерського 

обліку сприяє не тільки прискоренню процесу обробки інформації на 

підприємствах, але й суттєвому покращенню його організації. Такі 
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можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації 

вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді 

алгоритмів, що призводить до впорядкування виконання обов’язкові 

працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи 

дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень 

менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим 

для будь-якого підприємства [1]. 

У сучасних умовах розвитку економічних відносин, підвищення рівня 

автоматизації всіх виробничих та управлінських процесів, можна 

стверджувати, що облік як одна із функцій управління обслуговує 

управлінський процес на підприємстві, створюючи понад 80% 

інформаційної бази управлінських рішень, що приймаються. Тому 

ефективна організація управління бухгалтерського обліку на підприємстві 

неможлива без застосування інформаційних технологій (ІТ) [2].  

Автоматизації облікових процесів створює єдиний інформаційний 

простір, що надає такі можливості як єдина інформаційна база для 

структурних підрозділів підприємства; оперативне, своєчасне отримання 

достовірної інформації; обмін даними між відокремленими підрозділами 

підприємства. Це забезпечує підвищення ефективності діяльності, а отже і 

конкурентоспроможності підприємства; дієвий контроль над роботою 

підприємства; своєчасність прийняття обґрунтованих, можна зазначити, 

проінформованих управлінських рішень [3]. 

Введення інформаційних технологій значно пришвидшує обмін 

даними для здачі фінансової звітності, подання декларацій, повідомлень, 

заяв та звернень, що суттєво економить час та кошти.  

Застосування автоматизованої системи ведення обліку дає змогу 

керівникам аналізувати локальні дані.           

У результаті вивчення даного питання прийшли до висновку, що 

ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво залежить від 

засобів інформатизації та автоматизації документообігу, які дозволяють 

оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки 

господарської діяльності та використовувати їх для формування 

редагування і друку вихідних документів, квартальних, піврічних і річних 

звітів, а також надавати інформацію відповідним організаціям, ланкам 

управління щодо ефективності роботи.  

Таким чином, автоматизація є важливим фактором, який дозволяє 

покращити  організацію бухгалтерського обліку. Зокрема, з однієї сторони, 

полегшує роботу фахівців, а з другої, забезпечує ефективне та продуктивне 

виконання ними своїх обов’язків, а також забезпечує якісно вищий рівень 
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організації самого обліку на підприємствах. То ж існує потреба 

подальшого розвитку та вдосконалення застосування новітніх технологій 

для організації бухгалтерського  обліку. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ 

ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток сучасних економічних систем відзначається помітною 

інтенсифікацією процесів діджиталізації та інформатизації, що відкриває 

для суб’єктів економічної діяльності нові можливості щодо автоматизації 

низки операцій ітераційного характеру, які не потребують залучення 

інтелектуального компоненту праці, тим самим знижуючи вплив 

людського фактору у системі прийняття рішень та базового 

функціонування системи. Особливої актуальності дані питання набувають 

в контексті еволюції систем обліку, які за своїм змістом потребують 

організації системного механізму фіксації та контролю основних 

https://cutt.ly/GNjQdHn


201 

 

господарських процесів, що мають місце у ході функціонування 

підприємницької структури. Разом з тим, на противагу широким 

можливостям цифровізації облікової діяльності, постають не менш вагомі 

безпекові виклики, вплив яких охоплює не лише проблематику 

формування облікової політики в цілому, а й загалом систему забезпечення 

економічної безпеки підприємницького утворення.  

До основних проблем організації ефективної системи обліку в 

сучасних умовах, які актуалізують питання інформаційної безпеки, варто 

віднести наступні: (1) використання підприємствами-конкурентами 

недобросовісних засобів економічної конкуренції, зокрема протиправних 

форм економічної розвідки; (2) складнощі оперування великими обсягами 

облікової інформації традиційними інформаційно-аналітичними засобами; 

(3) слабкий рівень інтегрованості сучасних облікових інструментів в 

наявну виробничу інфраструктуру вітчизняних підприємств; (4) висока 

ймовірність виникнення помилок спричинених дією людського фактору в 

процесі роботи з великими масивами облікових даних; (5) диверсійна 

діяльність та кібератаки з боку ворожих країн; (6) низький рівень цифрової 

та інформаційної освіченості персоналу, що може потенційно стати 

причиною небажаних витоків комерційно чутливої інформації. 

На основі проведеного дослідження окреслених вище проблем у 

забезпеченні інформаційної безпеки систем обліку, можна виокремити 

наступні напрямки їх вирішення, у рамках загальної безпекової політики 

підприємства: (1) створення ієрархічної системи допуску до інформації 

різного рівня з використанням відповідних цифрових засобів контролю; (2) 

створення внутрішньоорганізаційних нормативних та регламентних 

положень щодо використання інформації; налагодження повноцінної 

системи діловодства; (3) забезпечення суворої режимності доступу, руху та 

розмноження документів, та персоналізованої цифрової фіксації 

відповідних дій; (4) забезпечення фізичної захищеності та обмеженості 

доступу до серверної та інших фізичних елементів інформаційної 

інфраструктури підприємства; (5) моніторинг та оцінювання ймовірних 

економічних небезпек на основі оцінки попередніх і потенційних 

кіберзагроз [1, с. 107]; (6) підтримка та перманентне оновлення систем 

захисту віртуальної інформаційно інфраструктури підприємства [2, с. 57]; 

(7) оптимізація наявних підходів до здійснення облікових операцій у бік 

усесторонньої цифровізації як засобу ефективного контролю, вивільнення 

додаткових часових резервів та загальної екологізації процесів 

адміністрування та обліку; (8) провадження безпекоорієнтованої кадрової 

політики, що передбачає детальну первинну перевірку працівників на 
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основі відкритих даних, здійснення юридичної формалізації зобов’язань 

працівників, що мають доступ до комерційної таємниці, проведення 

освітніх тренінгів та семінарів із цифрової грамотності та правил 

поводження з інформацією на робочому місці. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що інформаційна безпека систем 

обліку підприємницького утворення в сучасних умовах, потребує її 

комплексної інтеграції у загальний механізм забезпечення економічної 

безпеки підприємства, що дозволить з одного боку, забезпечити фізичну та 

віртуальну безпеку інформаційної інфраструктури, а з іншого враховувати 

її взаємозв’язок з іншими функціональними сферами безпекової політики 

підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Незважаючи на те, що питання організації бухгалтерського обліку 

порушуються в працях науковців не перший рік, умовність основних 

термінів досі не дотримується. Дотепер немає єдності щодо того, яке 

поняття вкладати в той чи інший термін, зокрема, це стосується таких 

термінів, як форма ведення та форма організації бухгалтерського обліку. 

Така ситуація зумовлена тим, що в Законі України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» використовуються терміни форма 

бухгалтерського обліку та форма організації бухгалтерського обліку з 

визначенням лише для першого. Тому, перш за все, щоб розкрити основні 

тенденції, що характеризують організацію бухгалтерського обліку на 
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сучасному етапі розвитку, хочеться окреслити, що ми під ними розуміємо. 

Ми дотримуємося позиції, згідно з якою під формою бухгалтерського 

обліку слід розуміти сукупність облікових регістрів, що використовуються 

в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку. У процесі 

історичного розвитку форми бухгалтерського обліку істотно змінилися під 

впливом зміни умов господарювання. Сучасні паперові форми 

бухгалтерського обліку, які використовуються на підприємствах і в 

організаціях України, представлені таким переліком: меморіально-

ордерна; журнал-ордер; журнал; просто; спрощений; регістри 

бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва – юридичних 

осіб, які мають право вести спрощений облік доходів і витрат [1, с. 83-84]. 

Не викликає заперечень той факт, що використання сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій впливає на організацію 

бухгалтерського обліку, однак існують суперечності щодо того, як саме 

цей вплив відображається – чи призводить він до змін існуючих форм 

ведення та організації бухгалтерського обліку, чи, може, варто говорити 

про появу нових. 

Запровадження комп’ютерної форми обліку призвело до відсутності 

єдиного підходу до обробки інформації, оскільки кожен розробник 

програмного забезпечення у сфері бухгалтерського обліку намагається 

запровадити свої особливості, які, на його думку, полегшить процес 

обробки інформації. бухгалтерська інформація. Стрімкий розвиток 

інформаційних технологій, і, як наслідок, поява різноманітних мобільних 

пристроїв, призводить до того, що хмарні технології стають все більш 

популярними і набувають широкого поширення, в тому числі і в сфері 

бухгалтерського обліку. 

Така тенденція зумовлена недоліками, притаманними вітчизняним 

програмним продуктам, призначеним для бухгалтерського обліку. Перш 

за все, це високі вимоги до апаратного забезпечення персональних 

комп'ютерів і до самих бухгалтерів, які на них працюють. Крім того, існує 

об’єктивна необхідність постійного підвищення кваліфікації 

співробітників для роботи з програмними продуктами за умови появи 

нових версій [2]. 

Тоді як використання хмарних технологій у сфері бухгалтерського 

обліку дозволяє скоротити витрати на придбання дорогого серверного 

обладнання, апаратних та програмних рішень; забезпечує оперативну 

реконфігурацію ІТ-інфраструктури підприємства в залежності від 

поточних потреб; створює умови для доступу до системи з будь-якого 

місця за наявності мережі Інтернет; зниження вартості технічної 

підтримки та можливість отримання високого рівня обслуговування 

програмного забезпечення. 

Основними моделями користувацького досвіду в хмарі є робочий стіл 

як послуга, інфраструктура як послуга, програмне забезпечення як послуга 
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та ряд інших технологічних трендів. Саме в сфері бухгалтерського обліку 

найпоширеніша остання модель SaaS. 

Найпоширеніші програмні продукти засновані на хмарних 

технологіях і використовуються бухгалтерами при виконанні своїх прямих 

обов'язків. 

Тому не викликає сумнівів той факт, що розвиток інформаційно-

комп’ютерних технологій, насамперед хмарних, впливає на форми обліку 

та організації. Врахування їх переваг і недоліків дозволяє керівництву 

зробити вибір на користь того чи іншого варіанту. Проте на даному етапі 

розвитку ще рано говорити про появу нових форм обліку та організації 

бухгалтерського обліку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

У сучасному бізнесі компанії інвестують значні кошти в 

комп’ютеризовані інформаційні системи бухгалтерського обліку, щоб 

відповідати складності та трудомістким процедурам обробки бізнес-

операцій. Інформаційна система бухгалтерського обліку - це структура, яку 

компанія використовує для збору, зберігання, керування, обробки, пошуку 

та звітності про свої фінансові дані, щоб нею могли користуватися 

бухгалтери, консультанти, бізнес-аналітики, менеджери, головні фінансові 

директори, аудитори та податкові органи 

Перевагами й основними характеристиками використання 

інформаційних систем є: автоматизація, точність, безпека даних, 
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швидкість, економічна ефективність, функціональність, ,зручність,  

інтеграція з хмарним обліком, можливості розширення. 

Автоматизація усуває ручну обробку даних. Підготовка даних для 

створення змістовних звітів здійснюється системою всього за один-два 

кліка. Це допомагає вести електронні журнали для зберігання та отримання 

бізнес-даних без потреби у фізичних документах. Сьогодні інформаційні 

системи в бухгалтерському обліку також інтелектуально розроблені для 

виконання складних обчислень, які інакше було б важко виконати вручну.  

Точність забезпечує уникнення поширених помилок в ручному 

обліку, типових помилок в журналі та помилок в розрахунках, 

правильність класифікації об'єктів – при використанні інформаційних 

систем ці помилки майже не виникають. Тому звіти, створені в системі, 

більш надійні, ніж у ручному обліку. 

Безпека даних є невід’ємною складовою системи бухгалтерського 

обліку, що передбачає захищене зберігання даних бухгалтерського обліку. 

Зазвичай доступ до інформації є обмеженим, що сприяє зменшенню шансу 

витоку інформації. Варто зазначити, що авторизовані користувачі можуть 

отримати доступ до звітних даних. У хмарній системі бухгалтерського 

обліку користувачі також можуть отримувати віддалений доступ до 

фінансових даних, навіть перебуваючи у відрядженні чи відпустці. 

Швидкість оброблення даних досягається завдяки автоматизації 

обліку і використання спеціальних прикладних програм На відміну від 

ручного обліку, при використанні інформаційних систем можливо 

побачити звіти в режимі реального часу. 

Економічна ефективність досягається завдяки впровадженню 

інформаційних систем бухгалтерського обліку, що проявляється в 

оптимізації обліково-аналітичних процесів компанії, скороченні часу на 

виконання облікових завдань, особливо під час звітного періоду. Кількість 

часу, витраченого обліковими працівниками, менеджерами й керівниками 

різного рівня, значно зменшиться, оскільки більшість процесів підготовки 

звітів обробляються системою. Сьогодні компанія, яка ефективно 

використовує можливості інформаційних систем, має конкурентні 

переваги у бізнес-середовищі, яке постійно змінюється. Однак на ринку 

доступно багато систем обліку, тому потрібно свідомо підходити до їх 

вибору й використання.  

Функціональність - системи має бути достатньо, щоб задовольнити 

бізнес-вимоги компанії. Незважаючи на те, що вимоги різняться в 

компаніях різних галузей, система бухгалтерського обліку повинна мати 

можливість адаптуватися до загальних вимог до операцій і звітів. 
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Зручність - інтерфейс користувача та навігація в системі мають бути 

простими та зрозумілими. Хоча навчання зазвичай проводиться для 

користувачів, ефективна інформаційна система повинна бути розроблена 

так, щоб сприяти швидкому розумінню користувачами.  

Можливості розширення - система, яка підтримує багатомовні, 

мультивалютні та багатостандартні функції, також найкраще підходить для 

компаній, які планують вийти на глобальний рівень або вже ведуть 

міжнародні операції. Компанія, яка має філії по всьому світу, може 

використовувати багатомовну функцію, перемикання з однієї мови на іншу 

для звітності. Крім того, компанії, які працюють у різних валютах, можуть 

вести однакові локалізовані журнальні дані відповідно до різних 

стандартів бухгалтерського обліку, включаючи вимоги, встановлені ПСБО 

або МСФЗ. 

Інтеграція з хмарним обліком - ідучи в ногу з технологічними 

досягненнями та триваючою пандемією, хмарна система бухгалтерського 

обліку також виявиться корисною для переходу від робочого середовища в 

офісі до домашнього, не перешкоджаючи бізнесу. Варто зазначити, що 

можна отримувати доступ і контролювати свої фінансові дані навіть 

перебуваючи у відрядженні чи у відпустці [1]. 

Інвестиції в системи бухгалтерського обліку спочатку можуть бути 

дорогими, але в довгостроковій перспективі вигоди переважують витрати. 

Налагоджена централізована система управління ІТ-процесами здатна 

забезпечити високий рівень продуктивної діяльності об’єкта. Деякі 

державні підприємства активно впроваджують комплексні рішення 

автоматизації бізнес-процесів з використанням сучасних систем. Ці 

підприємства є прикладом нового етапу модернізації внутрішньої ІТ-

інфраструктури: переходу від автоматизації до комплексних систем 

управління [2]. 

ІТ-модернізація бухгалтерського обліку забезпечить нові, більш 

сучасні формати ефективного управління. Проект модернізації ІТ – це 

комплекс взаємопов’язаних заходів, які узгоджені за часом, використанням 

певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та 

інших ресурсів і спрямовані на створення інформаційних систем, засобів 

інформатизації та оцифрування інформаційних ресурсів, які відповідають 

певним технічним умовам і показникам якості.  

Окрім цифрової інфраструктури та спрощеного автоматизованого 

обліку, ініціативи з цифровізації бухгалтерського обліку передбачають 

створення обліково-інформаційної інфраструктури з контентом, 

локалізованим під потреби споживачів інформації (внутрішніх та 
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зовнішніх); збір та аналіз даних оперативного обліку в режимі реального 

часу з використанням технологій Інтернету речей, великих і відкритих 

даних; створення віртуальних технологічних процесів, 3D моделювання, 

оснащення об’єктів контролю веб-камерами, впровадження QR-кодів, 

RFID-міток, вдосконалення системи безготівкових розрахунків; 

впровадження програм лояльності та електронних карток контрагентів; 

створення мобільних додатків (для технічного, адміністративного, 

контрольно-облікового персоналу); електронний документообіг; 

оцифрування вхідних і вихідних інформаційних потоків в бухгалтерському 

обліку. 

Варто зазначити, що в умовах пандемії дуже поширена концепція 

"Дистанційної роботи", яка надзвичайно швидко поширилась у бізнес-

середовищі, і, яку, на даний момент, позитивно сприймають більшість 

працівникі працівників, адже це можливість працювати вдома, з будь-

якого місця. Робоче місце бухгалтера сприяє гнучкості в методах 

виконання посадових обов’язків обліковців, стимулює їх взаємодію, 

підтримує децентралізоване та мобільне робоче середовище, забезпечує 

вибір технологій для роботи. До переваг цієї концепції для самого 

підприємства можна віднести: зменшення витрат на утримання офісних 

будівель, устаткування, відрядження, тощо; гнучкі умови роботи для 

працівників . 

Отже, застосування ІТ-інновацій у бухгалтерського обліку змінює 

форму його організації, підвищує рівень професійної компетентності та 

відповідальності персоналу, виводить систему інформаційного 

забезпечення на новий рівень прозорості, безпеки, ефективності та 

актуальності. До прикладу, запобігти крадіжці активів можна за рахунок 

вдосконалення документації та виведення інвентаризації на новий, більш 

оперативний і якісний рівень. 
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