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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 

З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 

 

Розрахунки з покупцями і замовниками посідають важливе місце у 

діяльності будь-якого підприємства, адже забезпечують нормальне 

функціонування і взаємовідносини між контрагентами. Втім, на практиці 

трапляються випадки порушення заздалегідь оговорених умов договору, в 

результаті чого можуть виникати сумніви стосовно ймовірності погашення 

заборгованості боржником. Так, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» надає 

наступні визначення безнадійної та сумнівної заборгованості [2].  

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 

або за якою минув строк позивної давності. 

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 

невпевненість її погашення боржником.  

Дебіторську заборгованість покупців підприємству можна вважати 
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позикою дебіторів чи контрагентів, яка фактично є безвідсотковою. І такий вид 

господарських відносин є альтернативою кредитування для обох сторін.  

Однак, в розрахункових відносинах з контрагентами існують як позитивні, 

так і проблемні моменти. Тому, пропонуємо детальніше розглянути ряд 

негативних чинників, що сповільнюють ефективну діяльність підприємства та 

формування фінансового результату [1]: 

- розвиток розрахункових відносин рухається сповільнено, тому облік та 

розрахунки безнадійної дебіторської заборгованості та шляхи її ліквідації 

вирішити доволі непросто; 

- існує непристосованість в розрахункових відносинах із резервами 

сумнівних боргів, через це виникають складнощі з його визначенням; 

- складність в процесі обліку та розподілу транспортно-заготівельних 

витрат, витрат по об’єктах торгівлі та інших витрат; 

- на підприємствах немає єдиного критерію (підходу) з відображення в 

дебіторській заборгованості знижок та пільг з обох сторін (з боку як продавця, 

так і покупця); 

- виникають труднощі в систематизації чинників, котрі особливо 

впливають на облік дебіторської заборгованості: контрагентів, предмету 

купівлі-продажу та законодавчої бази, як єдиного цілого. 

Наведені проблемні аспекти обумовлюють потребу пошуку шляхів 

вдосконалення та вирішення складнощів облікової роботи даної ділянки, які ми 

пропонуємо узагальнити у таблиці 1.  

Для того, щоб вирішити задачі з обліку дебіторської заборгованості слід 

їх досліджувати системно й розв’язувати комплексно, зважаючи на всі 

особливості даної ділянки обліку, врахувавши при цьому ряд чинників:  

- забезпечення повної і достовірної інформації в документах, що 

підтверджують факт здійснення операції; 

- дотримання встановлених договорами термінів для того, щоб не 

виникала сумнівна дебіторська заборгованість, а потім й безнадійна дебіторська 

заборгованість; 
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Таблиця 1 

Напрями удосконалення проблемних аспектів  

обліку дебіторської заборгованості 

Автор Проблемні 

аспекти 

Пропозиції по удосконаленню 

Булкат Г. [3] Проблеми оцінки 

дебіторської 

заборгованості по 

факторингових 

операціях та 

відображення 

знижок 

Запропоновано відображати в обліку знижки у 

продавця. При наданні знижки до реалізації товарів, 

знижка в обліку не відображатиметься; при наданні 

знижки після реалізації товарів, слід додавати 

виписку з документів, що підтверджують факт 

надання знижки, а суму знижки проводити червоним 

сторно. 

Облік знижок у покупця відображається таким 

способом: при отриманні знижки до відображення 

вартості придбаних товарів в обліку не 

відображатиметься, а якщо після відображення 

операції-зменшується заборгованість перед 

постачальником. Важливе місце при наданні знижок 

займають уточнюючі документи, що підтверджують 

факт здійснення тієї чи іншої операції з наданням 

знижки. 

Кузьмін Д.Л. 

[4] 

Проблеми 

оподаткування та 

відображення в 

бухгалтерському 

обліку ПДВ та 

податку на 

прибуток при 

розрахунках з 

покупцями 

Запропоновано у податковому обліку платнику 

податку відокремити суми неустойки від сум 

відшкодування збитків. Слід звернути увагу на те, що 

суми коштів, які не пов’язані з поставкою товарів або 

послуг і які не є компенсацією вартості товарів 

(послуг), які не можуть розглядатися, як об’єкт 

оподаткування ПДВ. 

Полятикін 

С.О. [5] 

Проблемні 

аспекти 

автоматизації 

обліку 

розрахунків з 

покупцями, 

взаємодії різних 

інформаційних 

систем між 

собою, між 

різними рівнями і 

групами 

Запропоновано створення інтегрованих 

інформаційних систем, де автоматизація обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками є однією з 

складових загальної системи. Інформаційне 

забезпечення автоматизованого робочого місця з 

обліку розрахунків покупців та замовників 

складається з: методичних та інструктивних 

матеріалів; системи класифікації та кодування 

інформації; інформаційної бази.  

 

- автоматизація робочих місць обліковців підприємства; 

- запровадження єдиного підходу з відображення знижок. 

Оперативне функціонування обліку з дебіторської заборгованості 

залежить, насамперед, від оперативної організації та правильно поставлених 
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задач, які потрібно вирішувати швидко та комплексно. Проте, часто виникають 

проблеми, які заважають ефективній діяльності підприємства. Ефективне 

управління дебіторською заборгованістю передбачає створення механізму, який 

буде попереджувати виникнення сумнівної та безнадійної дебіторської 

заборгованості з метою оперативного реагування; здійснення факторингу 

в кризовій ситуації; проведення взаємозаліку з дозволу двох сторін; 

ефективний контроль наданих знижок та автоматизацію даного облікового 

процесу.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Введенные в действие и принятые к учету объекты основных  

средств (здания, оборудование, транспортные средства) имеют тенденцию 

устаревать и терять свои качества со временем и во время использования. 

Поэтому основные средства требуют дополнительных затрат для  

поддержания их в рабочем состоянии и модернизации в соответствии с 

нуждами организации. Обслуживание основных средств – это существенная 

статья затрат для многих производственных, в том числе и 

сельскохозяйственных организаций, особенно в тех случаях, когда срок 

эксплуатации этих объектов большой. Помимо технического осмотра,  

наладки, мелкого и среднего ремонта основных средств организации 

осуществляют их восстановление в виде капитального ремонта разной  

степени сложности, а также модернизацию, реконструкцию, достройку, 

дооборудование, перестройку и других видов работ. Своевременность 

произведенного ремонта обеспечивает ритмичность работы организации, 

сокращает простои, увеличивает срок службы основных средств.  

Поэтому плановый и текущий ремонт являются залогом стабильной  

работы любой организации, в то время как их модернизация  

позволяет предприятию продолжать использовать те объекты, которые  

иначе можно было бы считать устаревшими. Но во всех этих ситуациях  
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(ремонт основных средств, их реконструкция, модернизация, 

переоборудование) необходимы запасные части, и от того, насколько  

полно и своевременно организация обеспечивается необходимыми запасными 

частями, зависят сроки ремонта проведения указанных работ, а в конечном 

итоге, и сроки изготовления продукции (выполнения работ, оказания  

услуг заказчику) [1]. 

Запасные части – это оборотные материальные активы, предназначенные 

для использования в ремонте, реконструкции, модернизации оборудования, 

машин, транспортных средств и других основных средств, принадлежащих 

предприятию или другими словами запасные части – это детали, 

изготавливаемые или приобретаемые организацией для замены изношенных 

частей и ремонта основных средств. 

Классификация активов в бухгалтерском учете, в том числе  

и запасов, к которым относятся запасные части, имеет большое значение. 

Классификация – это систематизация, группировка объектов по определенным 

признакам. 

В экономической литературе приводятся различные классификации 

запасных частей, в том числе и для целей бухгалтерского учета. Так, может 

быть принята следующая классификация запасных частей, согласно которой 

запасные части подразделяются: 

а) по видам производства, в котором запасные части используются 

(сельскохозяйственное производство, легкая и тяжелая промышленность, 

металлургия и т. д.); 

б) по назначению (детали для определенного оборудования, инструмент и 

конструкции самостоятельного назначения и т. п.); 

в) по конкретным наименованиям; 

г) по видам материала и способам изготовления (литье стальное, 

чугунное, цветное, поковки, штамповки, металлоконструкции). 

Однако, по нашему мнению, такая классификация запасных частей 

больше подходит для инженерно-механических служб. 
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Согласно следующему варианту классификаций все запасные  

части можно подразделить на четыре основные группы. Первая  

группа – это расходные материалы, такие как фильтры, уплотнения,  

ремни. Вторая группа – быстроизнашиваемые запасные части,  

к которым относятся например, коронки, зубья, бокорезы. Следующая  

группа – небольшие агрегаты – гидромотор, насосы, стартеры, генераторы, 

радиаторы и т.д. И завершают список – крупные агрегаты, такие как  

двигатель, ходовая часть, шины. Отдельно стоит группа навесного 

оборудования и рабочего оборудования – ковши, гидромолоты, рыхлители [2]. 

По нашему мнению, такая классификация (группировка) запасных  

частей может использоваться для их складского и бухгалтерского учета.  

В том случае, если учет запасных частей на складе ведется в карточках 

складского учета, то в картотеке карточки складского учета следует 

сгруппировать в разрезе вышеуказанных групп. 

Еще один из вариантов классификации запасных частей на 

производственных предприятиях – это разделение их на новые и бывшие в 

употреблении, но пригодные к использованию. При этом учет новых запасных 

частей можно вести в разрезе выше указанных групп. Запасные части, бывшие 

в эксплуатации, но пригодные для использования, приходуются на склад, 

например, после ликвидации списанных основных средств. 

По нашему мнению, в каждой конкретной организации в зависимости от 

специфики ее деятельности запасные части можно классифицировать по видам 

основных средств, для ремонта которых они предназначены. Например, мы 

предлагаем в сельскохозяйственных организациях запасные части разделить на 

следующие группы: 

– запасные части для ремонта грузового автотранспорта;  

– запасные части для ремонта легкового автотранспорта;  

– запасные части для ремонта тракторов и сельскохозяйственной техники; 

– запасные части для ремонта оборудования животноводческих ферм; 
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– запасные части для ремонта оборудования в растениеводстве 

(например, зернотока); 

– прочие запасные части. 

Внутри каждой группы учет запасных частей следует вести по каждому 

их наименованию. Мы считаем, что такая группировка запасных частей 

упорядочит и позволит вести более точно, в первую очередь, складской учет 

этих материалов.  

Таким образом, классификация учетных объектов является основой 

метода бухгалтерского учета. Особенности учета запасных частей обусловлены 

их большой номенклатурой, поэтому вопросы классификации этих материалов 

являются актуальными. Однако следует отметить, что всякая классификация 

является результатом некоторого обобщения, и классификационные признаки 

условны и относительны, а с развитием знаний происходит уточнение и 

изменение классификаций.  
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ОРЕНДА АКТИВІВ: АСПЕКТИ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 

Оренда і орендні операції в нашій країні одержують все більший 

розвиток. В процесі господарської діяльності підприємствам іноді вигідніше 

взяти необхідний необоротний актив у тимчасове користування в інших 

юридичних чи фізичних осіб, ніж придбати самим. За таких умов актуальними 

стають питання документування договірних відносин з приводу оренди, що 

дасть можливість своєчасно і у повному обсязі розраховуватися за взятими 

зобов’язаннями; контролювати наявність, збереження та ефективність 

використання орендованого майна; відображати орендні операції у фінансовій 

звітності. 

Питання організації обліку орендних операцій досліджували такі 

вітчизняні вчені як Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, Н.Г. Горицька, 

М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, Н.Ф. Огійчук, 

П.Т. Саблук та інші. 

Метою даного дослідження є розгляд методологічних засад формування 

на позабалансових рахунках інформації про оренду необоротних активів та 

розкриття її у фінансовій звітності, дослідження можливих напрямків 

удосконалення позабалансового обліку орендованих активів. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про оренду необоротних активів та розкриття її у фінансовій звітності в Україні 

визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Норми 
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даного положення застосовують юридичні особи (підприємства) різних форм 

власності, крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. 

Дія Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» не 

поширюється на: 

1) орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних та 

подібних невідтворюваних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок); 

2) угоди щодо використання авторських і суміжних прав; 

3) угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів; 

4) на оцінку біологічних активів – об’єктів оренди, які оцінені за 

справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу 

згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні 

активи»; 

5) на оцінку об’єктів інвестиційної нерухомості, які оцінені за 

справедливою вартістю згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» [1]. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» розроблено на 

підставі Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 «Оренда» із 

врахуванням національних особливостей обліку. 

Поняття оренди та її видів з позицій Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 14 «Оренда» відображено у табл. 

Отже, з метою обліку розрізняють: 

- операційну оренду (господарська операція фізичної чи юридичної 

особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними 

засобами на строк, що не перевищує їх повної амортизації, з обов’язковим 

поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку 

орендної угоди); 

- фінансову оренду (оренда, що передбачає передачу орендарю всіх 

ризиків і вигід, пов’язаних з правом користування та володіння активом). 

 



 

22 

Таблиця 1 

Основні поняття оренди (лізингу) 

Термін Тлумачення 

Оренда Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним 

активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку 

Операційна 

оренда 

Оренда інша, ніж фінансова 

Фінансова оренда Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, 

пов’язаних з правом користування та володіння активом. Оренда 

вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче 

ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендований актив після 

закінчення строку оренди; 

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, 

нижчою за його справедливу вартість на дату придбання; 

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного 

використання (експлуатації) об’єкта оренди; 

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку 

строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта 

оренди; 

5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише 

орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, 

модифікацію, дообладнання; 

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за 

ринкову орендну плату; 

7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує 

орендодавцю його втрати від припинення оренди; 

8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта оренди на 

кінець терміну оренди належать орендарю 

Джерело: складено авторами на основі [1] 

 

В термінології податкового кодексу України і Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 14 «Оренда» лізинг та оренда – це взаємозамінні 

терміни. 

У свою чергу, Податковий кодекс України дає такі визначення лізингових 

(орендних) операцій: 

- оперативний лізинг (оренда) – господарська операція фізичної або 

юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, 

придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що 

передбачаються фінансовим лізингом (орендою); 

- фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція, що здійснюється 
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фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є 

основним засобом згідно з Податковим кодексом і придбане або виготовлене 

орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом 

користування та володіння об'єктом лізингу [2]. 

Основним моментом орендних відносин є укладання договору. Для того 

щоб правильно скласти договір оперативної оренди, потрібно використовувати 

норми Цивільного кодексу (зокрема, главу 58 ЦК). У договорі оренди 

обов’язково повинні бути вказані умови передачі наймачу предмета оренди, 

тобто, коли він передається, у якій якості і які гарантії якості можуть бути 

надані наймодавцем. Так, відповідно до ст. 765 Цивільного кодексу, 

наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно у користування негайно 

або у строк, встановлений договором найму. У випадку, якщо предмет оренди 

не передається вчасно для його використання наймачем, останній має право не 

тільки вимагати від наймодавця передачі предмета договору або розірвання 

договору, але й вимагати відшкодування збитків. В договорі оренди доцільно 

вказати, яким документом засвідчується факт передачі предмета оренди [3]. 

Передача в операційну оренду окремого об’єкта необоротних активів 

оформляється приймально-передавальним актом, який використовується при 

веденні бухгалтерського обліку. Фактична якість предмета оренди має бути 

зафіксована в Акті. 

Також необхідно уточнити за чий рахунок відбудеться транспортування 

предмета оренди в момент передачі і повернення такого об’єкта. В договорі 

необхідно вказати розмір орендних платежів, хто і яким чином буде проводити 

поточний і капітальний ремонт предмета оренди. 

Прийняті в операційну оренду основні засоби, нематеріальні активи та 

інші необоротні активи обліковуються в орендаря за балансовою (залишковою) 

і первісною вартістю орендодавця згідно з договором оренди. 

Орендодавець здане в оренду майно продовжує враховувати на своєму 

балансі у складі основних засобів з відповідною позначкою в інвентарній 

картці. 
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В орендаря на орендовані необоротні активи інвентарна картка не 

заводиться, а для їх аналітичного обліку використовується копія інвентарної 

картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованим 

необоротним активом. Об’єкти необоротних активів, прийняті в операційну 

обліковуються в орендаря за інвентарними номерами орендодавця. 

З метою контролю за наявністю та збереженням орендованих 

необоротних активів необхідно проводити їх інвентаризацію тоді, коли 

проводиться інвентаризація відповідної групи балансових активів. 

На підставі орендного договору та переданих документів (копії 

інвентарної картки об’єкту або виписки з інвентарної книги) прийняті в 

операційну оренду зараховуються на позабалансовий рахунок 01 «Орендовані 

необоротні активи». Аналітичний облік на позабалансовому рахунку  

01 «Орендовані необоротні активи» необхідно вести у розрізі орендодавців і 

об’єктів необоротних активів. Схема обліку на позабалансовому рахунку  

01 «Орендовані необоротні активи» зображена на рис 1. 

 

Дебет Кредит 

Сальдо початкове – кількість та 

вартість орендованих активів на 

початок звітного періоду 

 

Оборот – надходження орендованих 

активів за звітний період 

Оборот – вибуття орендованих 

активів 

Сальдо кінцеве – кількість та 

вартість орендованих активів на 

кінець звітного періоду 

 

 

Рис. 1. Схема обліку на позабалансовому рахунку  

01 «Орендовані необоротні активи» 

 

Дані позабалансового обліку на рахунку 01 «Орендовані необоротні 

активи» відображаються в обліковому регістрі «Відомість 8 позабалансового 

обліку орендованих необоротних активів» і фінансовій звітності у Примітках до 
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річної фінансової звітності (ф. № 5) у рядку 267 «Вартість основних засобів, що 

взяті в операційну оренду». 

У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію 

щодо операційної оренди: 

- загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за 

невідмовною орендою на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до 

одного року; від одного до п’яти років; більше п’яти років; 

- загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату 

балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди; 

- орендні платежі та платежі з суборенди за звітний період з виділенням 

сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за 

угодами невідмовної оренди та суборенди; 

- стислі дані про чинні орендні угоди, а саме: показники, які 

застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів; наявність 

та умови вибору між поновленням або придбанням активу і застереження щодо 

зміни цін; обмеження, передбачені орендними угодами [1]. 

Під час укладання орендних договорів із пов'язаними особами необхідно 

враховувати, що витрати, понесені за орендними платежами на користь таких 

осіб визначаються, виходячи з договірних цін, але не вище за звичайні. Якщо 

орендодавцем є юридична особа нерезидент, то треба ще враховувати, чи існує 

з його країною угода про запобігання подвійного оподатковування. 

Амортизація на орендовані об’єкти нараховується орендодавцем у 

загальновстановленому порядку. Орендар амортизаційні відрахування не 

робить. Орендна плата встановлюється за згодою сторін виходячи з вартості 

орендованого майна. До орендної плати не включається оплата послуг, які 

відповідно до договору оренди зобов’язується надавати орендодавець. Орендні 

платежі за договором оперативної оренди визначаються тільки як витрати. 

Причому вони розподіляються і включаються до звіту про фінансові результати 

прямолінійним методом (рівними частинами) протягом усього терміну оренди. 

Такий розподіл орендних платежів ніяким чином не пов’язаний і не залежить 



 

26 

від періодичності здійснення платежів за договором оренди. 

Говорячи про операційну оренду, необхідно розглянути заохочення 

орендаря, що здійснюється орендодавцем для стимулювання його на укладання 

нового або продовження старого договору оренди. Орендар на суму заохочення 

зменшує свої орендні платежі, розподіляючи цю суму заохочення на весь 

період оренди прямолінійним методом (рівними частинами на весь період 

оренди).  

Отже, керівникам підприємств потрібно приділяти належну увагу 

організації позабалансового обліку орендованих об’єктів, оскільки факти 

господарської діяльності відображені на позабалансовому рахунку  

01 «Орендовані необоротні активи» підтверджують зобов’язання за взяте в 

оренду майно і можуть зумовити майбутні зміни у доходах і витратах на 

балансових рахунках. Постійний контроль за збереженням орендованих 

необоротних активів дасть можливість уникнути фінансових санкцій за 

пошкодження орендованого майна. Належним чином організований процес 

документування орендних операцій та аналітичний облік на позабалансовому 

рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» допоможе значно розширити 

діапазон аналітичних досліджень для прийняття управлінських рішень стосовно 

доцільності та ефективності оренди. 

Розробка єдиної система критеріїв для класифікації видів оренди та 

орендних операцій як у міжнародній практиці, так і у вітчизняній, сприятиме 

більш точному відображенню орендних операцій в обліку та забезпечить 

можливість проведення їх техніко-економічного аналізу з метою більш 

ефективного використання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

В сучасних умовах господарювання, належне виконання системою 

бухгалтерського обліку покладених на неї функцій, обумовлює необхідність 

зосередження уваги на всебічних процесах регулювання організації обліку та 

удосконалення облікової політики відповідного підприємства.  

Важливим етапом під час організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві виступає формування облікової політики як інструменту вибору 

найоптимальніших з альтернативних варіантів щодо відображення об'єктів 

обліку та надання інформації про них відповідно до запитів персоналу різного 

рівня управління. За таких умов, організація бухгалтерського обліку має 

забезпечити належне узгодження внутрішніх інформаційних зв'язків між 

різними рівнями менеджменту підприємства як по вертикалі, так і по 

горизонталі. За таких умов, облікова політика сучасних суб’єктів бізнесу 

повинна віддзеркалювати цілісність бухгалтерського обліку і тому має 
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всесторонньо охоплювати методичний, технічний і організаційний аспекти 

облікового процесу. Зазначене обумовило найбільше поширення в економічній 

літературі трьох самостійних аспектів облікової політики, я саме методичного, 

технічного та організаційного [2]. 

Методичний аспект облікової політики обумовлює особливі процедури 

відображення в облікових регістрах інформації про господарські процеси на 

основі використання альтернативних прийомів та специфіки діяльності 

суб’єкта господарювання. Даний аспект облікової політики є найбільш 

специфічним, у ньому розкривають порядок визнання та відображення об'єктів 

обліку відповідного підприємства в межах чинних законодавчих норм з метою 

формування фінансових звітів. 

Технічний аспект облікової політики визначає особливості формування та 

подальшого використання робочого плану рахунків, сформованого самим 

підприємством на основі чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій; застосування розроблених фахівцями бухгалтерії підприємства 

робочих форм первинних документів, за якими не передбачені законодавчо 

типові форми; впровадження та функціонування інформаційних облікових 

систем і технологій; вибір форми обліку та відповідних облікових регістрів; 

розробка графіків документообороту і визначення технології обробки облікової 

інформації; встановлення складу та порядку подання різних форм звітності; 

визначення порядку проведення інвентаризації розрахунків, активів та 

зобов'язань підприємства. 

На основі організаційного аспекту облікової політики визначається форма 

організації бухгалтерії на відповідному підприємстві з урахуванням специфіки 

його діяльності та організаційної структури. Зокрема, відповідно до п. 4 ст. 8 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

[5] такою формою може бути: введення до штату підприємства посади 

бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним 

бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
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зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського 

обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; самостійне 

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо 

власником або керівником підприємства [4]. 

Задоволення інформаційних потреб користувачів обумовлює необхідність 

забезпечення достовірності облікових та звітних даних. З цією метою, а також з 

метою раціонального використання ресурсів на підприємстві створюють 

систему внутрішнього контролю. Процес розробки облікової політики повинен 

розглядатися як дієвий інструмент впливу на систему обліку у напрямі 

пристосування її до потреб управління, оскільки облік виступає основним 

засобом отримання інформації для всебічного контролю за господарськими 

процесами та планування подальшої стратегії розвитку бізнесу.  

Отже, можемо дійти висновку про необхідність постійного 

вдосконалення облікової політики з акцентуванням уваги на інтеграцію 

бухгалтерського обліку із системою управління. Це обумовлено необхідністю 

задоволення як внутрішніх так і зовнішніх користувачів облікової інформації, 

що впливає на ефективне функціонування системи управління підприємством. 
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СМАРТ-КАРТКИ: СУТНІСТЬ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК 

 

Паливна смарт-картка – поширена форма безготівкової оплати за пально-

мастильні матеріали (далі – ПММ). Вона являє собою пластикову картку із 

вбудованим чіпом (мікропроцесором). 

Смарт-картка дозволяє отримувати пальне на АЗС і відстежувати всі 

транзакції за нею. Для отримання на АЗС пального за паливними картками, з 

постачальником укладають відповідний договір купівлі-продажу, у якому 

обумовлюють порядок відносин між АЗС і покупцем, включаючи умови оплати 

та постачання пального, момент переходу права власності на ПММ. 

Види паливних карток: 

1) грошові – видаються на певну грошову суму, яку можна витратити на 

придбання ПММ. Пальне за цією карткою відпускають за ринковими цінами, 

встановленими на момент заправки автомобіля. Право власності на пальне при 

використанні грошових смарт-карток переходить до покупця після фактичної 
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заправки автомобіля пальним, оскільки тільки коли покупець заправить авто на 

АЗС, відбувається постачання йому пального; 

2) літрові – видаються на певну кількість (обсяг) пального, доступного 

для заправки на АЗС. За літровою смарт-карткою пальне відпускають за ціною, 

зафіксованою на дату зарахування авансу від покупця (або якусь іншу 

конкретну дату, зазначену в договорі). 

При використанні літрових смарт-карток, право власності на ПММ може 

переходити: 

- за фактом отримання паливних карток – після передачі покупцеві смарт-

карток на передплачену кількість ПММ, за умовами договору пальне 

залишається на відповідальному зберіганні у постачальника і відпускається 

пред’явнику смарт-картки в міру потреби; 

- у момент фізичного відпуску пального – коли пальне заливають у бак 

автомобіля на АЗС. 

Від того, який варіант обраний, залежить порядок відображення пального 

у бухгалтерському обліку. 

Якщо право власності на пальне переходить до покупця відразу при 

отриманні смарт-карток, то оприбутковувати пальне потрібно за фактом 

отримання таких паливних карток. У цьому випадку продавець виписує 

видаткову накладну (або акт приймання-передачі) на загальну кількість 

пального. В цей момент передплачене пальне покупець оприбутковує записом: 

Дт 203.1 «Паливо на складі» Кт 631. Одразу ж покупець на підставі виписаної 

видаткової накладної (акта приймання-передачі) передає пальне постачальнику 

на відповідальне зберігання: Дт 203.4 «Паливо на АЗС» Кт 203.1 «Паливо на 

складі». 

Якщо право власності на ПММ переходить до покупця в момент 

фактичної заправки автомобіля на АЗС, то оприбутковувати пальне до цієї дати 

підстав не виникає. У такому випадку до моменту відпуску пального у покупця 

обліковується передоплата: Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами». При 

заправці автомобіля пальне відносять на субрахунок 203.3 «Паливо в 
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автомобілі». 

Подальші операції в обліку здійснюють на підставі документації, 

отриманої від постачальника за підсумками звітного місяця. 

Важливим є підтвердження факту отримання ПММ. 

Під час заправки автомобіля за паливною карткою її власник (водій) 

отримує: 

1) чек спеціалізованого РРО із зазначенням найменування, кількості та 

вартості фактично відпущеного пального; 

2) чек автозаправного терміналу (витрата за паливною карткою). 

Крім того, за підсумками місяця постачальник формує: 

- зведену видаткову накладну на фактично відпущені обсяги пального за 

смарт-картками (якщо право власності на ПММ переходить у момент його 

відпуску на АЗС) або 

- акт приймання-передачі пального з відповідального зберігання, в якому 

зазначається обсяг і вартість отриманого пального (якщо під час отримання 

пального у власність воно відразу було передано на відповідальне зберігання). 

Вказані документи будуть підтверджуючими. На думку податкових 

інспекторів підтвердженням факту отримання пального можуть бути видаткові 

документи або чеки терміналів, які формуються безпосередньо під час 

фактичного отримання пального з АЗС. 

Постачальник зазвичай після закінчення місяця надає видаткову накладну 

на відпущене пальне і датує її останнім днем місяця, а пальне покупець 

заправляє щодня. Виникає розрив між документуванням і моментом заправки 

автотранспортного засобу. Зведена видаткова накладна на пальне подібна до 

лімітно-забірних карток, в яких вписують дату та кількість відпущеного 

протягом звітного місяця матеріалу. 

Підприємства, у яких є свої АЗС, відпуск пального в бак автомобіля 

здійснюють за відомістю видачі паливно-мастильних матеріалів (заправна 

відомість). На її підставі в останній день місяця складають лімітно-забірну 

картку (або вимогу) і списують конкретний вид пального зі складу. Аналогічно 
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платники паливного акцизу складають зведену акцизну накладну за витратою 

пального на власні потреби і втратами. 

Тобто, кількість пального, заправленого на АЗС за смарт-картками, 

продавець щодня відображає у змінному звіті за формою № 17-НП. Потім у 

кінці звітного місяця, керуючись звітом, складає видаткову накладну на адресу 

покупця, в якій зазначає вид пального, виданого за смарт-картками, його 

кількість у літрах, вартість і загальну суму постачання. Дані дозволяють 

покупцеві правильно визначити вартість пального при оприбуткуванні, адже в 

чеку РРО може бути вказана інша ціна. 

Для контролю та впорядкування, оброблення даних ч. 1 ст. 9 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 

липня 1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996-XIV) дозволяє складати зведені 

облікові документи на підставі первинних [2]. 

Вимоги, що первинний документ повинен бути складений під час 

здійснення господарської операції або безпосередньо після її завершення, у 

Законі № 996-XIV немає. Єдине обмеження – господарські операції 

відображають в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були 

здійснені (ч. 5 с. 9 Закону № 996-XIV) [2]. Відповідно, складати видаткову 

накладну на кожен фактичний відпуску пального (фактичну заправку на АЗС) 

не обов’язково. Для облікових цілей достатньо щомісяця формувати видаткову 

накладну. 

Видаткова накладна від постачальника пального, датована останнім днем 

місяця, – це той первинний документ, який фіксує заправку автомобілів 

пальним на АЗС. Саме за ним покупець оприбутковує пальне у себе в обліку: 

Дт 203.3 «Паливо в автомобілі» Кт 631. Бухгалтерський запис проводять датою 

виписування видаткової накладної – останнім днем звітного місяця. 

Якщо обсяг пального у видатковій накладній не збігається з фактично 

отриманим протягом місяця на АЗС за смарт-картками, проводять звіряння з 

постачальником і з’ясовують причини такої розбіжності. 
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Важливим для бухгалтера є наявність чеків РРО. Якщо за договором на 

дату здійснення передоплати ціна на пальне фіксована, а на дату заправки 

автомобіля вона змінилася, у чеку РРО буде відображена ринкова ціна. Такий 

чек для покупця – не є підставою для відображення пального в обліку, оскільки 

він містить недостовірні дані про обсяг господарської операції (у грошовому 

виразі). 

Чек РРО свідчить про кількість залитих у бак автомобіля літрів пального 

та дату заправки. Чеки РРО використовують для контролю:  

- держателя смарт-картки (водія) – він повинен відзвітувати за отриману 

на АЗС кількість пального (у літрах); 

- постачальника – у його видатковій накладній повинна бути зазначена 

кількість ПММ, відпущена за виданими підприємству паливними картками. 

За відсутності чеків РРО податкові інспектори часто вбачають підстави 

для не визнання витрат. 

Оскільки відсутній єдиний підхід, на практиці чеки РРО додають до: 

- акта звірки (звіту про обсяги відпущеного пального), отриманого від 

постачальника ПММ за звітний місяць, або 

- акта руху пального за паливною смарт-карткою, або 

- подорожніх листів. 

Приклад. Підприємство уклало договір на постачання скрапленого газу за 

літровими паливними смарт-картками. Право власності на ПММ переходить до 

покупця після заправки автомобілів на АЗС. 

Продавцю пального перераховано аванс за 700 л газу за ціною 12 грн 

за літр (без ПДВ – 10 грн, ПДВ – 2 грн) на суму 8400 грн, у тому числі ПДВ – 

1400 грн. Смарт-картки передані представнику підприємства за актом 

приймання-передачі безоплатно. 

Автомобілі використовуються підприємством у збутових цілях. Пальне в 

баках автомобілів обліковують на субрахунку 203.3 «Паливо в автомобілі». 

Протягом місяця за паливною карткою заправили автомобілі на 650 л. За 

даними подорожніх листів фактичні витрати скрапленого газу за місяць 
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становлять 640 л (у межах норм). Господарські операції та кореспонденцію 

рахунків наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Бухгалтерські записи з обліку заправки автомобіля на АЗС 

за паливною карткою [1, с. 20] 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Дт Кт 

Придбання пального 

1. Перераховано постачальнику передоплату за 

700 л скрапленого газу за ціною 12 грн/л 
371 311 8400 

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у 

складі передоплати за пальне (за наявності 

зареєстрованої податкової накладної) 

644/1 644 1400 

641/ПДВ 644/1 1400 

3. Отримано паливні картки від постачальника 

пального 
061 - 8400 

4. Передано смарт-картки водіям 062 061 8400 

5. Відображено заправку автомобілів газом 

протягом місяця на підставі видаткової накладної 

постачальника  

(650 л × 10 грн/л) 

203.3 631 6500 

6. Списано раніше відображену суму податкового 

кредиту з ПДВ  

(6500 грн × 20 % : 100 %) 

644 631 1300 

7. Відображено залік заборгованостей 631 371 7800 

8. Списано вартість газу із позабалансового обліку - 062 7800 

Використання пального 

Списано вартість фактично спожитого 

автомобілями газу на підставі подорожніх листів 

(640 л × 10 грн/л) 

93 203.3 6400 

 

Отже, наявні чеки РРО і зазначена в них кількість пального повинні 

співпадати з видатковою накладною постачальника. Згодом витрачене пальне 

списують на рахунки витрат на підставі подорожніх листів чи інших подібних 

документів, розроблених і затверджених підприємством. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМТСВА 

 

На сільськогосподарських підприємствах запаси призначені для 

виробництва, надання послуг або для перепродажу протягом короткого періоду 

часу, визначаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх 

вартість може бути достовірно визначена. 

На підприємстві запаси можуть мати різне призначення залежно від 

функцій, яку вони виконують у процесі виробництва, а також від особливостей 

підприємства.  

Структура документообігу є такою, щоб забезпечити вчасне надходження 

необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного 

управління рухом матеріальних запасів. 

Для забезпечення виробничої програми відповідними запасами на 

підприємствах створюються спеціальні склади для зберігання основних і 

допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, МШП та інших запасів. Крім 

центральних складів, в різних структурних підрозділів підприємства є комори, 

які виконують функції проміжних складів. Кожному складу наказом по 

підприємству присвоюється порядковий номер, який надалі зазначається на 

всіх документах, що відноситься до операцій даного складу. 

На складах запаси розміщуються за секціями, а всередині них за групами, 

типо- та сорторозмірами в штабелях, ящиках, контейнерах, на стелажах, 
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полках, комірках, піддонах, що забезпечує швидке їх приймання, відпуск та 

контроль за відповідністю фактичної наявності встановлених нормам ліміту. 

Облік матеріалів на складі здійснюється завідувачем складом (комірником), 

який є матеріально-відповідальною особою. Його приймають на роботу, як 

правило, за погодженням з головним бухгалтером підприємства. З комірником 

укладається типовий договір у встановленій формі про повну індивідуальну 

матеріальну відповідальність. 

Первинні документи складаються на бланках типових форм, а також на 

бланках спеціалізованих форм. 

Керівники підприємств забезпечують фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій, що були проведені у первинних документах. 

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх 

у встановленні графіком документообігу, терміни для відображення у 

бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах несуть 

особи, які склали і підписали ці документи. 

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка 

виключає можливість їх повторного використання. 

До первинних документів з обліку виробничих запасів, що 

використовують на підприємствах належать: форма М-1 «Журнал облік 

вантажів, що надійшли», застосовується для реєстрації транспортних 

документів пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад 

підприємств; форма М-2 «Довіреність», призначена для підтвердження права 

окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при 

отриманні запасів; для списання використаних бланків довіреностей 

призначена форма М-2а «Акт списання бланків довіреностей», форма М-3 

«Журнал реєстрацій довіреностей», призначений для реєстрації виданих 

довіреностей та розписки в їх отриманні; форма М-4 «Прибутковий ордер», 

використовується на складі, заповнюється в день надходження запасів при 

відсутності розбіжностей з документами, при оприбуткуванні запасів, 

отриманих з переробки; «Акт про приймання матеріалів» форма М-7, 
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застосовується при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами 

постачальника, або коли виробничі запаси надійшли без документів. 

Використовується для обліку надходження запасів і виправлення листа-

претензій постачальнику; форма М-8, 9, 28, 28 а «Лімітно-забірна картка», 

використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих 

матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманнями встановлених 

лімітів їх відпуску. Зазначений місячний ліміт відпуску певному цеху; «Акт-

вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів», заповнюється при разовому 

відпуску запасів для виробничих та господарських потреб; «Накладна-вимога 

на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», використовують для разового 

відпуску запасів всередині підприємства; форма М-12 «Картка складського 

обліку матеріалів», використовують для обліку виробничих запасів на складі; 

«Відомість обліку залишків матеріалів на складі» форма М-14, 

використовується для взаємозв'язку складського та бухгалтерського обліку; 

форма М-16 «Матеріальний ярлик», використовується для позначення одиниць 

запасів; форма М-18 «Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку 

матеріалів від встановлених норм запасу», складається завскладом у разі 

виявлення відхилень фактичного залишку, виробничих запасів від 

встановлених норм; «Матеріальний звіт», складається матеріально 

відповідальною особою і передається до бухгалтера, відображає рух запасів на 

складі за певний період; форма М-26 «Довіреність», бланк суворого обліку, 

призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати 

довіреною особою підприємства при отриманні запасів; форма 1-ТН 

«Товаротранспортна накладна», призначена для обліку поставок запасів та 

розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується 

для якісного та кількісного приймання запасів; Акт закупки ТМЦ, 

використовується при закупівлі запасів підзвітними особами у фізичних осіб на 

ринку та в інших місцях торгівлі. Форма Акту затверджена наказом про 

облікову політику. При оформленні в ньому обов'язково зазначаються 

паспортні дані та ідентифікаційний код продавця; форма М-21 
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використовується для інвентаризаційного опису товарно-матеріальних 

цінностей [1]. 

Первинні документи складаються у момент проведення кожної 

господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її 

завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання 

первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових 

апаратів, чеків тощо. 

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх 

у встановленні графіком документообігу, терміни для відображення у 

бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах несуть 

особи, які склали і підписали ці документи. 

Первинні документи, що пройшли обробку, мають відмітку, яка виключає 

можливість їх повторного використання. 

Таким чином бухгалтерія підприємства у встановлені строки здійснює 

приймання і обробку первинних документів на сирову, матеріали тощо. Всі 

документи сортуються і перевіряються. Прибуткові ордери звіряються з 

рахунками, що до них належать, транспортними документами, приймальними 

актами тощо. Лімітні картки, що надійшли зі складу, зіставляються з іншими 

примірниками, отриманими від цехів – споживачів, накладні на переміщення 

матеріалів, здані складами – відправниками, з примірниками тих же накладних 

що надійшли зі складів – одержувачів. 

Усі матеріальні цінності, що надійшли на підприємство від 

постачальників, при журнально-ордерній формі обліку обліковуються в 

журналі-ордері № 5 (5А). У ньому здійснюється облік розрахунків з усіма 

постачальниками. Тому доцільно відкривати два журнали-ордери: один для 

розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей, другий – по 

розрахунках за послуги і роботи [2].  

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться на складах за допомогою 

карток складського обліку, що розміщуються в картотеці за технічними 

групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Аналітичні 
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рахунки групують за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально 

відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і 

субрахунками. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотних 

відомостях. Використовують рахунки аналітичного обліку для контролю за 

зберіганням і рухом запасів, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, 

а також для підведення підсумків інвентаризації.  

Отже, що облік значно спрощується при використанні в бухгалтерському 

та складському обліку комп’ютерної техніки. В цьому випадку всі прибутково-

видаткові документи оброблюються щоденно в міру їх надходження зі складів. 

Для полегшення процесу обліку виробничих запасів на складі доцільно 

використовувати персональні комп’ютери [3], що спрощує ведення 

аналітичного обліку (картки складського обліку замінює дискета). При 

використанні комп’ютерних технологій всі необхідні регістри при сальдовому 

методі обліку матеріалів складаються з застосуванням комп’ютерної техніки.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Облік оплати праці – одна із важливих та складних сфер діяльності, яка 

потребує точних, достовірних та оперативних даних. Саме в цих даних 

відображається зміна кількості робітників, витрат робочого часу, категорій та 

розрядів працівників, інших, пов’язаних з виробництвом витрат тощо. 

Заробітна плата є основним джерелом доходів громадян, а також виступає 

найбільшим мотиватором трудового потенціалу працівників.  

Теоретичні аспекти стану та перспективи обліку розрахунків з оплати 

праці на різних підприємствах в цілому були розглянуті багатьма вітчизняними 

науковцями, зокрема: І.М. Новак [1], Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. [2], 

Потриваєва Н.В., Савченко І.В. [3] та інші. 

Управління оплатою праці є пріоритетним завданням як на макро- так і на 

мікрорівні. На рівні держави це питання обов’язково повинно передбачати 

дієву та ефективну систему зайнятості більшої частини населення, одночасно 

враховуючи інтереси, як працівників, так і власників підприємства, завбачати 

достойну оплату праці, різні заходи соціального захисту робітників та 

населення та механізми підтримки рівня доходів громадян. Оплата праці є 

рушійною силою до підвищення дієздатності працівників підприємства та 

суспільства в цілому. На рівні підприємства ефективне управління оплатою 
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праці є запорукою дієвої системи мотивації персоналу та раціоналізації 

структури витрат.  

Законом України «Про оплату праці» визначено, що заробітна плата – це 

певна винагорода, що обчислюється, як правило, у грошовому вираженні, яку, 

за трудовим договором, власник або уповноважена ним особа виплачує 

працівнику підприємства за виконану ним роботу [4].  

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконання 

роботи, кваліфікаційного рівня та професійно-ділових якостей працівника, а 

також кінцевих результатів виконаних робіт та діяльності всього підприємства 

загалом. На жаль, в більшості випадків суспільство нехтує цими критеріями. 

Відтак, робітник, що виконує важку фізичну роботу в непридатних, а іноді й 

небезпечних умовах, на відміну від офісного працівника, отримує ту ж 

заробітну плату.  

Дана ситуація певною мірою спонукає багатьох людей знаходити 

додаткові джерела заробітку. Одним із таких варіантів є неофіційне 

працевлаштування з уникненням сплати встановлених законодавством податків 

та платежів.  

В процесі організації бухгалтерського обліку розрахунків оплати праці 

підприємство повинно вдосконалити методи нарахування заробітної плати, 

надати обґрунтований вибір форми та системи оплати праці з урахуванням всіх 

критеріїв та особливостей кожного виду діяльності, вказати можливості 

збільшення заробітної плати та отримання додаткових виплат за рахунок 

збільшення продуктивності. Для своєчасності виплат, необхідно створити 

конкретний графік документообігу з оплати праці з усіма строками оформлення 

певних документів, які так чи інакше мають відношення до обліку праці. 

Обов’язково потрібно розробити власні тарифні умови розрахунків з 

робітниками.  

Слід зазначити, що вирішальну роль у системі аналітичного обліку 

відіграє збір інформації про відпрацьований час, виконання норм та планів, 

склад робітників та структуру фонду оплати праці. Також інформація щодо 
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витрат на розрахунки з працівниками суттєво впливає на формування 

фактичної собівартості виготовленої продукції. Адже, як добре відомо, до 

складу собівартості включають основну, додаткову заробітну плату та інші 

нарахування та виплати.  

Отже, враховуючи це, не менш важливим напрямком удосконалення 

бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці можна вважати 

автоматизацію облікового, аналітичного та контрольного процесів, яка зводить 

до мінімального рівня можливість виникнення помилок під час збирання, 

обробки та передачі інформації, скорочує час на виконання різного роду 

процедур, зменшує обсяг щоденної та ручної обробки документів. Необхідно 

зазначити, що відмінною рисою є змога створювати в комп’ютерному режимі 

та узагальнювати облікову інформацію в розрізах, які необхідні для контролю, 

аналізу та формування бухгалтерської звітності, а також управління нею.  

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо загальні рекомендації для 

удосконалення обліку розрахунків оплати праці: 

1) введення на підприємстві обґрунтованої тарифної системи 

розрахунків заробітної плати, яка враховує всі аспекти та критерії відповідного 

виду робіт;  

2) впровадження мотиваційної системи, яка спонукатиме працівників 

виконувати роботу якісніше та ефективніше; 

3) автоматизація облікового, аналітичного та інших процесів на 

підприємстві задля якіснішого збирання, обробки, передачі облікової 

інформації та надання достовірних, у повному обсязі, даних внутрішнім та 

зовнішнім користувачам. 
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У зв’язку з динамічним розвитком цифрових технологій визначну роль 

посідає адекватне, своєчасне, впорядковане інформаційне забезпечення 

підприємства. У системі управлінської діяльності інформація стає одним з 

важливих ресурсів діяльності будь якого суб’єкта господарювання. Зокрема, 

актуальними стають питання ефективного вибору методів обробки й 

використання інформації, а також технічних засобів, завдяки яким стало 

можливим перетворення інформації у важливий виробничий ресурс. 

Чимало вітчизняних та закордонних науковців досліджують тему 

значення облікової інформації в управлінні фінансовим результатом 
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підприємства. Серед них: Н.Л. Правдюк, І.М. Лепетан, Н.М. Лисенко,  

Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.В. Сопко, Я.В.Соколов, В.Г. Швець 

та інші. Та, нажаль, чимало питань залишаються й досі відкритими і 

потребують подальшого вивчення, адже вплив глобалізаційних процесів на 

економіку країни змушує кожне підприємство постійно підлаштовуватись до 

нових умов функціонування.  

На думку Н.Л. Правдюк облікова інформація є фундаментом при 

прийнятті управлінських рішень. Автор пояснює її як нові знання про об’єкт 

управління, що дозволяє формувати управлінські рішення, як міру ліквідації 

невизначеності в управлінській системі та впорядковане відображення 

дійсності [3].  

Досліджуючи сутність облікової інформації, варто відзначити погляд  

І.М. Лепетан, яка розглядає дану категорію як засіб зниження невизначеності і 

ризиків, що сприяє реалізації певної мети управління підприємством [1]. 

Н.М. Лисенко зазначає, що «облікова інформація є продуктом 

інформаційної системи управління, які постійно пристосовується до потреб 

економіки» [2]. 

Отже, можна сказати, що облікова інформація – це невід’ємна частина 

системи управління і є центром економічної інформації підприємства. Це 

пов’язано з тим, що така інформація точніша, оперативніша, достовірніша за 

будь-яку іншу. Вона показує зв'язки підприємства з навколишнім середовищем, 

так і його внутрішню структуру, також надає можливість розподіляти права 

виконавців та їхню економічну ефективність. 

Сьогодні облікова інформація є основою управління, яке, в свою чергу, 

направлене на реалізацію управлінських рішень, щоб вчасно змінювати 

господарську та фінансову діяльність підприємства. Тобто, прийняття 

управлінських рішень за умов, що всі планові та бухгалтерські дані є 

зіставленими, дозволяють ефективніше та надійніше здійснювати діяльність 

суб’єктам господарювання.  

Всю облікову інформацію на підприємстві варто класифікувати за такими 
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ознаками: інформація, яка необхідна для ефективного управління 

підприємством та інформація, яка відображає поточний фінансовий стан 

підприємства, величину та структуру його активів (майна) та джерел їх 

утворення, розмір залучених до обороту матеріальних та фінансових ресурсів, 

результати господарської діяльності за певний період [4].  

Система бухгалтерського обліку – це той інструмент, за допомогою якого 

підприємство отримує всю необхідну інформацію для прийняття рішень. 

Облікова система являє собою фотографію, а точніше проекцію в 

інформаційний вимір тих матеріальних потоків і змін у них, що відбуваються у 

технологічній сфері підприємства. Облік підприємства дає показники тих 

процесів, що відбуваються в технології на мові інформації. Система обліку 

постійно розвивається і адаптується до нових умов шляхом створення нових 

зв'язків, елементів, підсистем із своїми локальними цілями та засобами їх 

досягнення. 

Доцільно розглянути вимоги, властивості та користувачів облікової 

інформації рисунок 1, які здебільшого підходять для будь-якого суб’єкта 

господарювання. 

 

 

Облікова інформація  

Властивості  Вимоги  

Значимість, достовірність, 

повнота, релевантність, 

відсутність систематичних 

помилок 

Внутрішні: менеджери, 

власники, інші внутрішні 

користувачі 

Користувачі  

Зовнішні: кредитори, інвестори, 

податкові органи, статистичні органи, 

інші зовнішні користувачі 

Невичерпність та відтворюваність; 

збереження і збільшення 

незалежно від використання; 

потенційність використання у 

майбутньому 

 

Рис. 1. Облікова інформація в управлінні фінансовим результатом 
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Отже, сучасні ринкові умови господарювання потребують отримання 

інформації, яка є необхідною для аналізу відповідного потенціалу підприємства 

в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, для своєчасного виявлення 

та усунення відхилень для прийняття правильних стратегічних рішень. Поряд з 

цим для отримання даної інформації кожному підприємству варто весь час 

слідкувати за достовірністю та правильністю внесення планових та фактичних 

показників, які в подальшому будуть зберігатися та використовуватися з метою 

ефективного функціонування в швидких глобалізаційних умовах. 

Управлінський облік, має оперативно і адекватно реагувати на запити 

управління щодо витрат, доходів та фінансових результатів, швидко сприймати 

новітні технології, поєднувати бухгалтерський облік з іншими функціями 

управління. Сучасну систему бухгалтерського обліку можна розглядати як 

штучно створену глобальну модель інформаційної технології, необхідну для 

успішного виконання основних функцій управління підприємством. 
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РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: НАРАХОВУВАТИ ЧИ НІ? 

 

Із переходом України на міжнародні стандарти обліку і звітності 

змінилися методологічні підходи до відображення в обліку і звітності окремих 

видів активів та пасивів підприємства, зокрема дебіторської заборгованості. 

Відповідно до п. 7 П(С)БО 10 поточна дебіторська заборгованість 

відображається у балансі за чистою вартістю реалізації, яка визначається як 

різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості та сумою резерву 

сумнівних боргів [1]. 

Створення резерву сумнівних боргів передбачено п. 7,8 П(С)БО 10. 

Цікавим є те, що виходячи с тексту П(С)БО резерв сумнівних боргів необхідно 

створювати всім підприємствам. Аналіз балансів суб’єктів господарської 

діяльності свідчить, що не кожне підприємство приймає рішення про створення 

резерву. Головним критерієм прийняття позитивного рішення щодо 

необхідності створення резерву є, на нашу думку, наявність простроченої 

дебіторської заборгованості покупців за придбані товари, роботи або надані 

послуги. При цьому головному бухгалтеру слід проаналізувати динаміку 

товарної дебіторської заборгованості і з’ясувати, чи зменшується її сума на 

кінець року, чи навпаки – збільшується. В разі збільшення заборгованості 

дебіторів на кінець року необхідно проаналізувати терміни виникнення 

заборгованості, оскільки відвантаження товарів, продукції, виконання робіт або 

надання послуг може відбуватися саме наприкінці року, і, відповідно, терміни 
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погашення такої заборгованості ще не настали. 

П(С)БО 10 рекомендує на вибір бухгалтера два методи нарахування 

резерву сумнівних боргів – метод застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості та метод застосування коефіцієнта сумнівності. Обраний метод 

нарахування резерву сумнівних боргів відображається в наказі про облікову 

політику підприємства.  

Слід зауважити, що сума резерву сумнівних боргів у бухгалтерському 

обліку відображається у складі інших витрат операційної діяльності по дебету 

субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги». Це означає, що наприкінці 

звітного періоду сума створеного резерву сумнівних боргів буде віднесена на 

фінансові результати і може суттєво вплинути на розмір прибутку або збитку. 

Це може бути додатковим способом оптимізації розміру податку на прибуток 

підприємства. 

Дотепер виникає питання – чи обов’язкове є створення резерву сумнівних 

боргів і чи передбачена відповідальність за його відсутність. Відповідно до ст. 

164-2, 234-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачено накладання адміністративного штрафу на посадових осіб 

підприємства за відсутність створеного резерву сумнівних боргів. При цьому, 

такий штраф може бути накладений на посадових осіб підприємства, яке 

підлягає державному фінансовому контролю [2]. 

Щодо отримання інформації про резерв сумнівних боргів підприємства 

можна звернутися до фінансової звітності. Зокрема, у ф. 1 «Баланс» (Звіт про 

фінансовий стан) у другому розділі активу відображають суму нарахованого 

резерву сумнівних боргів і визначають чисту вартість реалізації товарної 

дебіторської заборгованості [3]. Більш детальна інформація міститься у ф. № 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» у розділі VII «Забезпечення і 

резерви». Дані відображаються в розрізі таких показників: 

- залишок на початок року; 

- створено у звітному році; 

- використано у звітному році; 
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- сторновано невикористану суму у звітному році; 

- залишок на кінець року. 

Фінансова звітність не надає інформації щодо обраного підприємством 

методу створення резерву. Така інформація відображена у наказі про облікову 

політику, який не завжди надається зовнішньому користувачу, оскільки є 

внутрішнім документом підприємства. 

Отже, рішення щодо створення резерву сумнівних боргів покладається на 

облікову службу підприємства в тому випадку, коли воно не відноситься до 

підприємств, що підлягають державному фінансовому контролю. Ті 

підприємства, які згідно законодавства є об’єктами державного фінансового 

контролю, повинні передбачити його створення в своїй обліковій політиці. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ  

ЗА ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а 

також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. 

Учасниками інвестиційної діяльності в Україні можуть бути: 

– органи, уповноважені управляти державним та муніципальним майном; 

– організації та підприємства, підприємницькі об’єднання, громадські 

організації та інші юридичні особи всіх форм власності; 

– міжнародні організації, іноземні юридичні особи; 

– фізичні особи – громадяни України, інших держав. 

Інвестиційна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється 

законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність 

здійснюється, відповідними договорами України. 

Усі суб’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та 

господарювання мають однакові права щодо здійснення інвестиційної 

діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. 

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види і обсяги інвестицій, 

залучає для їхньої реалізації на договірній основі будь-яких учасників 

інверсійної діяльності, у тому числі через організацію конкурсів і торгів. 
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За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження 

інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим 

громадянам і юридичним особам у порядку встановленому законодавством. 

Взаємовідносини при такому передаванні прав регулюються ними самостійно 

на основі договорів. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у 

вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних 

паперів і позик. 

З метою удосконалення обліку інвестиційної діяльності підприємства, 

підвищення його інформативності та аналітичної цінності, на кафедрі обліку і 

аудиту Національної металургійної академії України був розроблений 

методичний підхід до обліку інвестиційної діяльності, який передбачає: 

- класифікацію об’єктів інвестиційної діяльності на підприємствах [1]; 

- кодифікацію складових інвестиційної діяльності, яка дозволить 

створити єдину систему аналітичних документів та субрахунків другого 

порядку для обліку інвестиційної діяльності, що дозволить відокремити 

інвестиційну діяльність від операційної та фінансової [2]; 

- систему субрахунків для обліку результатів інвестиційної діяльності, 

використання яких дозволить відокремити облік інвестиційної діяльності від 

інших видів діяльності підприємства [3]; 

- форми документів для аналітичного обліку інвестиційної діяльності, які 

дозволять оцінити економічну ефективність інвестиційної діяльності на 

підприємстві [4]. 

Розроблений методичний підхід передбачає здійснення бухгалтерського 

обліку операцій інвестиційної діяльності за визначеними групами об’єктів такої 

діяльності. Це вимагає створення довідника типових бухгалтерських проведень 

для відображення операцій інвестиційної діяльності з використанням 

запропонованої системи субрахунків [3]. 

Метою даної роботи є формування бази типових проведень для 

відображення операцій з різними об’єктами інвестиційної діяльності на основі 

кодифікації рахунків [2, 3]. 
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Відображення операцій, які відносяться до інвестиційної діяльності 

підприємства з використанням зазначеної системи субрахунків дозволяє 

виділити облік інвестиційної діяльності поряд з іншими видами діяльності 

підприємства, підвищити інформативність аналітичного обліку інвестиційної 

діяльності на підприємстві. Запропонований порядок обліку основних операцій, 

пов’язаних з обліком інвестиційної діяльності, та рекомендована 

кореспонденція рахунків в розрізі виділених груп об’єктів інвестиційної 

діяльності наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Запропонований порядок обліку операцій інвестиційної діяльності 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі 

рахунки 

дебет кредит 

1 2 3 

1 Операції з нематеріальними активами 

(код 1 згідно запропонованої кодифікації) 

1.1 Отримано нематеріальний актив 154 631 

1.2 Відображено суму ПДВ за придбаним нематеріальним активом 641 631 

1.3 Введено в експлуатацію нематеріальний актив 12 154 

1.4 Оплачено рахунки постачальника 631 311 

1.5 Списано суму зносу нематеріального активу, що призначений для 

реалізації 
133 12 

1.6 Списано залишкову вартість нематеріального активу, що призначений 

для реалізації 
286 12 

1.7 Відображено дохід від реалізації нематеріального активу  361 712 

1.8 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 712 641 

1.9 Сформовано собівартість реалізації нематеріального активу  943 286 

1.10 Списано дохід від реалізації нематеріального активу на дохід від 

інвестиційної діяльності 

712 747.1 

1.11 Списано собівартість реалізації нематеріального активу на витрати 

інвестиційної діяльності 
978.1 943 

1.12 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.1 793.1 

1.13 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності 793.1 978.1 

2 Операції з основними засобами 

(код 2 згідно запропонованої кодифікації) 

2.1 Отримано об’єкт основних засобів 152 631 

2.2 Відображено суму ПДВ за придбаним об’єктом основних засобів 641 631 

2.3 Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів 10 152 

2.4 Оплачено рахунки постачальника 631 311 

2.5 Списано суму зносу об’єкта основних засобів, що призначений для 

реалізації 
131 10 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

2.6 Списано залишкову вартість об’єкта основних засобів, що 

призначений для реалізації 
286 10 

2.7 Відображено дохід від реалізації об’єкта основних засобів 361 712 

2.8 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 712 641 

2.9 Сформовано собівартість реалізації об’єкта основних засобів 943 286 

2.10 Списано дохід від реалізації об’єкта основних засобів на дохід від 

інвестиційної діяльності 

712 747.2 

2.11 Списано собівартість реалізації об’єкта основних засобів на витрати 

інвестиційної діяльності 

978.2 943 

2.12 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.2 793.2 

2.13 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності 793.2 978.2 

3 Операції з іншими необоротними матеріальними активами 

(код 3 згідно запропонованої кодифікації) 

3.1 Отримано інший необоротний матеріальний актив 153 631 

3.2 Відображено суму ПДВ за придбаним іншим необоротним 

матеріальним активом 
641 631 

3.3 Введено в експлуатацію інший необоротний матеріальний актив 11 153 

3.4 Оплачено рахунки постачальника 631 311 

3.5 Списано суму зносу іншого необоротного матеріального активу, 

призначеного для реалізації 
132 11 

3.6 Списано залишкову вартість іншого необоротного матеріального 

активу, призначеного для реалізації 

286 11 

3.7 Відображено дохід від реалізації іншого необоротного матеріального 

активу 
361 712 

3.8 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 712 641 

3.9 Сформовано собівартість реалізації іншого необоротного 

матеріального активу 
943 286 

3.10 Списано дохід від реалізації іншого необоротного матеріального 

активу на дохід від інвестиційної діяльності 

712 747.3 

3.11 Списано собівартість реалізації іншого необоротного матеріального 

активу на витрати інвестиційної діяльності 
978.3 943 

3.12 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.3 793.3 

3.13 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності 793.3 978.3 

4 Операції з довгостроковими фінансовими інвестиціями, що обліковуються 

за методом участі в капіталі (код 4 згідно запропонованої кодифікації) 

4.1 Відображено витрати на придбання частки у статутному капіталі 

іншого підприємства (витрати від інвестиційної діяльності) 
978.4 30, 31 

4.2 Списано на фінансовий результат витрати на придбання частки у 

статутному капіталі іншого підприємства (витрати від інвестиційної 

діяльності) 

793.4 978.4 

4.3 Відображено придбання частки у статутному капіталі іншого 

підприємства з одночасним визнанням доходу від інвестиційної 

діяльності 

141 747.4 

4.4 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності  747.4 793.4 

4.5 Відображено дохід від продажу частки у статутному капіталі іншого 

підприємства 
30, 31 741 

4.6 Списано балансову вартість реалізованих довгострокових фінансових 

інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі, на  
971 141 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

собівартість реалізованих фінансових інвестицій   

4.7 Віднесено дохід від продажу частки у статутному капіталі іншого 

підприємства на дохід від інвестиційної діяльності 
741 747.4 

4.8 Віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій на 

витрати інвестиційної діяльності 
978.4 971 

4.9 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності  793.4 978.4 

4.10 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.4 793.4 

5 Операції з іншими довгостроковими фінансовими інвестиціями 

(код 5 згідно запропонованої кодифікації) 

5.1 Відображено витрати на придбання довгострокової фінансової 

інвестиції (витрати від інвестиційної діяльності) 
978.5 30, 31 

5.2 Списано на фінансовий результат витрати на придбання 

довгострокової фінансової інвестиції (витрати від інвестиційної 

діяльності) 

793.5 978.5 

5.3 Відображено придбання іншої довгострокової фінансової інвестиції з 

одночасним визнанням доходу від інвестиційної діяльності 
143 747.5 

5.4 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності  747.5 793.5 

5.5 Відображено дохід від продажу іншої довгострокової фінансової 

інвестиції 
30, 31 741 

5.6 Списано балансову вартість реалізованих інших довгострокових 

фінансових інвестицій на собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 

971 143 

5.7 Віднесено дохід від реалізації на дохід від інвестиційної діяльності 741 747.5 

5.8 Віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій на 

витрати інвестиційної діяльності 
978.5 971 

5.9 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності  793.5 978.5 

5.10 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.5 793.5 

6 Операції з короткостроковими фінансовими інвестиціями 

(код 6 згідно запропонованої кодифікації) 

6.1 Відображено витрати на придбання короткострокової фінансової 

інвестиції (витрати від інвестиційної діяльності) 
978.6 30, 31 

6.2 Списано на фінансовий результат витрати на придбання фінансової 

інвестиції (витрати від інвестиційної діяльності) 
793.6 978.6 

6.3 Відображено придбання короткострокової фінансової інвестиції з 

одночасним визнанням доходу від інвестиційної діяльності 

352 747.6 

6.4 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.6 793.6 

6.5 Відображено дохід від продажу короткострокової фінансової 

інвестиції 
30, 31 741 

6.6 Списано балансову вартість реалізованих короткострокових 

фінансових інвестицій на собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 

971 352 

6.7 Віднесено дохід від реалізації на дохід від інвестиційної діяльності 741 747.6 

6.8 Віднесено собівартість реалізованих фінансових інвестицій на 

витрати інвестиційної діяльності 
978.6 971 

6.9 Списано на фінансовий результат витрати інвестиційної діяльності 793.6 978.6 

6.10 Списано на фінансовий результат дохід від інвестиційної діяльності 747.6 793.6 

Джерело: авторська розробка 
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Наведена послідовність бухгалтерських проведень з обліку інвестиційної 

діяльності та чітке визначення первинних документів, де відображається 

відповідна облікова інформація [1], дозволять забезпечити повноту і прозорість 

формування і представлення облікових даних щодо стану та результатів 

інвестиційної діяльності на підприємстві. Це сприятиме стабілізації та 

удосконаленню інвестиційного процесу на підприємствах та забезпечуватиме їх 

економічний розвиток. 

Результати даної роботи можуть бути використані для удосконалення 

організації та методики обліку інвестиційної діяльності на вітчизняних 

підприємствах. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ  

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Будь-який суб’єкт господарювання в своїй діяльності здійснює витрати, 

основними з яких є витрати, пов’язані з операційною діяльністю. Поряд з 

питаннями, які розглядаються науковцями щодо операційних витрат, важливе 

значення має науково обґрунтована класифікація даних витрат з метою 

мінімізації цих витрат та, відповідно, максимізації прибутку. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1] 

операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші  

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Тобто це 

основна діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом та реалізацією 

продукції підприємства та яка забезпечує найбільшу частку його доходу,  

або основний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якого воно  

було створене. 
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про витрати підприємства, зокрема операційні витрати, визначає П(С)БО 16 

«Витрати» [2]. 

Класифікацію операційних витрат здійснюють за двома основними 

ознаками (табл. 1): 

1) за економічними елементами; 

2) за порядком віднесення витрат на собівартість реалізованої продукції. 

Таблиця 1 

Класифікація операційних витрат 

Класифікаційна ознака Витрати 

Економічні елементи 

Матеріальні затрати – це вартість витрачених у виробництві 

сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та 

комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних 

матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, 

допоміжних та інших матеріалів 

Витрати на оплату праці – це заробітна плата за окладами й 

тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, 

компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого 

невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці 

Відрахування на соціальні заходи – це відрахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

відрахування на індивідуальне страхування персоналу 

підприємства, відрахування на інші соціальні заходи 

Амортизація – це сума нарахованої амортизації основних 

засобів, нематеріальних активів та інших необоротних 

матеріальних активів 

Інші операційні витрати – це витрати операційної діяльності, які 

не увійшли до складу попередніх елементів, зокрема витрати на 

відрядження, на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове 

обслуговування тощо 

Порядок віднесення 

витрат на собівартість 

реалізованої продукції 

Витрати, які включаються до собівартості реалізованої продукції 

Витрати, які не включаються до собівартості реалізованої 

продукції 

Джерело: сформовано автором за даними П(С)БО 16 «Витрати» [2] 

 

Розглянемо витрати, які включаються до собівартості реалізованої 

продукції (рис. 1). 
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Рис. 1. Склад собівартості реалізованої продукції 

 

Розглянемо витрати, які не включаються до собівартості реалізованої 

продукції (рис. 2). 

 
Рис. 2. Склад витрат, які не включаються 

до собівартості реалізованої продукції 
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Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій [3] передбачено ведення 

обліку операційних витрат на рахунках класу 9 «Витрати діяльності», а саме: 

1) рахунок 90 «Собівартість реалізації»; 

2) рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»; 

3) рахунок 92 «Адміністративні витрати»; 

4) рахунок 93 «Витрати на збут»; 

5) рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

Облік витрат операційної діяльності узагальнюється у звіті про фінансові 

результати, примітках до фінансової звітності та статистичній звітності 

підприємства. 

Отже, для ефективного управління діяльністю підприємства особливу 

увагу слід звернути саме на витрати операційної діяльності та їх класифікацію, 

адже це дасть можливість забезпечити прибутковість діяльності підприємства, 

що є основною задачею будь-якого суб’єкта господарювання. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МСФО 

 

В настоящее время актуальным остается вопрос совершенствования учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции зерновых культур. 

Основным показателем, который позволяет оценить эффективность 

деятельности совершаемой организацией, является себестоимость продукции. 

Общая методика расчета себестоимости готовой продукции в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и по 

национальной системе бухгалтерского учета практически одинакова.  

В соответствии с общепринятыми стандартами, себестоимость включает 

в себя следующие основные элементы: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда (с отчислениями); 

– амортизация; 

– прочие затраты.  

От уровня себестоимости продукции зависят такие показатели как 

прибыль и уровень рентабельности, это обусловлено тем что, чем экономнее 

используются трудовые, материальные и финансовые ресурсы при 

производстве продукции, тем выше эффективность производства, тем больше 

прибыль. Таким образом, очень важно правильно организовать ведение учёта 
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затрат на производство, так как это является одним из главных направлений по 

снижению себестоимости продукции. 

Основным направлением учета затрат на производство продукции 

зерновых культур является обеспечение исчисления себестоимости данной 

продукции и контроль за экономичным и эффективным расходованием средств. 

Обоснованность установленных объектов учёта затрат являет ключевым 

фактором решения вышеперечисленных задач. 

В Республике Беларусь важнейшим направлением совершенствования 

учета затрат и калькуляции себестоимости зерновых культур является 

разработка научно обоснованной номенклатуры калькуляционных статей. 

Существенный недостаток установленной номенклатуры статей затрат в 

растениеводстве – значительное укрупнение затрат, объединение в отдельные 

статьи затраты, которые отражают различные хозяйственные процессы. 

Например, по статье «Работы и услуги» учитывают стоимость услуг 

автомобильного, грузового транспорта, живой тягловой силы, электро- и 

водоснабжения. В результате этого снижается контрольно-аналитические 

функции в системе управления себестоимостью продукции. Себестоимость 

основной продукции зерновых культур определяется только по убранным, 

обмолоченным культурам по количеству зерна после доработки. Поэтому 

объектами калькуляции зерновых и зернобобовых, включая кукурузу на зерно, 

являются зерно и зерноотходы. Качество зерноотходов определяется 

содержанием полноценного зерна в них. По данным лабораторного анализа 

устанавливается процент содержания полноценного зерна в зерноотходах. По 

этому проценту зерноотходы при калькуляции переводят в условное зерно. 

Солома как побочная продукция оценивается исходя из фактических затрат на 

уборку, скирдование и другие работы, принятые в организации по заготовке 

соломы [1].  

МСФО (IAS) 2 «Запасы» определяет порядок признания материальных 

оборотных запасов в качестве активов, их классификацию, состав затрат, 

включаемых в себестоимость запасов (затраты по приобретению, на 
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переработку, прочие затраты), методы определения себестоимости 

израсходованных запасов (прямой (специфической) идентификации, FIFO 

(ФИФО), средневзвешенной цены). МСФО (IAS) 2 «Запасы» также регулирует 

учет операций по движению материальных запасов путем постоянного 

(непрерывного) и периодического учета. Стандарт включает порядок 

определения возможной чистой цены продаж, переоценки материальных 

оборотных запасов и требования к раскрытию информации о запасах к 

финансовой отчетности. МСФО (IAS) 2 «Запасы» регламентируется методом 

полной себестоимости. При данном методе учета затрат на производство и 

калькулирования производственная себестоимость абсорбирует как 

переменные, так и постоянные затраты. В МСФО (IAS) 2 «Запасы» определены 

три группы затрат, включаемых в себестоимость продукции, а именно: 

1) производственные переменные прямые затраты; 

2) производственные переменные косвенные затраты; 

3) производственные постоянные косвенные затраты, которые далее 

будем называть производственные накладные затраты. 

Затратами первой группы – это те затраты, которые можно отнести 

непосредственно на себестоимость конкретных изделий на основании данных, 

полученных из первичного учёта. 

Ко второй группе относятся такие затраты, которые находятся в прямой 

зависимости от изменения объема деятельности, однако в силу 

технологических особенностей производства их нельзя или экономически 

нецелесообразно прямо отнести на изготовляемую продукцию. К третьей 

группе относятся те затраты, которые не изменяются в результате изменения 

объема производства.  

В развитой рыночной экономике организация обязательно должна иметь 

плановую калькуляцию на производство продукции и отслеживать отклонения 

от норм, выявленные в процессе производства. Перерасход норм 

свидетельствует о существенных недостатках в производственном процессе, а 

также о недостаточной обоснованности применяемых норм. При превышении 
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норм излишние затраты признаются в качестве текущих убытков и не 

включаются в себестоимость продукции. В Республике Беларусь эти правила 

законодательно не закреплены. Проведенный анализ основных положений по 

учету затрат и калькулированию себестоимости в Республике Беларусь с 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» показал, что в области учета запасов по МСФО 

существует достаточно большое количество ограничений по включению затрат 

в себестоимость продукции, значительная часть непроизводительных и 

неэффективных затрат, при определенных условиях относится на прибыли и 

убытки организации. К сожалению, в отечественном учете таких ограничений 

практически нет, что ведет к увеличению затрат и росту себестоимости 

продукции [2]. 

С каждым годом бухгалтерский и налоговый учет требует от предприятий 

более серьезного подхода к его организации.  

Множество организаций с успехом перешли к ведению бухгалтерского 

учета с помощью специализированных программ и продуктивно используют 

все их возможности. Благодаря автоматизации бухгалтерии повышается 

скорость и эффективность принятия управленческих решений. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби підприємства – це сукупність матеріально-речових 

цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері 

матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом [1].  

Ефективне використання основних засобів і виробничих потужностей 

підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: 

зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску 

продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень. Тому облік 

основних засобів є важливою ланкою в обліковій системі підприємства, а 

запорукою якісного обліку – високий рівень його організації. 

Визначенню методологічних та організаційних засад формування обліку 

основних засобів на підприємстві присвятили свої наукові дослідження такі 

провідні вітчизняні вчені, як Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., 

Завгородній В.П., Кужельний М.В., Марочкіна А.М., Ткаченко Н.М., 

Сопко В.В. та ін.  

Фундаментальні праці вітчизняних учених створили підґрунтя для 

методичних засад реалізації організаційних заходів в умовах господарювання 

підприємств різних форм власності. При цьому, в процесі розвитку 

підприємства та періодичних змін положень нормативно-правових документів, 

що регулюють питання обліку необоротних активів, виникають актуальні 
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завдання з удосконалення існуючої організації обліку, що реалізується на 

конкретному підприємстві відповідно до умов його господарювання.  

Отже, метою даного дослідження є визначення напрямів удосконалення 

організації обліку основних засобів в умовах діючого підприємства. 

Слід зазначити, що організація обліку основних засобів повинна бути 

цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і 

методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації [2]. 

Як зазначено в [3], основним документом з організації обліку є наказ про 

облікову політику підприємства, де вказуються основні правила та способи 

ведення бухгалтерського обліку. Тому при формуванні облікової політики 

потрібно чітко визначити способи ведення бухгалтерського обліку – 

первинного спостереження вартісного виміру, поточного групування та 

узагальнення фактів господарської діяльності. Авторами цього ж видання 

сформульовані основні завдання організації обліку основних засобів, якими, на 

нашу думку, повинен керуватись на підприємстві управлінський персонал при 

реалізації відповідних організаційних заходів, а саме: 

- правильне і своєчасне документальне оформлення та відображення в 

регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення і вибуття об’єктів 

основних засобів; 

- правильне обчислення та відображення в обліку сум зносу (амортизації) 

основних засобів; 

- отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух 

основних засобів за місцями їх експлуатації, а також в розрізі осіб, 

відповідальних за їх збереження; 

- виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або 

їхнього вибуття [3]. 

Також первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний 

ремонт та інші операції щодо основних засобів відображається в численних 
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спеціалізованих регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє 

якісному веденню обліку, збільшує трудомісткість опрацювання та 

відображення інформації, створює певні труднощі у формуванні 

документообігу й забезпеченні необхідними видами бланків [4].  

Тому, зробивши висновки із вищевказаного, можна погодитись з 

пропозицією Т.С. Муріної в дослідженні [5], що, здійснивши низку 

модифікацій типових форм з первинного обліку основних засобів, можна 

отримати компактну, практично універсальну первинну форму «Інвентарна 

картка – акт обліку руху основних засобів». Застосування в документообігу 

запропонованої форми сприятиме не тільки зниженню трудомісткості 

облікових робіт і скороченню документообігу, а й посиленню рівня контролю 

завдяки підвищенню рівнів інформативності та наочності документа. 

Безумовну практичну цінність мають результати досліджень 

Петренко А.Я. та Попової В.Д. при визначенні напрямів удосконалення 

організації обліку основних засобів. Зокрема, ними в статті [6] запропоновано в 

бухгалтерському обліку формувати ремонтний фонд на підставі забезпечень 

майбутніх витрат і платежів, використовуючи для цих цілей субрахунок 

474 «Забезпечення інших виплат і платежів». 

Облік і контроль основних засобів потребує вдосконалення в методико-

організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних актів. 

Таким чином, пропонуються наступні напрями удосконалення організації 

обліку основних засобів в умовах діючого підприємства:  

- уведення додаткових інформативних показників в окремі форми 

первинних документів і реєстри аналітичного обліку основних засобів; 

- систематичне проведення внутрішньої перевірки обліку основних 

засобів уповноваженою особою;  

- застосування обґрунтованого підходу при виборі методу нарахування 

амортизації об’єктів основних засобів; 

-  посилення дисциплінарної відповідальності обліковців у разі 

неналежного виконання ними обов’язків при здійсненні первинного, 
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синтетичного, аналітичного та податкового видів обліку основних засобів, що 

експлуатуються на підприємстві; 

- підвищення рівня автоматизація облікового процесу, зокрема, обліку 

основних засобів, за допомогою введення «задач» автоматизації;  

- формування ремонтного фонду основних засобів на підставі забезпечень 

майбутніх витрат і платежів й для відображення цієї інформації в обліку 

застосування аналітичного субрахунку 474.1 «Ремонтний фонд основних 

засобів» синтетичного субрахунку 474 «Забезпечення інших виплат і 

платежів».  

Запропоновані заходи з удосконалення організації обліку основних 

засобів сприятимуть підвищенню рівнів внутрішнього контролю та якості 

обліку цих активів на підприємстві. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Бажання інвесторів отримувати дані у прозорому і зрозумілому вигляді 

разом зі зростанням соціальної свідомості стали поштовхом до початку 

трансформації форм звітності бізнесу. Громадськості вже недостатньо бачити 

лише фінансові показники, їй потрібно знати, як діяльність компанії впливає на 

довкілля та клімат, чи дотримуються в ній права людини, чи немає лазівок для 

корупційних схем. Інформація потрібна, але вкрай важка для точного 

обчислення і структурування. Відповіддю на вимоги всіх зацікавлених осіб 

стала поява звіту про сталий розвиток. 

У розвинутих країнах перші інтегровані звіти компаній були сформовані 

саме на вимоги сталого розвитку лише на початку 2000-х років. Це пов’язано з 

тим, що перша офіційна публікація проекту Керівництва зі звітності по сталому 

розвитку відбулася у 2000 році. І лише в 2014 році з’явився удосконалений 

проект міжнародного формату інтегрованої звітності, що став результатом 

роботи сформованого світовими відповідальними компаніями Комітету 

Міжнародної ради з інтегрованої звітності (IRC) [8, с. 21]. 

З 2020 року всі підприємства України повинні складати інтегровану 

звітність. Цього вимагає як європейське, так і українське законодавство.  

При формуванні інтегрованої звітності підприємства керуються такими 

документами, як: Керівництвом із звітності про сталий розвиток, розробленим 
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Глобальною ініціативою зі звітності (GRI), Міжнародним стандартом  

з інтегрованої звітності, прийнятим у 2013 році Міжнародною радою  

з інтегрованої звітності (IRC) та принципами Глобального договору  

ООН [1, 2, 3]. 

В Україні налічується близько 40 компаній, які склали і публікували 

нефінансові показники у складі звітів з прогресу, звітів про корпоративну 

відповідальність, екологічних звітів, соціальних звітів, звітів про сталий 

розвиток, а також інтегрованих звітів [4]. Серед них АТ «Укрзалізниця», 

ТОВ «ДТЕК», корпорація «Артеріум», холдингова компанія «Астарта-Київ», 

ТОВ «Тетра Пак», міжнародна група компаній «МЕТІНВЕСТ», 

ПрАТ «Оболонь», АТ «Нафтогаз України», ТОВ «KERNEL», ТОВ «ВОЛЯ», 

ТОВ «Фокстрот», ТОВ «Nemiroff», АТ «UniCredit Bank» та ін. Проте, формат 

відображення даних у звітах названих компаній відрізняється, що свідчить про 

відсутність єдиної, чітко регламентованої структури. 

Одним з ключових факторів при підготовці інтегрованої звітності є 

побудова відносин зі стейкхолдерами з урахуванням: інтересів окремих груп, 

визначення найвпливовіших та найважливіших серед них, встановлення 

пріоритетів щодо різних груп стейкхолдерів, можливості впливу на суб’єкт та 

його ресурси. Проведення подальшого детального аналізу інформаційного 

очікування основних стейкхолдерів дозволить сформулювати ефективний план 

стратегічного управління підприємством, встановити бажаний напрямок 

розвитку суб’єкта господарювання з максимальним задоволенням їх інтересів. 

Основними стейкхолдерами є: інвестори, кредитори, менеджери, працівники, 

суспільні і державні організації та ін. 

Суб’єкти господарювання з урахуванням означених рекомендацій в 

нормативних документах при формуванні інтегрованого звіту повинні 

розкривати фінансову та нефінансову інформацію так, щоб користувачі мали 

змогу комплексно оцінити їхню діяльність в розрізі наступних аспектів: 

- стратегічне бачення розвитку (основні аналітичні показники діяльності з 

урахуванням дії впливу системи правових, комерційних, соціальних, 
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екологічних, політичних та економічних факторів на здатність суб’єкта 

реалізовувати встановлені стратегічні цілі);  

- структура управління (методи та процеси управління, корпоративна 

культура, відповідальність управлінського персоналу тощо);  

- основні ризики, які впливають на здатність підприємства генерувати 

грошові потоки від використання різних видів капіталу та механізми їх 

мінімізації;  

- коротко-, середньо- та довгострокові цілі, плани та заходи, які 

направлені на досягнення загальної стратегічної місії, враховуючи дію впливу 

низки факторів зовнішнього середовища, можливостей та ризиків, соціальних 

та екологічних складових розвитку; 

- бізнес-моделі суб’єкта господарювання (загальна інформація про активи 

і пасиви, види діяльності, продукцію, послуги, результати діяльності);  

- цільові показники у розрізі основних видів капіталу;  

- перспективи розвитку та наявні загрози. Кожен суб’єкт господарювання 

має обрати власну систему структурних елементів та показників залежно 

від особливостей діяльності, стадії розвитку, очікувань ключових 

стейкхолдерів [9, с. 362-363]. 

Всі види звітності мають як переваги, так і недоліки. Труднощі полягають 

в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і 

вимагає від інвесторів та менеджменту компанії докладання серйозних зусиль із 

пошуку необхідної інформації щодо стійкового розвитку, при цьому збільшує 

витрати Як наслідок, не розкриваються взаємозв’язки між стратегією і ризиком, 

фінансовими і нефінансовими показниками, корпоративним управлінням і 

результатами діяльності підприємства [5]. 

Досвід роботи українських компаній свідчить, що до 2019 року 

в Україні склалася ситуація, коли лише окремі компанії складали 

корпоративні звіти, вносячи в них інформацію про стійкий розвиток. В Україні 

найчастіше використовуються два нормативні документи: Керівництво 

Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting Initiative) (GRI, ГІО) і 
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Принципи Глобального договору ООН (United Nations Global Compact) 

(ГД ООН). 

У вітчизняній економічній літературі недостатньо уваги приділяється 

розкриттю можливостей інтегрованої звітності як інструменту соціальної 

відповідальності компаній. Залишаються мало висвітленими такі питання  

як методологічні засади складання інтегрованої звітності у відповідності  

з концепцією стійкого розвитку суспільства, вимог стейкхолдерів до  

звітності, ідентифікація ризиків бізнесу та аналізу їх впливу на стійкий 

розвиток [6].  

Компанія, яка вирішила впроваджувати інтегровану звітність, може 

зіштовхнутися з такими проблемами [7]:  

- відсутність методологічної бази; 

- відсутність інформаційних систем з оцінки нефінансових показників; 

- зростання внутрішніх координаційних трансакційних витрат на 

складання нефінансової звітності;  

- визначення необхідного рівня деталізації даних. 

Таким чином, прагнення вітчизняних суб’єктів господарювання  

виходити на міжнародні ринки буде певною мірою сприяти популяризації та 

поширенню інтегрованої звітності, залученню нових інвесторів, покращенню 

своїх позицій, а також дозволить комплексно розкрити різні аспекти їх 

діяльності та забезпечити більш широке використання внутрішнього 

потенціалу. Підготовка звітності за запропонованою методикою сприятиме 

уніфікації процесу її складання, вплине на зниження рівня інформаційних 

ризиків та підвищить якість та цінність необхідної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

ПІДПРИЄМСТВА: ТОЧКИ ДОТИКУ 

 

Формування концепції економічної безпеки сьогодні є невід’ємною 

складовою загальної стратегії розвитку будь-якого підприємства. Саме тому 

питання безпечного та ефективного функціонування на різних рівнях 

управління постійно перебувають в центрі уваги науковців. 

Козаченко Г.В. вважає, що сучасна система управління економічною 

безпекою повинна бути гнучкою, інтегрованою та відкритою, яка охоплює 

принципи, прийоми і способи, методи і методики, процедури, алгоритми і 

моделі, за допомогою яких забезпечується гармонізація інтересів підприємства 

з інтересами взаємодіючих з ним суб’єктів зовнішнього середовища [1, с. 107]. 

Коробчинський О.Л. визначає її як комплекс організаційно-управлінських, 

технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів, 

спрямованих на кількісну й якісну реалізацію захисту інтересів підприємства 

від зовнішніх і внутрішніх загроз [22, с. 43]. 

Отже, в загальному розумінні економічна безпека підприємства – це 

організаційна система ефективного використання корпоративних ресурсів, 

метою якої є запобігання загрозам і створення умов стабільного 

функціонування підрозділів підприємства. Головно метою системи управління 

економічною безпекою є попередження впливу негативних факторів на 

діяльність підприємства. До основних завдань системи управління 

економічною безпекою варто віднести: збір, аналіз, оцінку зовнішнього 
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оточення, прогнозування його розвитку; захист законних прав і інтересів 

підприємства; вивчення діяльності конкурентів, партнерів, клієнтів; 

забезпечення збереження матеріальних цінностей; виявлення, попередження, 

припинення можливих протиправних дій співробітників, конкурентів; захист 

комерційної таємниці тощо. 

Системою, яка формує механізм реагування на динамізм зовнішнього 

середовища, є система обліково-аналітичного забезпечення. Інформаційна база 

економічної безпеки, яка включає набір показників для моніторингу результатів 

функціонування підприємств за різними сферами економічної діяльності, 

інтегрується в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Облікові дані є фундаментальною інформаційною основою, на якій базуються 

оцінка економічної безпеки та формування комплексу заходів щодо її 

підтримки. 

У зв’язку з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у 

відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів 

фінансової звітності, господарюючим суб'єктам надається все більше 

самостійності в організації бухгалтерського обліку, яка реалізується за 

допомогою розробки та подальшого дотримання облікової політики.  

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [3]. Це самостійний вибір підприємством певних способів і методів 

ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних документів та 

особливостей діяльності. Елементи облікової політики надають можливість 

використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя 

залежно від поставлених цілей, тобто є одним із найбільш ефективних 

інструментів, який реально забезпечує підвищення рівня економічної безпеки 

господарюючого суб’єкта. 

Основною метою облікової політики вважається забезпечення одержання 

достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, 

результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової 
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звітності з метою прийняття відповідних рішень. Але справа не лише в 

достовірності інформації, яка наводиться у фінансовій звітності в результаті 

застосування певних облікових оцінок і процедур. За рахунок вибору окремих 

методів обліку так чи інакше досягається вплив на реальні процеси відтворення 

капіталу суб’єкта господарської діяльності, а це вже свідчить про ймовірність 

отримання недостовірної інформації та викривлення фактів щодо господарської 

діяльності. 

Саме тому перевага сучасного обліку містить загрозу помилок при 

формуванні облікової політики. Тому, здійснюючи розробку облікової політики 

на підприємстві, фахівці повинні мати на увазі, що на економічну безпеку 

підприємства здійснюють вплив: 

- загальні підходи до формування облікової політики (вибір основи 

оцінок із розмежуванням категорій активів, до яких застосовуються відповідні 

підходи щодо оцінки – первісна, справедлива, поточна вартість або чиста 

вартість реалізації); порядок розкриття інформації щодо ключових припущень 

відносно майбутніх звітних періодів і інших джерел невизначеності в оцінках, 

внаслідок дії яких може виникнути ризик суттєвих коригувань балансової 

вартості активів та зобов’язань); 

- методи обраної облікової політики і облікової оцінки відносно 

конкретних економічних об’єктів (необоротних активів, нематеріальних 

активів, інвестиційної нерухомості, в тому числі і для продажу та діяльності, 

що припиняється, , запасів, доходів, забезпечень тощо). 

У зв’язку з цим стає очевидним, що облікова політика підприємств 

повинна переглядатись з урахуванням необхідності забезпечення системи 

економічної безпеки. Такі зміни облікової політики повинні бути 

комплексними, і однією з її цілей повинна стати мінімізація або нейтралізація 

внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Інформація, що формується в бухгалтерському обліку, повинна бути 

надійною, повною, достовірною, тобто не містити істотних помилок і 

упереджених оцінок. Факти господарської діяльності повинні відображатися в 
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бухгалтерському обліку не тільки з їх правової форми, а й з їх економічного 

змісту і умов господарювання. 

Тому варто ретельно підійти до процесу накопичення інформації, що 

формується в системі її бухгалтерського обліку. Це стосується порядку 

внутрішнього регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві 

(Положення про бухгалтерську службу, облікова політика для цілей 

фінансового, управлінського і податкового обліку, форма бухгалтерського 

обліку); а також функціонування облікової системи (збір первинних облікових 

даних, формування облікових регістрів, зберігання і захист бухгалтерської 

інформації, формування та подання бухгалтерської звітності). 

Ефективне функціонування системи економічної безпеки підприємства 

залежить передусім від можливості отримати та використати за прямим 

призначенням якісну інформацію про зміну зовнішнього і внутрішнього 

середовищ певного суб’єкта господарювання. Задоволення інформаційних 

потреб користувачів – суб’єктів економічної безпеки – є головним завданням 

обліково-аналітичної системи, основні характеристики якої залежать від якісно 

сформованої облікової політики на підприємстві. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Современные условия экономики постоянно изменяются, поэтому 

предприятию следует развиваться, повышать качество продукции, что 

положительно скажется на конкурентоспособности организации. Руководству 

организации следует искать пути снижения себестоимости без ухудшения 

качества продукции, повышения рентабельности, что поспособствует 

увеличению прибыли, которую нужно использовать для модернизации 

оборудования и продвижения своей деятельности. 

Одним из этапов достижения вышеперечисленных целей является 

совершенствование бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно 

ведением управленческого учета и отчетности. 

Управленческий учет представляет собой упорядоченную систему по 

сбору, регистрации, обобщению и представлению информации о хозяйственной 

деятельности организации и ее внутренних структурных подразделений, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

Дочернее унитарное предприятие «Сельский строительный комбинат» 

Минского областного производственного проектно-строительного унитарного 

предприятия «Минскоблсельстрой» основными направлениями работы 

которого является производство железобетонных изделий для строительства 

зданий сельскохозяйственного назначения, зданий для переработки 
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сельскохозяйственной продукции, помещений для хранения 

сельскохозяйственной продукции, конструктивных элементов для 

строительства жилья, тротуарной плитки, пенополистирольных изделий. 

Данное предприятие использует формы бухгалтерской в соответствии с Закон 

Республики Беларусь №57-З от 12 июля 2013 г. «О бухгалтерском учете и 

отчетности» и составляются согласно Национальным стандартам 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» от 12 декабря 2016 г. № 104, 

однако составление только отчетности, установленной законодательством 

может отрицательно влиять на качество управленческих решений в 

последующем, поэтому предприятию следует применять управленческую 

отчетность. 

Одним из неотъемлемых элементов управленческого учета и отчетности 

является управленческий отчет о прибылях и убытках. Модернизированный 

автором управленческий отчет о прибылях и убытков для ДУП «ССК» 

представлена в таблице 1. 

В управленческом отчете о прибылях и убытках, представленном в 

таблице 1, автором предложено разделение выручки и себестоимости 

реализованной продукции, товаров, работ и услуг в зависимости от их видов, а 

именно данные изменения представлены в строках 11–14 и 21–24 

соответственно. Также можно предложить разделение управленческих 

расходов по следующим элементам затрат: 

- материальные затраты: приобретение сырья, материалов, 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива и др. (строка 41); 

- расходы на оплату труда: затраты на оплату основного и 

дополнительного заработка всех категорий работников (строка 42); 

- отчисления на социальные нужды: отчисления по установленным 

нормам от расходов на оплату труда фонду социального страхования, 

пенсионному фонду, фонду медицинского страхования (строка 43); 

- амортизация: амортизация как собственных, так и арендованных 

основных средств, амортизация нематериальных активов (строка 44); 
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Таблица 1 

Выдержка из управленческого отчета о прибылях и убытках для ДУП «ССК» 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За 

2019 г. 

За 

2018 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 10 7571 10580 

в том числе: 

выручка от реализации железобетонных изделий 
11 3256 4549 

выручка от реализации пенополистирольных изделий 12 1968 2751 

выручка от реализации тротуарной плитки 13 1438 2010 

выручка от реализации прочей продукции, товаров, работ 

изделий 
14 908,5 1270 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 20 6988 9885 

в том числе: 

себестоимость реализованных железобетонных изделий 
21 3077 4299 

себестоимость реализованных пенополистирольных изделий 22 1889 2641 

себестоимость реализованной тротуарной плитки 23 1125 1822 

себестоимость прочей реализованной продукции, товаров, работ, 

изделий 
24 897 1123 

Валовая прибыль 30 583 695 

Управленческие расходы, 40 606 743 

в том числе: 

материальные затраты 
41 93 102 

затраты на оплату труда 42 331 417 

отчисления на социальное страхование 43 113 142 

амортизация 44 60 67 

прочие 45 9 15 

Расходы на реализацию 50 - - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 
60 (23) (48) 

Прочие доходы по текущей деятельности 70 512 358 

Прочие расходы по текущей деятельности 80 (656) (531) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 90 (167) (221) 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 - 1 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - (20) 

Доходы по финансовой деятельности 120 5 - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (17) (11) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 
140 (12) (30) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (179) (251) 

Чистая прибыль (убыток) 210 (182) (259) 

Источник: собственная разработка 
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- прочие: налоги, сборы, отчисления в страховые фонды, затраты на 

командировки, подъемные, плата сторонним организациям за пожарную и 

сторожевую охрану, за подготовку и переподготовку кадров, оплата услуг связи 

и др. (строка 45). 

Представленный управленческий отчет о прибылях и убытках позволит 

улучшить эффективность принятия управленческий решений при выборе 

ориентации производства продукции, а также оптимизировать экономических 

затраты, в частности управленческие расходы, что позволит предприятию 

безубыточное производство и даже получение прибыли. Получение прибыли в 

определенных размерах может позволить предприятию привести 

модернизацию или обновление действующего оборудования, покупку нового 

оборудования для производства других видов изделий, все это может вывести 

на более широкий рынок сбыта произведенных видов продукции. 

Внедрение представленного управленческого отчета требует ведение 

аналитического учета, это означает открытие аналитических счетов в плане 

счетов организации. Изменение плана счетов потребует оптимизацию 

установленной на предприятии программы автоматизации бухгалтерского 

учета. Также необходимо доработать график документооборота, а именно 

включить в него предложенный отчет, назначить ответственных за его 

составление, определить сроки исполнения и предоставления, количество 

экземпляров и другие данные. 

Таким образом, для совершенствования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ДУП «ССК» чтобы повысить ее управленческое значения 

требуется: 

- введение аналитических счетов в рабочий план счетов организации, для 

ведения учета затрат по каждому виду продукции; 

- усовершенствование программы автоматизации бухгалтерского 

учета, для более эффективного процесса учета и получения промежуточных 

сведений; 

- доработать график документооборота, для повышения эффективности и 
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качества составления управленческой отчетности; 

- разработка управленческого отчета о прибылях и убытках, в целях 

определения нерентабельных видов продукции. 

Это позволит предприятию отслеживать себестоимость каждого вида 

продукта, управленческие расходы более подробно, в последующем оценивать 

данные категории для сокращения затрат и получения прибыли для 

дальнейшего развития производства. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Деятельность предприятия связана с определенными затратами. Они 

отражают, сколько и каких ресурсов было использовано предприятием. Также 

организации несут различные расходы, которые возмещаются благодаря иным 

источникам. Расходы и затраты являются понятиями, по определению которых 

до сих пор нет единой точки зрения. Эта неопределённость усиливается тем, 

что некоторые авторы считают их синонимами. Однако, несмотря на то, что в 

литературе термины «расходы», «затраты» нередко используются как 

синонимы, с точки зрения бухгалтерского учёта эти понятия имеют 

определенные особенности. 

Затраты хозяйствующего субъекта являются центральным объектом в 
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учётной системе организации. Так экономисты, бухгалтеры, финансисты, 

руководители, менеджеры, оперируя понятием «затраты» в процессе решения 

оперативных, тактических и стратегических управленческих задач, придают 

ему разную смысловую нагрузку. 

Основополагающие определения расходов и затрат с точки зрения 

бухгалтерского учёта прописаны в законодательстве Республики Беларусь. В 

Постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 

2011г. № 102 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учёту доходов и 

расходов» (в ред. постановления Министерства финансов от 22.12.2018 г. № 74) 

даётся следующее определение представленное ниже. 

Затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных 

организацией в процессе осуществления деятельности, которые признаются 

активами организации, если от них организация предполагает получение 

экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, 

если от них организация не предполагает получение экономических выгод в 

будущих периодах. Расходы – уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода путем уменьшения активов или увеличения обязательств, 

ведущее к уменьшению собственного капитала организации, не связанному 

с его передачей собственнику имущества, распределением между 

учредителями [1]. 

Более подробно остановимся на сущности производственных затрат, для 

этого проведем обзор литературных источников (таблица 1). 

В современном экономическом словаре, написанном под редакцией 

Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б., приводится отличие 

понятий «затраты» и «расходы». Затраты – это выраженные в денежной форме 

расходы организации, предпринимателей, частных производителей на 

производство, обращение и сбыт продукции [9]. 

К расходам относятся различные затраты средств – себестоимость 

проданной продукции, внепроизводственные и административные расходы, 

выплаты процентов, арендная плата, плата налогов и т. д. 
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Таблица 1  

Подходы к определению сущности затрат 

Автор, источник Экономическая сущность 

Мощенко Н.П. 

[2, с.56] 

Затраты – это расходы, связанные с основной производственной 

деятельностью организации. Расходы – это сокращение экономических 

выгод организации в результате выбытия активов или увеличения их 

стоимости, увеличения обязательств, либо сочетания того и другого, 

приводящее к уменьшению капитала (отличного от уменьшения, 

связанного с вкладами собственников) 

Соколов Я.В. 

[3, с.500] 

Термин «затраты» касается разного использования ресурсов, в том 

числе относительно приобретения активов, в то время как термин 

«расходы» касается использования лишь тех ресурсов, которые при 

определении при-были хозяйствующего субъекта за данный период 

времени относятся к соответствующим доходам 

Болатбиев А.К. 

[4, c. 9] 

Затраты – средства, израсходованные на приобретение ресурсов, 

имеющихся в наличии, и регистрируемые в балансе как активы 

предприятия, способные принести доход в будущем 

Говдя В.В. 

[5, c.25] 

Затраты представляют собой явные (фактические) расходы 

организации. Они прямо связаны с фактом использования сырья, 

материалов, сторонних услуг для выпуска продукции, работ, услуг и их 

реализации. Лишь в момент реализации, когда предприятие получает и 

определяет свои до-ходы, оно определяет свои издержки, связанные с 

получением этих доходов 

Кувалдина Т.Б. 

[6, с.70] 

Затраты – выплаты в денежной форме, связанные с приобретением 

ресурсов (материальных, нематериальных, трудовых, финансовых), 

которые потребляются в ходе текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности организации и аккумулируются в отчетном периоде в 

виде активов в балансе либо в виде расходов в отчете о прибылях и 

убытках. 

Сафохина М.А. 

[7, c.23] 

Затраты – это стоимостная оценка используемых производственных 

ресурсов организации. Три признака, которые заложены в понятие 

«затраты»: 

- затраты связаны с производством продукции; 

- предполагается целевое использование ресурсов; 

- существует стоимостная оценка, с помощью которой неоднородные 

виды производственных ресурсов приводятся к денежному эквиваленту 

Бондина Н.Н. 

[8, c.23] 

Затраты представляют собой все издержки организации, связанные с 

производством продукции (производственная себестоимость с 

прямыми и накладными расходами) и реализацией продукции (расходы 

на реализацию) 

Источник: собственная разработка на основе обзора литературных 

источников 
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Наряду с понятиями «затраты» и «расходы» встречается такая дефиниция 

как «издержки». Под издержками чаще всего понимают совокупные затраты 

предприятия на производство и реализацию продукции за определенный 

период безотносительно к тому, приходятся затраты на законченный продукт 

или на незавершенное производство. 

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что существует 

множество различных подходов к определению сущности затрат. 

Встречающиеся в экономической литературе понятия «затраты», «расходы» и 

«издержки» не тождественны, каждый термин несёт свою смысловую нагрузку. 

Например, автор Сафохина М.А. выделяет три признака, заложенные в 

понятии, к которым относятся: затраты, связанные с производством продукции; 

предполагается целевое использование ресурсов; существует стоимостная 

оценка, с помощью которой неоднородные виды производственных ресурсов 

приводятся к денежному эквиваленту. Эти признаки помогают раскрыть 

понятие точнее других. Так как, в понятие «затраты», которые даётся в 

законодательстве Республики Беларусь нет разделения на сферы деятельности, 

следовательно, оно является обобщённым, несмотря на то, что оно отвечает 

таким требованиям, как ясность, соразмерность. Таким образом, из всех 

рассмотренных авторами подходов к определению сущности категории 

«затраты» на наш взгляд наиболее конкретным является определение 

Сафохиной М.А. 
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УЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЗЯТЫМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ И МСФО 

 

Основные средства являются значимой составной частью имущества 

любой коммерческой организации, ключевым фактором его работы. Несмотря 

на длительный период функционирования этих активов, периодический их 

ремонт и техническое обслуживание, они должны обновляться. Как правило, 

для приобретения и создания объектов основных средств, ввиду их большой 

стоимости, организации вынуждены привлекать заемные средства.  

Поэтому вопросы учета заемных средств, а особенно расходов, связанных с 

процедурой кредитования приобретения основных средств, являются 

актуальными. 

В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь №26 от 30.04.2012 г. [4], первоначальная стоимость приобретенных 

основных средств определяется в сумме фактических затрат на их 

приобретение, включая: стоимость приобретения основных средств; 

таможенные сборы и пошлины; проценты по кредитам и займам;  

затраты по страхованию при доставке; затраты на услуги других лиц,  

связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное  

для использования; иные затраты, непосредственно связанные  

с приобретением, доставкой, установкой, монтажом основных  

средств и приведением их в состояние, пригодное для использования.  

То есть, в соответствии с требованиями инструкции №26 в первоначальную 
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стоимость приобретенных основных средств включаются и проценты на их 

приобретение до ввода объектов в эксплуатацию. После ввода объекта 

основных средств в эксплуатацию проценты по кредитам, взятым на их 

приобретение и создание, относят в состав прочих расходов, то есть  

на счет 91 «Прочие доходы и расходы». При этом, на счете 91 могут 

учитываться доходы и расходы по инвестиционной и финансовой деятельности. 

В инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной 

Министерством финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 [3]  

даны определения понятий «инвестиционная деятельность» и «финансовая 

деятельность»: 

– инвестиционная деятельность – это деятельность организации по 

приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, 

доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, 

оборудования к установке, строительных материалов у заказчика, застройщика 

(инвестиционные активы) и т.д., если указанная деятельность не относится к 

текущей деятельности согласно учетной политике организации; 

– финансовая деятельность – это деятельность организации, приводящая 

к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, 

обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если 

указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной 

политике организации. 

Из сказанного, можно сделать вывод, что проценты по кредитам и 

займам, полученным на приобретение (создание) основных средств, 

начисленные после принятия их к бухгалтерскому учету, должны учитываться 

в составе расходов по финансовой деятельности. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» объект основных 

средств, подлежащий признанию в качестве актива, оценивается по 

себестоимости, которая включает: цену покупки, включая импортные пошлины 

и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых скидок и 

возмещений; любые прямые затраты на доставку актива в нужное место и 
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приведение его в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с 

намерениями руководства предприятия; предварительную оценку затрат на 

демонтаж и удаление объекта основных средств и восстановление природных 

ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых предприятие 

принимает на себя обязательство либо при приобретении этого объекта, либо 

вследствие его использования на протяжении определенного периода в целях, 

не связанных с созданием запасов в течение этого периода [1]. 

В первоначальную стоимость основного средства также включаются 

проценты по займам до момента, когда объект готов к использованию по 

назначению в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» [2]. 

Основная идея указанного стандарта заключается в том, что если  

заемные средства используются для финансирования создания 

квалифицируемых активов (к которым относят и основные средства),  

то они обязаны капитализироваться в составе затрат на актив. Все  

остальные затраты по заемным средствам признаются в качестве расходов 

отчетного периода. То есть, в соответствии с МСФО, проценты по кредитам и 

займам до принятия объекта основных средств в эксплуатацию могут 

капитализироваться – увеличивать затраты на приобретение основных средств, 

после ввода в эксплуатацию они относятся на расходы соответствующего 

периода.  

Таким образом, в целом учет процентов по заемным средствам, взятым на 

приобретение и создание основных средств, в Республике Беларусь и в 

соответствии с нормами международных стандартов финансовой отчетности 

совпадает. До ввода в эксплуатацию такие проценты относятся на увеличение 

стоимости основных средств, а после принятия к учету относят на расходы 

соответствующего периода. Однако, по нашему мнению, организациям, с 

учетом их финансового положения, можно предоставить право выбора учета 

процентов по кредитам после ввода объектов основных средств в эксплуатацию 

(такая практика учета процентов применялась ранее). Так, проценты по 

кредитам и займам, полученным на приобретение (создание) основных средств, 



 

90 

начисленные после принятия их к бухгалтерскому учету, организации могут 

учитывать в течение отчетного года в составе вложений в долгосрочные 

активы, а в конце года соответствующие суммы включать в первоначальную 

(переоцененную) стоимость основных средств. Или организации могут в 

общеустановленном порядке после ввода объекта основных средств в 

эксплуатацию проценты по кредитам, взятым на их приобретение и создание, 

относить в состав прочих расходов, то есть на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». Выбранный вариант учета процентов следует закрепить в учетной 

политике. 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ЩОДО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Важливою умовою на підприємствах для підтримання виробництва 

сільськогосподарської продукції на відповідному рівні є постійна наявність 

оборотних активів, а саме виробничих запасів. Виробничі запаси – це придбані 

або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на 

підприємстві або утримуються для іншого споживання в ході нормального 

операційного циклу. Вони займають важливе місце у складі майна та у 

структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при визначення 

результатів господарської діяльності підприємства та при інформації про його 

фінансовий стан [1]. 

Головні завдання організації бухгалтерського обліку виробничих запасів 

в аграрному підприємстві полягають у забезпеченні облікового супроводження 

їх надходження, оприбуткування, зберігання та витрачання. Для забезпечення 

раціональної системи організації обліку виробничих запасів в аграрному 

підприємстві, перш за все, необхідно розробити та затвердити облікову 

політику в частині обліку запасів [2]. 

На нашу думку, доцільно виокремити окремий розділ у Наказі про 

облікову політику, який матиме кілька підпунктів: 
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1. Нормативна база, де зазначається перелік основних нормативних 

документів, які регулюють облік запасів: НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», НП(С)БО 9 «Запаси», МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності », МСБО 2 «Запаси» тощо.  

2. Загальні положення. Вказується сутність категорії запаси – активи, які: 

утримуються для продажу в ході звичайної господарської діяльності; 

перебувають в процесі виробництва і призначені для подальшого продажу; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт 

надання послуг, а також управління (утримуються з метою подальшого 

використання у виробничому процесі).  

3. Визнання і класифікація. Для цілей бухгалтерського обліку запаси 

включають: сировину і матеріали, комплектуючі вироби і інші матеріальні 

цінності, витрати на незавершене виробництво, готову продукцію, товари, 

МШП, поточні біологічні активи, сільськогосподарська продукція. Для цілей 

бухгалтерського обліку запасів вказати класифікую за видами і субрахунки, на 

яких обліковуватимуться запаси. Наприклад, для обліку продукції 

сільськогосподарського призначення, робочий план рахунків представимо 

наступним чином (табл. 1). 

Одиницею обліку запасів є окреме їх найменування або однорідна група. 

Облік запасів ведеться в розрізі найменувань в кількісному і вартісному виразі.  

4. Визнання і первинна оцінка виробничих запасів.  

Первинною вартістю запасів, які придбані за плату, є їх собівартість, яка 

складається з: суми, сплаченої згідно з договором постачальнику, за 

вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків, 

пов'язаних з таким придбанням, які не підлягають відшкодуванню; 

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів 

(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 

видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі 

страхування ризиків транспортування запасів); інші витрати, які безпосередньо 

пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні 
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для використання у запланованих цілях. 

Таблиця 1 

Робочий план рахунків  

(рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського призначення») 

Назва 

рахунку 

обліку 

запасів 

Номер Опис 

Продукція 

рослинництва 
271 

Продукція рослинництва, призначена для продажу або 

іншого невиробничого споживання, а також відходи, 

отримані при доопрацюванні товарної продукції і 

посівного матеріалу.  

Продукція 

тваринництва 
272 

Продукція тваринництва, призначена для продажу або 

іншого невиробничого споживання.  

Продукція 

переробки 
273 

Продукція рослинництва, передана на комісію, а також 

відходи, отримані при доопрацюванні товарної продукції і 

посівного матеріалу які передані на комісію.  

Продукція на 

комісії 
274 

Продукція рослинництва та тваринництва, передана на 

комісію,  

Корми 

власного 

виробництва 

275 

Продукція рослинництва власного виробництва,що 

передбачається для використання в тваринництві як корми  

Насіння та 

посадковий 

матеріал 

власного 

виробництва 

276 

Насіння зернових, технічних і інших 

сільськогосподарських культур, посадочна (насінна) 

картопля, саджанці багаторічних насаджень, розсада 

баштанних і ягідних культур інші, власного виробництва  

Побічна 

продукція 
277 

Побічна продукція рослинництва та тваринництва (товарні 

відходи, сіно,солома,сінаж)  

 

До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і 

підвищення якісно технічних характеристик запасів.  

Не включаються до складу первинної вартості запасів і підлягають 

віднесенню до складу витрат того періоду, в якому вони були понесені наступні 

витрати: наднормативні втрати і нестачі запасів; фінансові витрати; витрати на 

збут; витрати на зберігання і відвантаження; загальногосподарські та інші 

подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою 

запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 
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запланованих цілях.  

Надходження придбаних запасів оформляється первинними документами, 

які відповідають вимогам нормативних актів з обов'язковою вказівкою 

реквізитів, передбачених законодавством, та/або, розробленими згідно вимог 

політики компанії.  

Первинною вартістю виготовлених запасів, визнається їх виробнича 

собівартість.  

Первинною вартістю запасів, які внесені до статутного капіталу, 

вважається узгоджена учасниками їх справедлива вартість (зафіксована в 

статутних документах).  

Первинною вартістю безоплатно отриманих запасів, визнається їх 

справедлива вартість. Безоплатне отримання запасів оформляється: накладною-

вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) або товарно-транспортною 

накладною з використанням штампу про оприбуткування; актом про прийняття 

матеріалів; карточкою, складеною матеріально-відповідальною особою в день 

прийняття запасів.  

Первинна вартість запасів, придбаних в результаті обміну на подібні 

запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.  

Первинною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні запаси, 

визнається балансова вартість отриманих запасів. У випадку якщо балансова 

вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною 

вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і 

справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат 

звітного періоду.  

Якщо при оприбутковуванні запасів виявлена невідповідність якості і 

кількості запасів даним супровідних документів, складається акт про прийняття 

матеріалів за участю матеріальної відповідальної особи і представника 

постачальника (експедитора).  

Якщо запаси надійшли залізницею, складається комерційний акт.  

Якщо запаси надійшли на підприємство без супровідних документів, то 
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складається акт про прийняття матеріалів або комерційний акт (у випадку, 

якщо такі запаси поступили залізницею).  

Прийняття, зберігання, відпуск і облік запасів на місцях їх зберігання 

здійснюється матеріально відповідальною особою.  

Доцільно затвердити перелік посадових осіб, які мають право 

підписувати документи на отримання і відпуск з місць зберігання запасів, 

давати дозвіл на вивіз запасів і їх отримання.  

При прийнятті запасів матеріальна відповідальна особа проводить 

перевірку відповідності запасів асортименту, кількості, вазі, об'єму площі і 

якості, які вказані в супровідних документах.  

Всі матеріальні цінності що надходять на підприємство мають бути 

оприбутковані незалежно від наявності та повноти оформлення первинної 

документації. Якщо первинні документи відсутні, то цінності 

оприбутковуються як прийняті на відповідальне зберігання до моменту 

урегулювання документального оформлення. 

5. Оцінка при вибутті. Згідно з вимогами П(С)БО 9 «Запаси» [3], при 

відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, їх оцінка 

здійснюється за одним з таких методів: ідентифікована собівартість відповідної 

одиниці запасів; середньозважена собівартість; ФІФО; за нормативними 

затратами; за цінами продажу. 

Сільськогосподарські підприємства для оцінки вибуття запасів зазвичай 

обирають метод середньозваженої собівартості. Розрахунок середньозваженої 

собівартості проводиться для кожної одиниці обліку запасів (окремого  

їх найменування або однорідної групи) [1]. Метод оцінки за середньозваженою 

собівартістю запасів передбачає оцінку запасів при вибутті за методом:  

оцінка за щомісячною середньозваженою собівартістю визначається  

діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного  

місяця і вартості, отриманих в звітному місяці запасів на сумарну  

кількість запасів на початок звітного місяця і отриманих в звітному  

місяці запасів.  
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6. Оцінка запасів на дату балансу. На дату складання балансу в 

бухгалтерському обліку запаси відображаються в бухгалтерському обліку і 

звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації.  

7. Запаси утримувані для продажу. Якщо запаси,що обліковуються на 

рахунках 201, 203, 205, 207, 208, 22 не підлягають використанню в виробництві 

та у бухгалтерському обліку переводяться до складу запасів, що утримуються 

для продажу та можуть обліковуються, наприклад, як виробничі запаси та 

МШП, утримувані для продажу. При реалізації вартість таких запасів 

списується на собівартість реалізації запасів,в рахунок 943.  

Отже, визначена послідовність формування розділу «Облік запасів» 

Наказу про облікову політику може забезпечити дієвість системи організації 

обліку виробничих запасів аграрного підприємства. 
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ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД СУДОВИХ ВИТРАТ  

У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ 

 

Проблематика відображення судових зборів та інших судових витрат у 

бухгалтерському та податковому обліку є досить актуальною як для позивачів, 

так і для відповідачів. Склад судових витрат у розрізі процесів спірних 

правовідносин щодо вирішення справ представлено на рис. 1. 

Невід’ємною складовою будь-якого господарського спору є судові витрати, 

які складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

Судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за 

подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі 

ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України «Про 

судовий збір» [1]. Згідно чинного законодавства юридичні особи сплачують 

судовий збір за: подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої 

процесуальним законодавством; подання до суду апеляційної і касаційної скарг 

на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського 

суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання 

рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень ВСУ; видачу 

судами документів у разі ухвалення судового рішення, передбаченого Законом. 
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Рис. 1. Склад судових витрат [2] 
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Винятком є випадки, які не передбачають сплату судового збору 

юридичними особами. Зокрема, за подання заяви: про перегляд Верховним 

Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом; про зміну чи 

встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення; про 

поворот виконання судового рішення; про винесення додаткового судового рішення.  

Витрати на професійну правничу допомогу, насамперед, пов’язані з 

послугами адвоката. Для визначення розміру витрат на професійну правничу 

допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний 

опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, 

необхідних для надання правничої допомоги. Витрати, що підлягають сплаті за 

послуги адвоката, визначаються в порядку, встановленому Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 05.07.2012 р. 

Документальним підтвердженням таких витрат є: угода про надання послуг із 

ведення справи в суді та/або довіреність, видана стороною представнику її 

інтересів у суді; платіжне доручення або інший документ, що підтверджує 

оплату послуг; копія свідоцтва адвоката або оригінал ордера адвоката, виданого 

адвокатським об’єднанням, з додаванням до нього виписки з договору, в якому 

зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав 

на здійснення окремих процесуальних дій [3]. 

До господарських процесів можуть бути залучені (викликані) свідки, 

експерти, спеціалісти. Витрати, пов’язані з їх викликом для надання пояснень, 

можуть включати: вартість проїзду до місця виклику й назад залізничним, 

автомобільним, водним і повітряним транспортом; страхові платежі та 

державне страхування на транспорті; вартість попереднього продажу проїзних 

документів; проїзд автомобільним транспортом (окрім таксі) до залізничної 

станції, аеропорту, якщо вони знаходяться за межами населеного пункту; найм 

житла; добові в розмірах, установлених законодавством про службові 

відрядження [4]. 
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Порядок розподілу судових витрат згідно Господарського 

процесуального кодексу представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Порядок розподілу судових витрат [2] 

 

Організація бухгалтерського обліку судових витрат представлено на 

рис. 3. Сума адміністративних витрат у кінці звітного періоду буде відображена 

у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за рядком 2130 

«Адміністративні витрати», зменшуючи фінансовий результат суб’єкта 

господарювання.  
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Рис. 3. Організація бухгалтерського обліку судових витрат [2] 
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Нарахована сума компенсації рахунків (відшкодування) судового збору 

та витрат на проведення експертизи відображається в складі доходів іншої 

операційної діяльності за рядком 2120 «Інші операційні доходи». 

Отже, судові витрати не є збитками, їх сума не входить до складу ціни 

позову та не може справлятися під виглядом збитків. Облік судових витрат 

обліковується на рахунку 92 «Адміністративні витрати». При цьому до витрат 

потрапляє вся сума понесених судових витрат, незалежно від можливих 

обмежень щодо їх наступного відшкодування винуватцем і результату судового 

процесу. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Господарська діяльність підприємства супроводжується необхідністю 

використання окрім власного, ще й позикового капіталу. У процесі діяльності 

підприємства регулярно вступають у господарські відносини з різними 

суб’єктами − працівниками, засновниками, покупцями, постачальниками, 

фінансово−кредитними організаціями та іншими контрагентами. В результаті 

таких відносин виникає кредиторська заборгованість, яку необхідно 

систематично контролювати. З огляду на це, в обліковому процесі необхідно 

значної уваги приділяти удосконаленню обліку кредиторської заборгованості. 

Проблема розрахунків з кредиторами на вітчизняних підприємствах 

заслуговує на особливу увагу, що можна спостерігати у значних сумах 

заборгованості та довгих термінах її погашення. Повністю погасити 

заборгованість підприємства практично неможливо і недоцільно, оскільки вона 

як об’єктивне явище в економіці, є невід’ємною складовою фінансово-

господарських відносин з контрагентами. 

Метою роботи є дослідження питання обліку кредиторської 

заборгованості та виявлення шляхів удосконалення бухгалтерського обліку 

кредиторської заборгованості в сучасних умовах господарювання. 

Для покращення організації обліку підприємство може розробляти власні 

форми первинних документів відповідно до особливостей діяльності та обсягу 
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облікових робіт. Це необхідно для того, щоб спростити етапи обробки 

початкової інформації та сформувати зручну систему документообігу на 

підприємстві [1]. 

Одним із способів удосконалення організації обліку зобов’язань − є 

розширення аналітичного обліку. Для цього необхідно сформувати відповідні 

рахунки та розробити критерії поділу для цих рахунків. Це забезпечить швидке 

отримання даних для контролю зобов’язань і покращить оперативний облік на 

підприємстві. Одним із способів є ведення аналітичної таблиці, де буде 

висвітлюватись заборгованість у розрізі кожного постачальника за договорами, 

термінами заборгованості за графіком та фактично. 

Для покращення організації обліку зобов’язань на підприємстві щомісяця 

доцільно складати графік оплати поточної кредиторської заборгованості (форма 

аналітичного обліку), який може включати такі складові: 

- найменування кредитора; 

- дата, номер договору з кредитором; 

- сума заборгованості; 

- кінцеве сальдо; 

- фактично сплачена сума зобов’язань; 

- термін погашення зобов’язання; 

- номер аналітичного рахунку, 

- сума і дата оплати у поточному періоді; 

- примітки (інформація про відхилення від запланованих показників, 

наприклад, якщо дата здійснення платежу не відповідає запланованому 

значенню), а також причини відхилень.  

Включення в документообіг запропонованого аналітичного документу 

(графіку оплати поточної кредиторської заборгованості) дасть змогу планувати 

величину необхідних для виплат грошових коштів, а також контролювати стан 

виконання договірних зобов’язань та попереджати випадки виникнення 

простроченої кредиторської заборгованості. 

Також, для поліпшення якості обліку необхідно обрати нові 
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класифікаційні ознаки та формування власної класифікації наявних у 

підприємства зобов’язань. Досить спірним питанням у класифікації зобов’язань 

вважається віднесення до них забезпечень та доходів майбутніх періодів. Згідно 

з поглядами сучасних спеціалістів дані поняття слід включити до власного 

капіталу, щоб забезпечити більш чітке відображення інформації про поточні 

зобов’язання [2]. 

Однією з найважливіших особливостей досліджуваного об’єкта є робота 

облікового апарату. На підприємстві необхідно розробляти та дотримуватись 

системи внутрішніх регламентів таких як: Наказ про облікову політику, 

Положення про бухгалтерську службу, графік документообігу, посадові 

інструкції, план проведення інвентаризації тощо. Структура та зміст даних 

документів повинні повністю охоплювати відповідний процес чи їх сукупність 

на конкретному підприємстві, а також формуватись відповідно до 

законодавства. Дані внутрішні нормативні документи повинні переглядатися 

кожного звітного періоду, адже можливе внесення змін [3]. 

Облік зобов’язань охоплює велику кількість інформації та документації, 

тому для ефективної організації цього обліку слід ввести автоматизовану 

обробку даних. Документація − є підтвердженням здійснення операції та 

підлягає збереженню не менше трьох років. Підприємствам з електронним 

документообігом рекомендується друкувати паперові варіанти важливих 

документів. Зазвичай документи зберігаються у поточному і постійному 

архівах та електронних архівах. Для удосконалення організації зберігання 

документів, необхідно визначити найбільш зручний варіант розміщення 

документів щодо забезпечення постійного та швидкого доступу до них, що 

сприятиме раціоналізації обліку. 

Отже, кредиторська заборгованість є важливим елементом складного 

механізму підприємства. Удосконалення її обліку сприятиме зниженню рівня 

ймовірності прострочення платежів та уникненню витрат на штрафи, 

неустойки, пеню, виплату претензій. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Важливою складовою економічного стану країни цілому є 

бухгалтерський облік, який виступає одним із інструментів, що забезпечує 

достовірність даних про фінансовий стан підприємства.  

Облік – це процес, який складається з операцій спостереження, 

сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного 

життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то 

такий облік називається господарським [4, с. 11]. Окремі автори вважають, що 

бухгалтерський облік це – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
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накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття  

рішень [2]. 

Бухгалтерський облік – це інформаційна система, що утворюється як на 

мікро, так і на макро економічних рівнях. Проте дана система немає 

самостійності, адже вона являє собою лише складову частину системи 

менеджменту й виконує функцію управління. Тому на сучасному етапі 

розвитку національної економіки важливо сформувати таку модель 

бухгалтерського обліку, яка б реально відтворювала фінансову й господарську 

діяльність підприємств України. Зараз активного розвитку набули недержавні 

(приватні) форми власності та різноманітні типи бізнесу. Тому необхідно 

разом з ними розвивати і систему бухгалтерського обліку. 

Система бухгалтерського обліку створена для спостереження, 

вимірювання, реєстрації фактів господарської діяльності, яка 

використовуються для досягнення економічних і соціальних результатів, а 

також з метою одержання прибутку. Потрібно безупинно вести бухгалтерський 

облік із дня реєстрації підприємства до його ліквідації, щоб забезпечити 

користувачів точною інформацією про фінансово-господарську діяльність 

підприємства. 

Важливою складовою бухгалтерського обліку є – це управлінський облік, 

який є необхідним для прийняття управлінських рішень.  

Управлінський облік – це сукупність методів та процедур, які 

забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та 

прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством [4, с. 13]. 

Управлінський облік створювався на основі виробничого обліку як складової 

частини бухгалтерського обліку підприємства для посилення впливу облікових 

даних на систематичне зниження собівартості виробленої продукції, як чинника 

посилення конкурентоспроможності підприємства [3]. Отже, систему 

управлінського обліку потрібно постійно удосконалювати.  

Необхідними є вирішення таких проблем управлінського обліку на 
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підприємствах, які мають вплив на його подальший розвиток, а саме: більш 

точно вказати у визначенні управлінського обліку його призначення. Так, як він 

забезпечує плануванням витрат і собівартості продукції, розробку та аналіз 

проектів рішень щодо управління витратами підприємства; за центрами 

відповідальності калькулювати витрати в порівнянні з плановими завданнями; 

забезпечити визначення точних даних обліку й аналізу собівартості продукції. 

Бухгалтерський облік здійснює контроль за рухом і збереженням майна 

підприємства; виробництвом і розподілом матеріальних благ; він повністю 

віддзеркалює процес виробництва і дає можливість простежити за змінами, що 

відбуваються, тобто охоплює всю сукупність господарської та фінансової 

діяльності підприємств. Тому сучасний стан розвитку національної економіки 

України потребує обов’язкового реформування бухгалтерського обліку в 

залежності від потреб користувачів для покращення ефективності діяльності 

підприємства.  

Дані обліку забезпечують користувачів всією інформацією про діяльність 

підприємства, а саме надають можливість: здійснювати аналіз наслідків 

прийнятих рішень; слідкувати за фактичною наявністю та рухом майна; 

зрозуміти напрямки економічно-правових відносин установи; одержати 

результати її діяльності [1, с.16]. 

В Україні важливо приділити увагу стану організації бухгалтерського 

обліку, адже вона не є досконалою і потребує значного покращення. Оновлення 

бухгалтерського обліку повинне відбуватися на основі його системності, 

цілісності та дієвості, що дозволить зберегти його концептуальні основи в 

межах чинного законодавства. У наш час необхідною умовою реформування 

бухгалтерського обліку є гармонізація фінансової звітності вітчизняних 

підприємств з міжнародними стандартами. 

Для подальшого розвитку бухгалтерського обліку важливими є такі 

етапи: 

– в умовах активного розвитку різних облікових систем необхідно 

дотриматися і висвітлити методологічну базу та концептуальні основи 
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бухгалтерського обліку; 

– із використанням міжнародної практики стандартизації уніфікувати 

методику визначення даних бухгалтерського обліку та показників фінансової 

звітності, термінологію бухгалтерського обліку. 

– гармонізувати з урахуванням вітчизняних потреб і можливостей 

методику обліку підприємницької та непідприємницької діяльності на основі 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

– втілити програми сертифікації бухгалтерів та аудиторів належного 

рівня оцінювання та із дотриманням прийнятих загальних умов. 

Важливою умовою розвитку бухгалтерському обліку є спостереження за 

його роллю в суспільному житті держави і визначення його поточних 

перспектив і завдань. Потрібно враховувати не лише економічні, а й історичні 

та соціальні особливості розвитку України, також доречним є впровадження 

державного регулювання і формування єдиних методологічних засад обліку. 

Але такі дії повинні бути виконані на нових основах із дотримання вимог 

нормативних актів всіма суб’єктами господарювання, що створюють в Україні 

систему бухгалтерського законодавства. Україні необхідна модифікація 

системи бухгалтерського обліку і звітності, щоб професійні громадські 

бухгалтерські організації відігравали провідну роль за участю держави. 

Отже, бухгалтерський облік є дуже важливою складовою економічного 

життя країни тому, що він дає можливість визначити фінансовий стан 

підприємства, отримати інформацію про показники діяльності підприємства та 

його майно. В результаті постійних трансформацій структури національної 

економіки, інформаційного простору, а також в наслідок збільшення значення 

організації бухгалтерського обліку для підприємства, дана тема потребує 

безперервного подальшого дослідження. 

 

Список використаних джерел 

1. Лоя М.І. Проблеми і аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних 

умовах нестабільності економічного середовища. Щомісячний науковий 



 

110 

журнал “Молодий вчений”. 2015. № 3 С.16–19. URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/45.pdf (дата звернення 

17.03.2021). 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 

від 16 липня 1999 р. №40-XIV/ Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 18.03. 2021). 

3. Соколова К.В., Назаренко О.О. Перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку та модернізація системи бухгалтерського обліку. URL: 

http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Economics/31949.doc.htm (дата 

звернення 17.03. 2021). 

4. Томілін О.О., Гаврилова О.А., Мирошниченко А.О. Теорія бухгалтерського 

обліку: навч. посіб. Полтава: “Оріяна”, 2011. 305 с. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8881 (дата звернення 

17.03.2021). 

 

Малашко Д.А. 

студент кафедры финансового менеджмента, 

к.г.н., доцент Ливенский В.М. 

доцент кафедры финансового менеджмента, 

Полесский государственный университет  

г. Пинск, Республика Беларусь 

E-mail: diana17375@gmail.com 

 

СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» 

 

В условиях рыночной экономики управление дебиторской 

задолженностью является одной из приоритетных задач и занимает ключевое 

место в краткосрочной стратегии организации. 

На необходимость управления дебиторской задолженностью организаций 

сегодня указывает ухудшение их финансового положения за счет 
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иммобилизации денежных средств, обусловленной снижением платежной 

дисциплины контрагентов, неэффективной организацией расчетов, отсутствием 

надежной системы учета, анализа и контроля дебиторской задолженности. Все 

это негативно сказывается не только на финансовой устойчивости организации, 

но и на эффективности его производственно-хозяйственной деятельности. 

Характеристика дебиторской задолженности обуславливает 

необходимость раскрытия ее сущности и определения функциональных 

признаков содержания. Остановимся подробнее на сущности категории, для 

этого рассмотрим подходы различных авторов к определению понятия 

«дебиторская задолженность» (табл. 1). 

Таблица 1 

Сущность категории «дебиторская задолженность»  

по мнению различных авторов 

Автор (источник) Понятие «дебиторская задолженность» 

И.А. Бланк [1, с. 26] Сумма, задолженности в пользу предприятия, представленная 

финансовыми обязательствами юридических и физических лиц. 

В.Ю. Сутягин,  

М.В. Беспалов  

[2, с. 25] 

Отражённые на счетах расчётов, обязательства перед 

предприятием сторонних лиц. 

В. В. Ковалёв  

[3, с. 18] 

Задолженность юридических и физических лиц данному 

хозяйствующему субъекту. 

А.В. Бабушкина 

[4, с. 6] 

Совокупность долгов, которые причитаются организации от 

контрагентов дебиторов в результате финансово-хозяйственных 

отношений с ними. 

Ю.А. Бабаев, 

А.Е. Суглобой [5] 

Задолженность другой организации, работников и физических лиц 

данной организации. 

Ф.Н. Филин [6] Сумма долгов, причитающиеся предприятию, от юридических и 

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.  

В.Г. Гетьман [7] Часть оборотных активов организации, направленная на расчёты с 

физическими и юридическими лицами. 

Н.В. Пясецкая [8] Сумма долгов, причитающихся объединению, предприятию, 

организации, учреждению от юридических или физических лиц в 

итоге хозяйственных взаимоотношений с ними, которая 

обуславливается нормальным процессом хозяйственной 

деятельности или нарушением финансовой, расчетной или 

платежной дисциплины. 

Бизнес-инфо [9] Сумма долгов, причитающихся организации со стороны других 

организаций, а также граждан (должников). 

 

В определениях, представленных в таблице 1, общим является то, что 

дебиторская задолженность фактически представляет собой часть собственных 
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средств организации. 

Наиболее полное определение дебиторской задолженности является 

следующее: под дебиторской задолженностью понимается право требования 

организации на поступление финансовых и нефинансовых активов, 

возникающее из обязательств юридических и физических лиц по договору в 

ходе хозяйственной деятельности, с целью обеспечения приемлемого уровня 

финансовой устойчивости. 

Этапы осуществления расчётов за проданные товары, работы и услуги, а 

также возникновения дебиторской задолженности представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм возникновения дебиторской задолженности 

при реализации товаров, работ, услуг 

 

Для соблюдения контроля за образованием любого вида дебиторской 

задолженности в компании следует ежемесячно составлять акты сверок 

расчетов – это вспомогательный документ бухгалтерского учета, отражающий 

состояние по расчетам между предприятием и заказчиком. 

Основной задачей любой организации является недопущение 

безнадежной задолженности и снижение до минимума общей суммы 

проблемной задолженности. 

Для того чтобы предотвратить появление безнадежной дебиторской 

задолженности в организации следует на основании актов сверки составлять 

реестр старения дебиторской задолженности. В случае если вдруг возникнет 

уверенность в том, что не удается вернуть просроченную дебиторскую 
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задолженность, то она становится безнадежной. Задолженность, которую не 

предоставляется вернуть самой компанией, а также безнадежную дебиторскую 

задолженность, предприятие может передать факторинговой компании со 

значительным дисконтом. Самые распространенные меры погашения 

задолженности являются: зачет взаимной задолженности, оплата денежными 

средствами, уступка права требования, оплата задолженности векселями, 

прощение долга, перевод долга. 

Таким образом, дебиторская задолженность – неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчётов, при которой 

практически всегда имеется разрыв времени платежа с моментом перехода 

права собственности на товар, между предъявлением платёжных документов к 

оплате и временем их фактической оплаты. Принимая непосредственное 

участие в расчетных платежах, дебиторская задолженность является весомым 

фактором влияния на финансовые ресурсы предприятия. Усовершенствовать 

методику и организацию учета и контроля денежных расчетов, а, в частности, 

дебиторской задолженности, возможно путем определения потенциальных 

проблем в системе расчетов предприятия и разработка практических 

рекомендаций, а именно: оценка финансового состояния потенциальных 

дебиторов, их платежеспособности, репутации на рынке, срока существования, 

диверсификации клиентуры; лимитирование дебиторской задолженности за 

каждым отдельным потенциальным должником; использование различных 

форм обеспечения возврата долга (залог, страхование, гарантии банков или 

третьих лиц, оформление обеспеченным векселем и т.п.), использование 

факторинга, а также создание резерва сомнительных долгов. 

 

Список использованных источников 

1. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / И.А. Бланк – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 656 с. 

2. Сутягин, В.Ю. Беспалов, М.В., Дебиторская задолженность: учет, анализ, 

оценка и управление: учебное пособие / В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов. – М.: 



 

114 

ИНФРА, 2014. – 328 с. 

3. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. – 

М.: Проспект, 2016. – 1104 с. 

4. Бабушкина, А.В. Подходы к управлению дебиторской задолженностью на 

предприятии / А.В. Бабушкина // Вектор экономики. – 2018. – № 5. – С. 6-8. 

5. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет: учебник 

для бакалавров / под ред. Ю.А.Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2013. – 430с. 

6. Филина Ф.Н. Дебиторская и кредиторская задолженность / Ф.Н.Филина // – 

М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 152с. 

7. Гетьман В. Г. Финансовый учет: учебник / В.Г.Гетьман // – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 816с. 

8. Управление дебиторской задолженностью компании URL: 

https://normativka.by/social/08-11-2013/ (дата доступа: 11.03.2021). 

9. Списание дебиторской задолженности URL: http://bii.by/tx.dll?d=443565 

(дата доступа: 11.03.2021). 

 

Мухаровська В.В. 

студентка кафедри обліку та оподаткування, 

к.е.н., доцент Уманців Г.В. 

доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Київський національний торгівельно-економічний університет 

м. Київ 

Е-mail: V_Mukharovska_FOAIS_18_3_B_d@knute.edu.ua 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Раціональна організація оплати праці в компаніях України є головним 

інструментом реалізації державної політики соціального захисту працівників. 

Залежно від змін соціальних умов зміст заробітної плати також змінюється 
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загалом [1]. 

Облік витрат на оплату праці є одним з найважливіших і найскладніших 

напрямків бухгалтерського обліку, і для його ефективного управління потрібна 

своєчасна, точна, неупереджена та повна інформація [2]. 

Сучасні умови економіки характеризуються змінами підходів до оплати 

праці робітників, яка залежить від специфіки діяльності підприємства, від 

результатів праці персоналу, результативності структурних виробничих 

підрозділів. Основним принципом розрахунків з оплати праці робітників є 

пряма оцінка їх праці, рівня вкладу та показників якості праці. При нарахуванні 

заробітної плати, відсутні обмеження щодо максимального розміру заробітної 

плати. Разом з тим, законодавством визначена мінімальна заробітна плата, яка 

регулює мінімальний розмір оплати праці за відпрацьований час. Сучасні 

тарифи, ставки та оклади визначаються виходячи з мінімального розміру 

оплати праці [3]. 

Нарахування заробітної плати – робота, яку потрібно виконати за 

короткий час між наданням інформації та оплатою праці працівника. Тому 

підготовлений професійний бухгалтер економить час. Організація та облік 

фонду оплати праці впливає на ефективність діяльності підприємства, і 

найважливішу роль відіграє мотиваційний фактор. Збалансування результатів 

роботи – це результат ефективної організації заробітної плати.  

Одним із способів поліпшення обліку оплати праці є вдосконалення 

поточної бухгалтерії, оскільки дані бухгалтерії відіграють вирішальну роль у 

збиранні інформації про відпрацьовані, дотриманні норм, складі працівників та 

структурі заробітної плати – і відтворенні фонду оплати праці. Цю інформацію 

про витрати на оплату праці слід враховувати при наступних об’єктах: базова 

заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші резерви та виплати 

працівникам [4]. 

Пропонується ввести до синтетичного рахунку 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам» наступні аналітичні рахунки: 661/1 «Розрахунки за 

окладами і тарифами»; 661/2 «Інші нарахування»; 661/3 «Виплати за 
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невідпрацьований час працівників»; 661/4 «Премії»; 661/5 «Інші заохочувальні 

виплати працівникам»; 661/6 «Комісійні винагороди»; 661/7 «Оплата при 

звільненні»; 661/8 «Розрахунки по відпустках»; 661/9 «Оплата по закінченню 

трудової діяльності працівника» [5]. 

Оскільки, від правильної організації обліку оплати праці залежить 

повнота і своєчасність розрахунків з працівниками. Одним із напрямів 

удосконалення системи ведення обліку є спрощення документообігу на 

підприємстві.  

Тож, для правильної організації обліку оплати праці підприємство 

повинно: у наказі про облікову політику прописати найбільш досконалі методи 

ведення обліку розрахунків з працівниками; обґрунтувати вибір форм оплати 

праці та вказати чинники підвищення продуктивності праці і відповідно 

створити графік використання робочого часу; у разі відсутності створити 

графік документообігу з оплати праці: вказати виконавців та строки складання 

документів, які пов’язані з обліком оплати праці. Графік, в першу чергу, 

розподілить функції між адміністративним персоналом. 

Л.А. Суліменко вважає, що умовою успішного вирішення завдань 

бухгалтерського обліку оплати праці є використання різних комп’ютерних 

програм для автоматизації обліку. Використання автоматизованої системи 

обробки облікової інформації дає змогу не тільки скоротити час розрахунків і 

обліку оплати праці, а й із найменшими затратами у визначені терміни 

одержувати інформацію, що необхідна для управління підприємством. Автором 

розроблено програмне забезпечення для управління підприємством в Україні, 

створено низку програмних продуктів MASTER [6]. 

Отже, здійснюючи удосконалення організації розрахунків з оплати праці, 

керівники підприємства повинні пам’ятати, що заробітна плата повинна 

виплачуватися в першочерговому порядку і не допускати її затримки чи 

виникнення заборгованості по ній. На кожному підприємстві матеріальна 

винагорода за працю залишиться єдиним трудовим стимулом [7]. 
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Враховуючи наявні проблеми та пропозиції вдосконалення обліку, 

доцільно у наказі про облікову політику вказати на методи ведення обліку 

розрахунків із працівниками, зокрема: обґрунтувати вибір форм оплати праці, 

виокремити чинники підвищення продуктивності праці; відкоригувати графік 

документообігу щодо первинного відображення відпрацьованого часу та 

виконаних робіт працівниками підприємства, де вказати виконавців та строки 

складання документів, які пов’язані з обліком оплати праці, що сприятиме 

розподілу функцій між адміністративним персоналом вищої та середньої 

ланок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 

ОБЛІКУ ЗАПАСІВ 

 

Запаси виступають одним із ключових елементів, необхідних для 

виробництва та функціонування підприємства в цілому, тому веденню обліку 

запасів слід приділяти особливу увагу. При організації бухгалтерського обліку 

запасів необхідно керуватись законодавчими та нормативними документами 

щодо обліку запасів.  

Однак слід зауважити, що на сьогодні в Україні законодавча, 

методологічна та правова база ще формується, а це відображається на 

недосконалості прийняття деяких документів. Більшість законодавчих актів під 

час своєї дії доповнюються великою кількістю правок і змін, які інколи 

заперечують основному документу.  

Великий потік інформації, що швидко змінюється, заважає професійній 

роботі, зокрема, в організації бухгалтерського та податкового обліку.  

Для упорядкування законодавчо-нормативної бази є доцільним скласти 

класифікацію законодавчих та нормативних актів з обліку запасів  

за рівнем нормативно-правового регулювання. Така класифікація наведена на 

рисунку 1. 

Основними нормативними документами, що визначають структуру, 

пріоритети та інтереси підприємства і держави у обліковій політиці, є Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
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Рис. 1. Класифікація законодавчих та нормативних актів за рівнями 

нормативно-правового регулювання обліку запасів 

 

прийнятий Постановою Верховною Радою України від 16 липня 1999 року  

№ 996-XIV (із змінами, остання редакція від 14.11.2020), а також ряд положень 

бухгалтерського обліку, відповідно до вимог яких визначаються методологічні 

підходи до організації бухгалтерського обліку запасів. 

Обов’язковими для всіх підприємств незалежно від форми власності є 

Міжнародній стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) Запаси, який 

застосовується до всіх запасів, за винятком:  

Конституція України,  

Цивільний кодекс України 

Податковий кодекс України 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»,  

Закон України «Про підприємництво»,  

Закон України «Про господарські товариства»,  

Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»,  

Закон України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» 

Міжнародній стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) 

Статут, Установчий договір  

Накази та розпорядження в частині обліку запасів  

Методичні вказівки та інструкції Міністерства фінансів 

України,  

Методичні вказівки та інструкції Міністерства статистики 

України 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

П(С)БО 9 «Запаси»,  

П(С)БО 15 «Доходи» 

І рівень 

Кодекси, закони 

ІІ рівень 

Стандарти 

бухгалтерського 

обліку 

ІІІ рівень 

Інструкції, 

методичні 

вказівки, 

рекомендації 

IV рівень 

Внутрішні 

документи 
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- фінансових інструментів (МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» 

та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»); 

- біологічних активів, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю та 

продукцією на місці збирання врожаю (МСБО 41 «Сільське господарство»). 

Певним суб'єктам господарювання слід застосовувати цей Стандарт для 

річних періодів, що починаються 1 січня 2005 року або пізніше. Застосування 

до цієї дати заохочується. Якщо підприємство ще не перейшло на міжнародні 

стандарти, то обов’язковим є застосування наступних актів: 

- положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», який визначає 

методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

запаси і розкриття її у фінансовій звітності; 

- положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», яким 

визначено методологічні засади формування в бухгалтерського обліку 

інформації про доходи підприємства; 

- положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», яким 

визначено методологічні засади формування в бухгалтерського обліку 

інформації про витрати підприємства; 

Коротка характеристика законодавчих та нормативних актів щодо обліку 

запасів наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Огляд нормативно-правової бази, що регулює облік запасів 

Назва документу Ким і коли затверджено Основні положення документу 

1 2 3 

1. Конституція 

України  

Постанова ВРУ від 

28.06.1996 р. № 254к/96-

ВР із змінами (остання 

редакція від 01.01.2022) 

Основний Закон України, що визначає 

права та обов’язки фізичних та 

юридичних осіб 

2. Податковий 

кодекс України  

Постанова ВРУ від 

02.12.2010 р. № 2755-VI 

із змінами (остання 

редакція від 25.02.2021) 

Регулює відносини, що виникають у 

сфері справляння податків і зборів, 

зокрема визначає вичерпний перелік 

податків та зборів, що справляються в 

Україні, та порядок їх адміністрування, 

платників податків та зборів, їх права та 

обов’язки, компетенцію контролюючих 

органів, повноваження і обов’язки їх 

посадових осіб під час адміністрування  
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  податків, а також відповідальність за 

порушення податкового законодавства 

3. Цивільний 

кодекс України 

Постанова ВРУ від 

16.01.2003 р. № 435-IV із 

змінами (остання 

редакція від 01.01.2021) 

Регулюються особисті немайнові та 

майнові відносини (цивільні відносини), 

засновані на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників 

4. Господарський 

кодекс України 

Постанова ВРУ від 

16.01.2003 р. № 436-IV із 

змінами (остання 

редакція від 27.02.2021) 

Визначає основні засади господарювання 

в Україні і регулює господарські 

відносини, що виникають у процесі 

організації та здійснення господарської 

діяльності між суб'єктами 

господарювання, а також між цими 

суб'єктами та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання 

5. Закон України 

«Про 

підприємництво» 

Постанова ВРУ від 

07.02.1991 р. № 698-XII 

із змінами (остання 

редакція від 29.01.2020) 

Визначає загальні правові, економічні та 

соціальні засади здійснення 

підприємницької діяльності 

(підприємництва) громадянами та 

юридичними особами на території 

України, встановлює гарантії свободи 

підприємництва та його державної 

підтримки 

6. Закон України 

«Про господарські 

товариства»  

Постанова ВРУ 

19.09.1991 р. № 1576-XII 

із змінами (остання 

редакція від 03.07.2020) 

Визначає поняття та види господарських 

товариств, правила їх створення, 

діяльності, а також права та обов’язки її 

учасників та засновників 

7. Закон України 

«Про 

бухгалтерський 

облік та фінансову 

звітність в Україні» 

Постанова від 16.07.1999 

р. № 996-XIV із змінами 

(остання редакція від 

14.11.2020) 

Визначає правові засади регулювання, 

організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності 

в Україні 

8. Закон України 

«Про аудит 

фінансової 

звітності та 

аудиторську 

діяльність»  

Постанова ВРУ від 

21.12.2017 р. № 2258-

VIII із змінами (остання 

редакція від 01.07.2020) 

Визначає правові засади аудиту 

фінансової звітності, провадження 

аудиторської діяльності в Україні та 

регулює відносини, що виникають при її 

провадженні 

9. Закон України 

«Про основні 

засади здійснення 

державного 

фінансового 

контролю в 

Україні»  

Постанова ВРУ від 

26.01.1993 р. № 2939-XII 

із змінами (остання 

редакція від 03.07.2020) 

Визначає правові та організаційні засади 

здійснення державного фінансового 

контролю в Україні 

10. Національне 

положення 

(стандарту) 

бухгалтерського  

Наказ МФУ від 

07.02.2013 р. № 73 із 

змінами (остання 

редакція від 23.07.2019) 

Визначаються мета, склад і принципи 

складання фінансової звітності та вимоги 

до визнання і розкриття її елементів 
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обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності» 

  

11. Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 9 «Запаси» 

Наказ МФУ від 

20.10.1999 р. № 246 із 

змінами (остання 

редакція від 

03.11.2020) 

Визначає методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку 

інформації про запаси і розкриття її у 

фінансовій звітності 

12. Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 15 «Дохід»  

Наказ МФУ від 

29.11.1999 р. № 290 із 

змінами (остання 

редакція від 

09.08.2013) 

Визначено методологічні засади 

формування в бухгалтерського обліку 

інформації про доходи підприємства 

13. Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 16 «Витрати»  

Наказ МФУ від 

31.12.1999 р. № 318 із 

змінами (остання 

редакція від 

09.08.2013) 

Визначено методологічні засади 

формування в бухгалтерського обліку 

інформації про доходи підприємства 

14. Міжнародній 

стандарт 

бухгалтерського 

обліку 2 Запаси 

(МСБО 2) 

Рада з Міжнародних 

стандартів 

бухгалтерського 

обліку (IASB) 

(остання редакція від 

01.01.2012) 

Визначено підхід до обліку запасів. 

Головним питанням обліку запасів є 

визначення суми собівартості, яка 

повинна визнаватися як актив та 

переноситися на майбутні періоди до 

моменту визнання відповідних доходів. 

Цей Стандарт надає рекомендації щодо 

визначення собівартості та подальшого 

визнання витрат, включаючи будь-яке 

часткове списання до чистої вартості 

реалізації. Він також надає рекомендації 

щодо формул собівартості, що 

застосовуються для визначення 

собівартості запасів 

15. Положення про 

документальне 

забезпечення записів в 

бухгалтерському 

обліку  

Наказ Мінфіну від 

24.05.1995 р. № 88 із 

змінами (остання 

редакція від 

03.08.2018) 

Підтвердження записів бухгалтерського 

обліку відповідними документами, 

правильність і повнота 

документообороту, їх збереження 

16. Порядок 

визначення розмірів 

розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) 

матеріальних 

цінностей  

Постанова КМУ від 

22.01.1996 р. №116 із 

змінами (остання 

редакція від 

16.12.2011) 

Визначає порядок розрахунку розмірів 

збитків від розкрадання, нестачі, 

псування окремих видів цінностей. На 

цій основі здійснюється відшкодування 

збитків, нанесених підприємству 

17. Наказ про 

затвердження 

Положення про 

інвентаризацію 

активів та зобов’язань  

Наказ МФУ від 

02.09.2014 р. № 879 

(остання редакція від 

03.11.2020) 

Визначає порядок проведення 

інвентаризації активів і зобов’язань та 

оформлення її результатів 
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18. Інструкція про 

облік роздрібного 

товарообороту і 

товарних запасів  

Наказ Мінстатистики 

від 28.12.1996 р. 

№ 389 (остання 

редакція від 

28.12.1996) 

Порядок обліку товарообороту та 

товарних запасів і складання 

статистичної звітності 

19. План рахунків 

бухгалтерського 

обліку активів, 

зобов’язань і 

господарських 

операцій підприємств 

і організацій  

Наказ МФУ від 

30.11.1999 р. № 291 у 

редакції наказу МФУ 

від 09.12.2011 р. 

№ 1591  

Визначені синтетичні рахунки 1 порядку, 

здійснена класифікація по 9 класам 

рахунків, визначена сфера їх 

застосування 

20. Інструкція про 

застосування Плану 

рахунків 

бухгалтерського 

обліку підприємств і 

організацій  

Наказ МФУ від 

30.11.1999 р. № 291 із 

змінами (остання 

редакція від 

29.10.2019) 

Встановлює призначення і порядок 

ведення синтетичних рахунків та 

субрахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань та фактів 

фінансово-господарської діяльності 
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ОБЛІК У СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА 

В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

На основі підрахунку макроекономічних показників ґрунтується 

вимірювання обсягів сукупного виробництва в національній економіці. 
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Суспільне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що 

бухгалтерський облік для окремого підприємства або, в іншому випадку, для 

домашнього господарства. Керівник компанії кровно зацікавлений бути в курсі 

того, наскільки добре йдуть справи його фірми. Тому задля повної 

інформованості влади про обсяг сукупного виробництва в національній 

економіці облік у системі макроекономічного рахівництва – один з 

найважливіших етапів у прийнятті управлінських рішень. 

Нормативною базою макроекономічного рахівництва вважається система 

національних рахунків. Система національних рахунків – це сукупність 

показників послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших процесів і 

явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу 

та фінансів.  

Для вимірювання результатів економічної діяльності суспільства в теорії і 

господарській практиці використовують різні макроекономічні показники, що 

об’єднуються міжнародною системою підрахунку показників – системою 

національних рахунків. Система національних рахунків виконує те саме для 

економіки в цілому: вона дозволяє тримати руку на економічному пульсі 

країни. Різноманітні показники, які входять у систему національних рахунків, 

дозволяють вимірювати обсяги виробництва в конкретний момент часу і 

розкривати фактори, які безпосередньо впливають на функціонування 

економіки. Далі, порівнюючи рівні національного доходу за певний відрізок 

часу, можна побудувати криву, що характеризує функціонування економіки в 

довгостроковій перспективі: її підйом або спад відіб'ється на показнику 

національного доходу. Нарешті, інформація, що дають нам рахунки 

національного доходу, є основою для формування і проведення в життя 

поточної та стратегічної політики держави, спрямованої на поліпшення 

функціонування економіки: без таких розрахунків економічна політика 

базувалася б на інтуїції. Коротше кажучи, рахунки національного доходу 

дозволяють нам складати таблиці економічного здоров'я суспільства і розумно 

визначати політику, яка б сприяла поліпшенню цього здоров'я [1]. 
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Ідея макроекономічного обліку (або національного рахівництва) належить 

голландському статистику Едварду ван Кліффу. Під національним 

рахівництвом Е. Кліфф розумів систему таблиць, що нагадують за формою 

бухгалтерські рахунки і баланси, які містять систематизований опис економіки 

на макрорівні. Перевагами системи національних рахунків є: охоплення не 

тільки сфери матеріального виробництва, але й сфери нематеріальних послуг; 

реально відбивається економічна взаємодія господарських суб'єктів; найбільше 

підходить для економічного аналізу. 

Варто зауважити, що національні рахунки виконують для економіки 

країни ті ж самі функції, що й бухгалтерський облік на підприємстві. Будучи, 

на перший погляд, чисто описовим інструментом, національне рахівництво 

дозволяє не тільки пізнати, але і спрогнозувати різні комбінації і взаємозв’язки 

економічних агентів, функцій і операцій, що визначають економічні рівності 

(збалансованість) у національній економіці. Така роль національного 

рахівництва обумовлена функціями, які воно покликано виконувати. Виділяють 

наступні функції системи національних рахунків як інструмента: економічної 

політики; економічного прогнозування; оцінки рівня життя різних груп 

населення і порівняння його з рівнем життя в інших країнах; зв’язку 

економічної теорії з практикою [2].  

Специфічною і позитивною особливістю організації системи 

національних рахунків в Україні є щомісячні оцінки ВВП, які є доступними для 

органів управління та громадськості вже на 15-й день після завершення 

звітного періоду і дають змогу максимально оперативно відстежувати 

економічну динаміку. З річною періодичністю складаються рахунки 

виробництва, утворення, розподілу та використання доходу операцій з 

капіталом в інституційних секторах (групах економічних суб’єктів).  

Отже, удосконалення ефективності застосування системи національних 

рахунків в системі господарського механізму країни є необхідним для 

підтримки високого рівня національної економіки, для її якісного аналізу та 

прогнозування майбутнього в процесі європейської інтеграції. Дане 
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дослідження вирішує задачу необхідності удосконалення інструментів 

макроекономічного обліку відповідно принципам ринкової економіки, 

сприяючи господарському механізму виконувати в повному обсязі свої функції. 

Напрямки ефективного застосування системи національних рахунків в Україні 

ще знаходяться в стані розробок та доопрацювань, що і є перспективою 

подальших наукових праць в даному напрямку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ 

В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Процес розвитку ринкових умов господарювання створює величезні 

зміни, як в організації, так і в управлінні діяльністю підприємств та організацій. 

Цей процес, у свою чергу, впливає на тенденції щодо розвитку обліку в Україні. 

Водночас відбувається перехід до інформаційного суспільства – нового етапу в 

еволюції бухгалтерського обліку. Все це створює необхідність передбачити та 

спрогнозувати яких нових форм можуть набути суспільно-економічні явища. 
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Прогнозування майбутнього є цілком логічним та невід’ємним процесом 

для людини. Прагнення якимось чином дізнатися чи передбачити майбутнє, 

пояснюється тим, що володіючи цією інформацією людина має змогу прийняти 

правильне рішення щодо того чи іншого питання, так, щоб в майбутньому це 

принесло вигоди. Звісно, зробити найбільш вдалий вибір можна лише тоді, 

коли розумієш яким чином функціонує той чи інший об’єкт (явище), щодо 

якого є потреба у прогнозуванні. Необхідно також врахувати всі можливі 

фактори, та передбачити негативні та позитивні наслідки. 

У сфері бухгалтерського обліку постійно збільшується кількість наукової 

літератури, а також накопичуються нові знання. Вже давно перестало бути 

актуальним шукати всю оновлену інформацію в друкованих періодичних 

виданнях, товстих збірниках та книжках. Досить часто оновлена інформація, 

через 2-3 роки перестає бути актуальною. Друкувати та випускати якісь інші 

паперові періодичні видання не є раціональним в даній ситуації. Постає цілком 

логічне питання про те, як цю інформацію можуть зручним способом отримати 

ті, хто її потребує. Завдяки наявності інтернету, швидкого, безпечного та 

легкого доступу до нього з’являється такий процес як діджиталізація. 

Діджиталізація або оцифровування – це процес переведення інформації в 

цифровий формат. З появою такого процесу виникає і новий напрям 

досліджень, а саме теоретичні засади бухгалтерського обліку в умовах 

діджиталізації. 

Цей неспинний процес, із розвитком інформаційних технологій, проникає 

у різні сфери нашого життя. Більша частина обладнання яке нас оточує 

автоматизоване та здатне самостійно здійснювати величезну кількість 

різноманітних завдань без втручання людини. Збирання даних, їх аналіз, а 

також певні прогнози щодо майбутніх подій, які є досить точними, це лише 

деякі пункти з того переліку, на що здатне сучасне обладнання. 

Що стосується сфери бухгалтерського обліку, величезним кроком стало 

впровадження в облік хмарних технологій. Хмарні технології, як визначення, 

найбільш точно та детально описані вільною енциклопедією «ВікіпедіЯ». 
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Вказане джерело визначає, що «при використанні хмарних обчислень 

програмне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс.» Тобто 

особа, що користується даною технологією не повинна піклуватися про 

операційну систему, інфраструктуру чи програмне забезпечення. Найбільш 

очевидним прикладом хмарних технологій, який використовується вже досить 

довгий час та є дуже поширеним, є електронна пошта через вебінтерфейс. 

Особа, що володіє поштовою скринькою, та хоче потрапити на свою пошту, 

може зробити це з будь-якого пристрою, що має вільний доступ до інтернету. 

Технічні та апаратні характеристики вибраного пристрою, в даному випадку, не 

відіграють ніякої ролі. Хмарні технології дозволяють готувати та подавати 

електронну звітність у форматі on-line. Таким спеціалізованим програмним 

забезпеченням в Україні є система електронного документообігу «M.E.Doc» та 

автоматизована система «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС». Єдиним їх недоліком є 

необхідність купівлі такого програмного забезпечення. Хмарна платформа 

корпорації «Парус» розпочала розробку програмного забезпечення, яке б 

дозволило автоматизувати управління підприємством загалом та здійснювати 

бухгалтерський облік саме на основі хмарних технологій. Ці технології дають 

не тільки можливість віддаленого подання в державні органи влади замість 

користувача різних форм звітності, ведення складського обліку, 

автоматизування обліку в картках співробітників, зокрема здійснення 

розрахунків лікарняних, відпускних, податків, а й спроможність колективно 

працювати над документами використовуючи віддалений доступ через мережу 

Інтернет.  

Станом на сьогодні, це далеко не весь список того, що можна очікувати 

від використання технологій такого виду. Основною і найбільш вагомою, 

перевагою даних хмарних сервісів є можливість їх безкоштовного 

використання. У випадку, коли ресурсів які надаються «хмарами» стане 

недостатньо, є можливість швидкого переходу на комерційну основу. Водночас 

інфраструктура власної «хмари» буде повністю збережена. 

Теоретичний аналіз та дослідження послуги в сфері розвитку 
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бухгалтерського обліку свідчить вказує на те, що переведення обліку в 

цифровий формат, а також активне використання хмарних технологій є 

головним напрямком в подальшому розвитку обліку. Використання таких 

технологій дозволить спростити сам процес бухгалтерського обліку, зробити 

його автоматизованим та таким, що не потребує присутності чи нагляду з боку 

людини. Підтвердженням актуальності даного аспекту в розвитку 

бухгалтерського обліку слугують безліч інтернет-сервісів, що надають послуги 

у сфері дистанційного вирішення певних облікових задач. Такий спосіб ведення 

обліку актуальній ще і у зв’язку з нестабільною ситуацією в країні пов’язаною з 

пандемією. Також хмарні технології можна застосовувати в такому напрямку як 

створення тимчасових та/чи постійних архівів, одночасна командна робота над 

необхідними документами, створення консолідованої документації за певні 

часові проміжки, автоматичну синхронізацію різних версій документів тощо. 

Перспективою майбутніх досліджень у даній сфері можуть слугувати розробка 

детальних методик застосування хмар і віртуальних робочих областей для 

вирішення конкретних облікових задач, створення віртуальних офісів з 

відповідними централізованими сховищами первинної й звітної документації 

та інші. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

ПРИВАТНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ 

 

Наразі спостерігається посилення ролі мережі Інтернет у збуті товарів і 

послуг. Споживачі все частіше звертаються до мережі Інтернет, бо це має низку 

переваг: ціна, зручність, швидкість тощо. В умовах пандемії спостерігається 

додаткове зростання обороту інтернет-торгівлі, що пояснюється частковими 

заборонами на переміщення, тимчасовим припиненням діяльності об’єктів 

торгівлі промисловими товарами, тощо. Однак, карантинні заходи не лише 

збільшили обсяги інтернет-торгівлі, а й призвели до структурних змін в 

товарній номенклатурі даного сектору продаж. Так, традиційно переважну 

більшість обороту інтернет-магазинів становлять товари тривалого зберігання. 

Однак, найбільше зростання ажіотажу спостерігається в секторі торгівлі 

продовольчими товарами через Інтернет. Впровадження політики «соціального 
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дистанціювання» призвела до зміни споживчих вподобань щодо методики 

здійснення як придбання товарів, так і розрахунків за них. 

В свою чергу, ці тенденції, поєднані, одночасно, з обмеженнями 

здійснення оф-лайн торгівлі, змусили самих суб’єктів бізнесу, в тому числі й 

малого бізнесу, зокрема приватних підприємців, переорієнтувати свою 

діяльність та розширити її за рахунок продажів через Інтернет. Хоча і до цього 

різноманітні соціальні мережі, спеціальні он-лайн-платформи для продажів 

використовувались ними як альтернативні, часто менш затратні (через 

відсутність необхідності утримувати офіс, спрощений (завуальований) облік 

операцій, використання безготівкових форм розрахунків, що, до недавнього 

часу, дозволяло уникнути використання реєстраторів розрахункових операцій), 

тощо. Окрім того, Інтернет-мережі використовуються як альтернативні способи 

виходу компаній на зарубіжні, міжнародні ринки. В той час як для малого 

бізнесу традиційні способи міжнародного бізнесу були досить обмеженими 

через високу затратність їх організації та практичної реалізації. 

Таким чином, природно, виникає ряд питань, які слід враховувати в 

процесі організації інтернет-торгівлі суб’єктами малого бізнесу: чи можуть 

ФОП здійснювати торгівлю через Інтернет, які особливості її обліку, специфіка 

реалізації зовнішньоекономічних операцій, необхідність використання РРО для 

обліку інтернет-продаж, тощо. 

Починаючи з минулого року підприємці що перебувають на єдиному 

податку, втратили так званий РРО-імунітет, тому на рівні з іншими суб’єктами 

господарювання зобов’язані в інтернет-торгівлі також використовувати РРО під 

час здійснення розрахункових операцій. Незалежно від форми розрахунку – 

готівкової або безготівкової, при замовленні та/або оплаті товарів або послуг 

через інтернет в обов’язковому порядку видається розрахунковий 

документ установленої форми на повну суму проведеної операції. Суб’єкти 

господарювання під час продажу товарів через Інтернет реєструють РРО на 

загальних підставах за адресою розміщення інтернет-магазинів, а в разі 

доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на 
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транспортний засіб, яким здійснюють доставку. В той же час, РРО не 

використовують, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі 

рахунка в безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard 

під час надання інформаційно-консультаційних послуг, отримання 

комп’ютерних й інших програм за допомогою Інтернету. 

Іншим питанням, яке часто виникає при продажі товарів та/або послуг 

через Інтернет – їх поставки за кордон та отримання платежів в іноземній 

валюті. Загалом, здійснення зовнішньоекономічної суб’єктами господарювання 

– юридичними особами за законодавством України не заборонено. Однак для 

розрахунків дозволено використовувати лише грошову форму розрахунків 

(готівкову чи безготівкову). Використання популярних для торгівлі через 

Інтернет електронних платіжних систем забороняється. Такі системи 

електронних грошей, як WebMoney Transfer, Інтернет.Гроші, UkrMoney, 

RBKMoney, Яндекс. Гроші, QIWI, E-gold не відповідають вимогам НБУ, тому і 

не можуть бути рекомендованими для використання під час здійснення 

розрахунків за зовнішньоекономічними операціями суб’єктами господарювання 

– юридичними особами. В даному випадку найоптимальнішим розрахунком за 

придбані через Інтернет товари або послуги – переказ на розрахунковий 

рахунок – або за платіжним дорученням, або платіжною карткою.  

Загалом, протягом останніх років спостерігається стабільне зростання 

електронної торгівлі, як в кількості он-лайн-покупців, так і в кількості 

замовлень та обсягах виручки. В усе більшій кількості товарних категорій 

інтернет-магазини витісняють оф-лайн-торговельні платформи. Зростає й 

рівень поінформованості споживачів щодо способів пошуку товарів в мережі 

Інтернет, особливостей здійснення покупок, розрахунків та повернень, а також 

можливих ризиків та способів їх уникнення.  

Найважливішими факторами для здійснення покупки через Інтернет є 

нижча вартість, економія часу та витрат на транспортування, ширший 

асортимент товарів, а також розширення мережі логістичних центрів, що 

значно полегшує процес доставки куплених речей.  
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В свою чергу, найбільший попит в мережі Інтернет, наразі, існує на такі 

категорії товарів, як: товари для ремонту, дому та присадибної ділянки, дитячі 

товари, запчастини та аксесуари для автомобілів, продукти харчування та 

товари вузької спеціалізації. 

Окрім того, переважна більшість покупців використовують мобільні 

телефони та планшети, що, в свою чергу, зобов’язує продавців активно 

переходити на адаптивні шаблони, запускати мобільні версії сайтів або 

розробляти власні мобільні програми. Це певним чином знижує рівень 

конкурентоспроможності малого бізнесу через необхідність здійснення значних 

інвестицій в розробку або купівлю програмного забезпечення, що, за умови 

підвищених запитів споживачів, є необхідною умовою участі в інтернет-

торгівлі загалом.  

Таким чином, сучасні тенденції розвитку інтернет-торгівлі свідчать про 

те, що даний напрям комерції стає одним з різновидів та способів реалізації 

бізнес-ідей, ідентичних класичним, традиційним методам. З нового він 

переходить в розряд традиційного з обов’язковою інноваційною складовою. Без 

сумніву, інтернет-торгівля як товарами, так і послугами, набуває статусу 

основного методу торгівлі, темпи розвитку якого, наразі, перевищують всі 

наявні. Тому адаптація та пристосування до даних реалій приватних 

підприємців, суб’єктів господарювання-юридичних осіб є нагальною та 

необхідною умовою їх включення в сучасну бізнес-діяльність загалом. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Слід зазначити, що існуючі в країні традиційні системи обліку витрат на 

виробництво продукції не повною мірою сприяють їх оптимізації і 

ефективності діяльності економічних суб'єктів. Необхідно переорієнтовувати 

вітчизняну теорію і накопичений в цій області практичний досвід на рішення 

нових завдань, що стоять перед управлінням підприємством в умовах ринку. А 

також, аналізуючи зарубіжний досвід управління, використання нетрадиційних 

систем отримання інформації про витрати, застосування нових підходів до 

калькуляції собівартості, підрахунку фінансових результатів, а також методів 

аналізу, контролю і прийняття на цій основі управлінських рішень.  

Сьогодні є потреба створення гнучкішої системи, що дозволяє визначати 

релевантні витрати на виробництво. У зв'язку з цим актуалізуються питання 

вивчення і впровадження нових методів обліку витрат і калькуляції 

собівартості промислової продукції. Одним з альтернативних традиційному 

вітчизняному підходу до калькуляції повної собівартості являється підхід, коли 

в розрізі об'єктів калькуляції планується і враховується неповна, обмежена 

собівартість.  
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У зарубіжній теорії і практиці обліку нині найточнішою вважається 

калькуляція, яка враховує тільки витрати, безпосередньо пов'язані з випуском 

цієї продукції, а не калькуляція, яка включає усі види витрат підприємства.  

Аналізуючи зарубіжний досвід, розглянемо різні системи обліку витрат і 

калькуляції собівартості, їх суть, переваги і недоліки. 

Розглянемо систему direct-costing (метод маржинального обліку витрат), 

яка використовується не лише в зарубіжній практиці обліку витрат, але і 

широко застосовується у вітчизняній. 

Суть цього методу полягає в тому, що планування і облік собівартості 

продукції відбувається тільки в частині змінних витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. При використанні цієї системи в розрахунок собівартості 

продукції не включаються постійні витрати, а списуються безпосередньо на 

зменшення прибутку підприємства. 

Переваги: 

– детальне і якісне вивчення залежності між обсягом виробництва, 

витратами і прибутком; 

– спрощення і точність числення собівартості продукції; 

– відсутні процедури по складанню складних розрахунків для умовного 

розподілу постійних витрат між видами продукції;  

– об'єктивне визначення порогу рентабельності, запасу міцності 

підприємства і нижньої межі ціни продукції.  

Крім того, застосування системи директ-костинг дає можливість 

проведення порівняльного аналізу рентабельності різних видів продукції, 

визначення оптимальної програми випуску і реалізації, вибору вигіднішої 

моделі організації виробництва. 

Недоліки: 

– виникають труднощі при розділенні витрат на постійні і змінні. Багато в 

чому це залежить від тривалості даного періоду часу і від діапазону обсягів 

випуску, що реалізовується; 

– ведення обліку в розрізі тільки виробничій собівартості. 
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Одним з ефективних інструментів в управлінні витратами підприємства є 

також система standard-cost. 

Цей метод є системою обліку витрат і калькуляції собівартості на основі 

нормативних (планових) витрат. У основі цієї системи лежить принцип обліку і 

контролю витрат в межах встановлених норм і нормативів і відхиленням від 

них. 

Переваги: 

– отримана за результатами розрахунків інформація дозволяє пов'язати 

очікуваний прибуток з фактично досягнутим, оперативно усувати причини і 

компенсувати наслідки несприятливих відхилень, т. е. ефективно управляти 

витратами;  

– при правильній постановці потрібно менший бухгалтерський штат, 

оскільки у рамках цієї системи облік ведеться за принципом виключень, т. е. 

враховуються відхилення від стандартів. 

Недоліки: 

– зміна цін, викликана конкурентною боротьбою за ринки збуту, а також 

інфляцією, ускладнює числення вартості залишків готових виробів на складі і 

незавершеного виробництва;  

– стандарти можна встановлювати не на усі виробничі витрати, у зв'язку з 

чим на місцях ослабляється контроль за ними.  

Наступним ефективним методом управління виробництвом є система JIT 

«Just-in-time». 

Суть системи JIT зводиться до відмови від виробництва продукції 

великими партіями. Замість цього створюється безперервно-потокове 

виробництво. 

Переваги: 

– зменшення рівня запасів, що означає менше вкладень капіталу в 

товарно-матеріальні запаси; 

– скорочення циклу виконання замовлення і зростання надійності його 

виконання; 
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– зменшення капітальних витрат на утримання складських приміщень для 

запасів матеріалів і готової продукції; 

– зниження ризику морального старіння запасів; 

– зниження втрат від браку і зменшення витрат на переробку;  

– зменшення об'єму документації. 

Також доцільно розглянути два напрями стратегічного управління 

витратами: target-costing і kaizen-costing. 

І таргет-костинг, і кайзен-костинг направленні на рішення практично 

одній і тій же проблеми, але на різних стадіях життєвого циклу продукту і 

різними методами. Обидві концепції призначені для зниження рівня окремих 

статей витрат і собівартості кінцевого продукту в цілому до деякого 

прийнятного рівня, але таргет-костинг вирішує цю задачу на стадії планування і 

розробки, а кайзен-костинг – на стадії виробництва. Спільне використання 

систем дає підприємству цінну конкурентну перевагу, що полягає в досягненні 

нижчого по відношенню до конкурентів рівня собівартості і можливості 

вибирати зручну цінову політику для захоплення або утримання відповідних 

секторів ринку. Тут потрібно відмітити одну важливу особливість спільного 

використання систем таргет- і кайзен-костинг. У традиційних галузях 

промисловості, продукція яких характеризується тривалим життєвим циклом, 

основна увага фокусується саме на кайзен-костинг, і навпаки, в інноваційних 

галузях з коротким життєвим циклом вироблюваних продуктів на перше місце 

висувається таргет-костинг [1]. 

Пошук нових методів отримання об'єктивної і відбиваючої реальність 

інформації про витрати привів до появи методу АВС-costing (Activity Based 

Costing). 

Суть цього методу полягає у визначенні переліку і послідовності робіт на 

підприємстві, яке зазвичай проводиться шляхом розкладання складних робочих 

операцій на прості складові, паралельно з розрахунком споживання ними 

ресурсів. 
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Переваги: 

– детальний аналіз накладних витрат, що має велике значення для 

управлінського обліку; 

– точніше визначення витрат на невживані потужності для періодичного 

їх списання на рахунок прибутків і збитків; 

– оцінка рівня продуктивності праці: відхилення від кількості спожитих 

ресурсів; 

– не лише доставка нової інформації про витрати, але і генерація ряду 

показників нефінансового характеру, в основному вимірників обсягу 

виробництва і визначення виробничих потужностей підприємства. 

Серед усієї різноманітності нині існуючих зарубіжних систем і методів 

управління витратами, найцікавішими вважають direct-costing, target-costing, 

АВС-costing, завдяки своїй гнучкості і можливості адаптації під реальні умови 

вітчизняної економіки.  

Таким чином, для вирішення проблем зниження витрат виробництва і 

реалізації продукції на підприємстві необхідно розробити таку програму, яка 

враховуватиме усі чинники, які роблять вплив на зниження витрат виробництва 

і реалізації продукції, і з подальшим коригуванням, враховуючи обставини, що 

змінилися, на підприємстві. 
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МЕТОДИ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ЗА АРИФМЕТИЧНИМИ І ГЕОМЕТРИЧНИМИ СПОСОБАМИ 

 

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” амортизація – систематичний 

розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх 

корисного використання (експлуатації) [1]. Амортизація розраховується за 

певними методами. Одним із них є метод норми амортизації. Він є трьох видів: 

нормативної, дигресивної і прогресивної норми амортизації. 

За методом нормативної амортизації підприємство встановлює нормативи 

в довільній формі. За методом дигресивної норми амортизації підприємство 

встановлює нормативи від найвищого в першому році, до найнижчого в 

останньому. Цей метод існує в світовій практиці [2; 3; 4]. За методом 

прогресивної норми амортизації, навпаки, підприємство встановлює нормативи 

від найнижчого в першому році до найвищого в останньому. 

Причому методи норми амортизації можуть бути двох способів:  

1) арифметичні; 2) геометричні.  

Арифметичний спосіб амортизації ґрунтується на арифметичній 

прогресії. Арифметична прогресія – це послідовність чисел, де кожне наступне 

число відрізняється від попереднього числа на постійну величину. 

Арифметичний спосіб передбачає зменшення вартості, яка амортизується на 

одну і ту саму або фіксовану суму.  

Геометричний спосіб базується на геометричній прогресії. Геометрична 
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прогресія – це послідовність чисел, де кожне наступне число отримується із 

попереднього множенням його на певну величину. Геометричний спосіб 

передбачає зменшення вартості, яка амортизується у процентному відношенні 

до попередньої суми [5].  

Таким чином, методи норми амортизації можуть бути: нормативно-

арифметичні або нормативно-геометричні, методи дигресивної норми 

амортизації – арифметичні або геометричні і методи прогресивної 

норми амортизації – арифметичні або геометричні. 

Арифметично-дигресивна амортизація розраховується від первісної 

вартості необоротного активу, а геометрично-дигресивна амортизація 

розраховується від балансової вартості необоротного активу.  

Розрахунок суми амортизації за методами нормативної, дигресивної і 

прогресивної норми амортизації здійснюється за формулою: 

РСА = (ПВ –ЛВ) × РНА, 

де РСА – річна сума амортизації; ПВ – первісна вартість; ЛВ – 

ліквідаційна вартість; РНА – річна норма амортизації. 

У США в податкових цілях для нарахування амортизації необоротних 

активів використовують Модифіковану систему прискореного відновлення 

витрат (МСПВВ, англ. Modified accelerated cost recovery system, MACRS). 

Згідно з цією системою активи поділено на класи, а в кожному класі 

встановлено строк амортизації і норми амортизації у відсотках за рік [6]. 

Розглянемо застосування видів методу норми амортизації на прикладі: 

основні засоби вартістю 30000 грн мають строк експлуатації 3 роки, 

ліквідаційна вартість дорівнює 0. Розрахуємо амортизацію по основних засобах 

за методами нормативної, дигресивної і прогресивної норм амортизації. 

Використовуючи метод нормативної амортизації визначимо такі норми 

амортизації по роках: за перший рік – 40%, за другий рік – 25%, за третій рік – 

35%. Розрахунок суми амортизації за цим методом наведено в таблиці 1. 

Причому, нормативи за методом нормативної амортизації можуть бути різні – 

спочатку зростаючі, потім спадаючі і навпаки.  
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Таблиця 1 

Розрахунок суми амортизації  

за методом нормативної арифметичної амортизації 

Рік 
використання 

Вартість, яка 
амортизується, грн 

Річна норма 
амортизації, % 

Сума амортизації, грн 

1 30000 40 12000 
2 30000 25 7500 
3 30000 35 10500 

Разом Х 100 30000 

 

Як видно з таблиці 1, суми амортизації розраховані нерівномірно, вони не 

зростають і не спадають по роках. 

За методом дигресивної арифметичної норми амортизації встановимо такі 

норми амортизації по роках: за перший рік – 40%, за другий рік – 35%, за третій 

рік – 25%. Розрахунок суми амортизації за цим методом показано в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок суми амортизації  

за методом дигресивної арифметичної норми амортизації 

Рік 
використання 

Вартість, яка 
амортизується, грн 

Річна норма 
амортизації, % 

Сума амортизації, грн 

1 30000 40 12000 
2 30000 35 10500 
3 30000 25 7500 

Разом Х 100 30000 

 

З таблиці 2 видно, що в перший рік використання нараховано найбільшу 

суму амортизації, яка поступово зменшується. 

Застосовуючи метод прогресивної арифметичної норми амортизації 

визначимо такі норми амортизації по роках: за перший рік – 25%, за другий  

рік – 35%, за третій рік – 40%. суми амортизації за цим методом наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Розрахунок суми амортизації  

за методом прогресивної арифметичної норми амортизації 

Рік 
використання 

Вартість, яка 
амортизується, грн 

Річна норма 
амортизації, % 

Сума амортизації, грн 

1 30000 25 7500 
2 30000 35 10500 
3 30000 40 12000 

Разом Х 100 30000 
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Як видно з таблиці 3, в перший рік використання нарахована найменша 

сума амортизації, яка збільшується поступово до останнього. 

Прикладом геометричної дигресивної амортизації був податковий метод 

амортизації необоротних активів. Він розраховувався щоквартально за 

встановленими нормами Законом України “Про оподаткування прибутку 

підприємств” № 334/94-ВР від 28 грудня 1994 р. (з наступними змінами та 

доповненнями) [7]. 

Норми амортизації встановлюють у відсотках до балансової вартості 

кожної групи основних фондів на початок звітного періоду в такому розмірі (в 

розрахунку на календарний квартал):  

група 1 – 2 відсотки; 

група 2 – 10 відсотків 

група 3 – 6 відсотків; 

група 4 – 15 відсотків. 

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначають по 

нормах амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок 

звітного періоду, яка розраховується за формулою: 

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), 

де Б(а) – балансова вартість групи на початок розрахункового кварталу; 

Б(а-1) – балансова вартість групи на початок кварталу, що передував 

розрахунковому; 

П(а-1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, 

здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших 

поліпшень основних фондів протягом кварталу, що передував розрахунковому; 

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів протягом 

кварталу, що передував розрахунковому; 

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що 

передував розрахунковому. 

Розрахунок суми амортизації за податковим методом наведено  

в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Розрахунок геометричної дигресивної амортизації (податковий метод) 

Квартал  Балансова вартість 

об’єкта (групи) 

основних фондів, грн 

Норма амортизації для 

групи 4 за квартал, % 

Річна сума амортизації, 

грн 

І 30000 15 4500 

ІІ 25500 15 3825 

ІІІ 21675 15 3251 

ІV 18424 15 2764 

 Разом за рік Х 14340 

 І так далі   

 

Отже, методи норми амортизації можуть бути нормативно-арифметичні, 

дигресивно-арифметичні або прогресивно-арифметичні – коли амортизація 

нараховується від первісної вартості необоротних активів та  

нормативно-геометричні, дигресивно-геометричні або прогресивно-

геометричні – коли амортизація нараховується від балансової вартості 

необоротних активів. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА 

 

В производственном процессе любой организации на одном из первых 

мест по значимости стоят основные средства. Прежде всего это связано с тем, 

что их количественный и качественный состав, а также эффективность их 

использования оказывают существенное влияние на результат деятельности 

организации и его уровень. Все вышеизложенное обуславливает актуальность 

изучения сущности основных средств и различных подходов к определению 

семантики данной категории.  

В современной экономической литературе существует достаточно много 

подходов к интерпретации термина «основные средства». Для подробного 

рассмотрения сущности категории основных средств была составлена таблица 

на основе обзора различных литературных источников (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Сущность категории «основные средства» 

Автор, источник Сущность категории «основные средства» 

Левкович О.А., 

Бурцева И.Н.  

[1, с.39]  

Основные средства – это стоимостное выражение средств труда, 

являющихся продуктом труда, многократно участвующих в 

производственных процессах, постоянно изнашивающихся и в 

суммах этого износа переносящих свою стоимость на готовую 

продукцию (работы, услуги) 

Кондраков Н.П.  

[2, с.109] 

Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг либо для управления организацией в течение 

периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный 

цикл, если он превышает 12 месяцев 

Хорошков С.И., 

Букия В.И.  

[3, с.67] 

Основные средства – совокупность средств труда в их материально-

вещественном и стоимостном выражении, используемых в процессе 

производства, для выполнения работ, оказания услуг либо в 

административно-управленческих целях, имеющих срок полезного 

использования свыше одного операционного цикла и не подлежащие 

потреблению или конвертации в наличность в случае нормального 

хода коммерческой деятельности организации 

Савиных А.Н.  

[4, с. 209] 

Основные средства – средства труда (здания, сооружения, машины и 

механизмы, инвентарь, транспортные средства) производственного и 

непроизводственного назначения 

Дорошкевич Н.М., 

Мигун, О.Ф., 

Глотова, Л.В. [5] 

Основные средства – это часть средств производства, 

функционирующая в процессе производства длительный период и 

переносящая свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям 

в виде амортизации 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что не каждый из 

источников даёт достаточно точную характеристику сущности категории 

основных средств. Однако, следует обратить внимание на интерпретацию 

категории основных средств с точки зрения Хорошкова С.И. и Букия В.И. 

Представленное определение является наиболее развёрнутым и в нём учтены 

практически все аспекты. Тем не менее, с точки зрения автора основные 

средства – это средств труда в материально-вещественном и стоимостном 

выражении, которые используются в процессе производства с целью 

выполнения работ и оказания услуг, либо в административно-управленческих 

целях, имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев (или 

свыше одного операционного цикла) и переносят свою стоимость на 

изготавливаемый продукт по частям в виде амортизации.  

Однако, все выше перечисленное находит своё отражение в определении 
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категории и условиях признания основных средств в пункте 4 Инструкции по 

бухгалтерскому учёту основных средств №26 от 30.04.2012 [6]. 

Согласно данной инструкции организацией в качестве основных средств 

принимаются к бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-

вещественную форму, при одновременном выполнении следующих условий 

признания: активы предназначены для использования в деятельности 

организации, в том числе в производстве продукции, при выполнении работ, 

оказании услуг, для управленческих нужд организации, а также для 

предоставления во временное пользование, за исключением случаев, 

установленных законодательством; организацией предполагается получение 

экономических выгод от использования активов; активы предназначены для 

использования в течение периода продолжительностью более 12 месяцев; 

организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с 

даты приобретения; первоначальная стоимость активов может быть достоверно 

определена. 

Таким образом, изучая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, 

что наиболее оптимальным является определение категории основных средств, 

представленное согласно нормативно-правовой базе Республики Беларусь. 

Данная дефиниция имеет достаточно систематизированную структуру и 

включает в себя сущность всех ранее рассмотренных определений, строго и 

отчётливо регламентирует критерии признания основных средств, что в целом 

способствует сокращению числа различного рода ошибок в процессе их 

признания. 

Следует отметить, что отдельное место в законодательстве занимает 

оценка основных средств. Правильная оценка основных средств обеспечивает и 

гарантирует достоверность в начислении амортизационных отчислений и 

формировании себестоимости продукции. Сравнительная характеристика 

оценки основных средств согласно нормативно-правовым актам Республики 

Беларусь, Российской Федерации, а также Международным стандартам 

финансовой отчётности рассмотрена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Сопоставление оценки основных средств в Республике Беларусь, Российской 

Федерации и Международном стандарте финансовой отчётности 

С
тр

ан
а 

Республика Беларусь Российская Федерация 

Международные 

стандарты финансовой 

отчётности 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-

п
р
ав

о
в
ая

 б
аз

а 

Инструкции по 

бухгалтерскому учету 

основных средств, 

утверждённой 

постановлением 

Министерства финансов 

Республики Беларусь от 

30.04.12 №26 

Приказ Минфина России от 

30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 

6/01" 

МСФО (IAS) 16 

О
ц

ен
к
а 

о
сн

о
в
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

В бухгалтерском учете 

оцениваются по 

первоначальной стоимости, 

в балансе – по остаточной 

стоимости, не используется 

понятие "справедливая 

стоимость" 

Основные средства 

принимаются к 

бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, 

не используется понятие 

"справедливая стоимость" 

Приобретаемые 

основные средства 

оцениваются по 

первоначальной 

стоимости,  

обмениваемые – по 

справедливой 

стоимости 

 

Изучив данные таблицы 2, можно заметить, что согласно Инструкции по 

бухгалтерскому учету основных средств №26, Международному стандарту 

финансовой отчётности (IAS) 16 и ПБУ 6/01 объект основных средств, 

признанный в качестве актива, оценивается и принимается к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, однако только в МСФО существует такое 

понятие как справедливая стоимость, то есть, стоимость, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства между 

участниками рынка на дату оценки.  

Для более детального анализа следует рассмотреть состав 

первоначальной (фактической) стоимости основных средств согласно ранее 

упомянутым нормативно-правовым документам (Таблица 3).  

Таким образом, анализируя данные таблицы 3, первое отличие, которое 

можно заметить – это отсутствие в составе затрат Инструкции №26 

невозмещаемых налогов либо государственных пошлин, но при этом отдельно 

выделен пункт на затраты по страхованию при доставке. 
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Таблица 3 

Состав затрат на приобретение основного средства 

Инструкции по бухгалтерскому 

учету основных средств №26 

Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" 

МСФО 16 

1. Стоимость приобретения 

основных средств 

1.Стоимость приобретения  1. Покупная цена 

2. Таможенные сборы и 

пошлины 

2. Таможенные пошлины и 

таможенные сборы 

2. Импортные 

пошлины 

- 3. Невозмещаемые налоги, 

государственная пошлина, 

уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта 

основных средств 

3. Невозмещаемые 

налоги 

3. Сумма фактических прямых и 

распределяемых переменных 

косвенных затрат на их 

создание, за исключением 

случаев, установленных 

законодательством  

- 4. Прямые затраты на 

подготовку площадки 

4. Затраты по страхованию при 

доставке 

5. Суммы, уплачиваемые в 

соответствии с договором 

поставщику (продавцу), а также 

суммы, уплачиваемые за 

доставку объекта и приведение 

его в состояние, пригодное для 

использования 

5. Затраты на 

доставку, разгрузку и 

установку 5. Затраты на услуги других 

лиц, связанные с приведением 

основных средств в состояние, 

пригодное для использования 

6. Иные затраты, 

непосредственно связанные с 

приобретением, доставкой, 

установкой, монтажом 

основных средств и 

приведением их в состояние, 

пригодное для использования 

6. 

а) суммы, уплачиваемые 

организациям за 

информационные и 

консультационные услуги; 

б) иные затраты, 

непосредственно связанные с 

приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта 

основных средств. 

6. Стоимость 

профессиональных 

услуг 

7. Проценты по кредитам и 

займам 

7. Проценты по кредитам и 

займам, которые были 

начислены до того, как объект 

принят к бухгалтерскому учету 

7. Проценты по 

займам до момента, 

когда объект готов к 

использованию по 

назначению  

 

Рассматривая в отдельности Инструкцию №26 и ПБУ 6/01 следует 

обратить внимание на их схожесть. МСФО 16 по сравнению с другими 

нормативно-правовыми документами является более обобщённым и менее 

конкретизированным. Тем не менее, рассматривая данные таблицы в общем, 
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можно сделать вывод, что состав затрат согласно Инструкции №26 включает в 

себя пункты как ПБУ 6/01, так и МСФО 16, что способствует более 

систематизированному ведению бухгалтерского учёта основных средств.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби мають велике значення у виробничому процесі будь-якого 

підприємства. Особлива роль основним засобам відводиться на промислових 

підприємствах адже від того, які засоби праці використовуються, в якому вони 

стані та якому рівню технічного розвитку вони знаходяться залежить результат 

діяльності та його рівень. Основні засоби характеризують майновий стан, 

технічні, виробничі та економічні ресурси компанії. Вони неодноразово 

долучаються в процес виробництва, але при цьому зберігають свою натуральну 

та речову форму, амортизуються та частками фіксують свою вартість на 

виготовлений продукт. Значне місце серед проблем застосування основних 

засобів займають моральне старіння та високий рівень зносу, а також 

поновлення оцінки основних засобів. 

Важливо представляти точні показники обсягу, стану та руху основних 

засобів, правильність їх оцінки, оскільки це може не тільки спотворити 

загальну картину майнового стану підприємства, але й викликати неточності 

при нарахуванні амортизації, та як результат зниження прибутковості та 

рентабельності. 

Підприємства можуть володіти, використовувати та розпоряджатися 

основними засобами, здавати їх в оренду, безкоштовно передавати або 

продавати іншим підприємствам. 

Поняттю «основні засоби» присвячено безліч наукових видань 
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вітчизняних на іноземних авторів. Порівняння цих визначень представимо у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Формулювання поняття «основні засоби» в економічній літературі 

№ Автор Трактування 

1. 

Федорець С.С., 
Терещенко В.С. [1] 

Матеріальні активи, які функціонують у незмінній 
натурально-речовій формі протягом тривалого періоду часу 
(більше одного року або більше одного операційного 
циклу, якщо він більше одного року) 

2. 

Бойко В.М., 
Вашків П.Г. [2] 

Сукупність засобів праці, які функціонують у сфері 
матеріального виробництва в незмінній натуральній формі 
протягом тривалого часу та переносять свою вартість на 
заново створений продукт частинами в міру їх зношення 

3. 

Буряковський В.В. [3] Це грошова оцінка основних фондів підприємства як 
матеріальних цінностей. Автор пояснює, що в свою чергу 
основні фонди представляють специфічну економічну 
категорію, пов’язану з формуванням матеріальних фондів 
суспільства і їх використанням в різних галузях народного 
господарства для виробництва валового внутрішнього 
продукту і задоволення культурно-побутових потреб 
населення 

 

Хоча термін «основні засоби» має різне тлумачення, їх сенс залишається 

тим же – це комплекс засобів праці в матеріально-речовій та грошовій формі, 

які застосовуються в ході виробництва, реалізації робіт (послуг), мають термін 

корисного використання більше одного року (або операційного циклу), та 

фіксують свою вартість у вигляді амортизаційних відрахувань на нову 

продукцію. 

Трактування поняття «основні засоби» в Положенні (Стандарті) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [4] відрізняється від визначення, 

яке наведено в Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 «Основні 

засоби» [5]. 

Останнє враховує сферу та цілі експлуатації основних засобів, зокрема 

для отримання доданої вартості – «майбутніх економічних вигод». Адже їх 

отримання являється принциповим питанням, вирішення якого пов’язане з 

визнанням даного об’єкта обліку як активу. Критерії визначення основних 

засобів в українських та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 

наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Критерії визначення основних засобів в українських та міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку  

Критерій П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби» 

Матеріальність Матеріальні активи Матеріальні активи 

Сфера застосування Виробництво, постачання 

товарів, послуг, здача в 

оренду,адміністративні та 

соціально-культурні функції 

Виробництво, постачання 

товарів, робіт, послуг, здача в 

оренду іншим особам, 

адміністративні цілі 

Строк користування Більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він 

більше одного року) 

Більше одного року 

Джерело: складено за [4, 5] 

 

В процесі кругообігу основних засобів виникає потреба визначення 

частки вартості основних засобів, які споживаються у виробничому циклі. Тому 

у цьому випадку застосовуються норми амортизаційних відрахувань для всіх 

видів основних засобів в залежності від строку їх корисного використання. 

Необхідно розуміти різницю понять знос та амортизація. 

Знос основних засобів – це витрачання вартості основних засобів по 

визначеним нормам. Іншими словами зносом можна назвати фізичну категорію, 

яка представляє собою втрату частини функціональної можливості об’єкта 

внаслідок експлуатації. 

Амортизація-це економічна категорія, яка представляє фазу кругообігу 

основних засобів, що переносить амортизаційну частку в процесі зносу на 

готовий продукт. Під час випуску продукту та накопичених амортизаційних 

відрахувань, які є основним джерелом їх відтворення, перенесена вартість 

відшкодовується. 

При прийнятті основних засобів, які надійшли в організацію, в 

бухгалтерський облік проводиться їх оцінка в грошовому вимірюванні. До 

обліку вони приймаються за первісною вартістю. Будь-яке переміщення 

основних засобів, в процесі їх вибуття або прийняття на облік записують в 

обліку та складають необхідні проводки. 

Розрізняють наступні види оцінки основних засобів, які наведені на рис.1. 
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Рис. 1. Оцінка основних засобів 

Джерело: складено за [4] 

 

Облік основних засобів на підприємстві проводять таким чином, щоб по 

кожній групі та окремо по кожному об’єкту, за місцем знаходження та 

джерелом придбання можна було виявити наявність залишкових засобів. Це 

відображається в аналітичному обліку основних засобів на картках, які 

відкривають для кожного інвентарного об’єкта, та у синтетичному обліку на 

рахунку 10 «Основні засоби». Всі проведення щодо руху основних засобів 

затверджують первинною обліковою документацією у відповідності з типовими 

формами. 

Отже, в процесі проведеного дослідження було розглянуто різні погляди 

вітчизняних та іноземних авторів, щодо визначення поняття «основних 

засобів», визначена економічна сутність основних засобів, їх зносу та 

амортизації, амортизаційних відрахувань та обліку, що в свою чергу дозволяє 

краще зрозуміти сутність даних понять. 
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ДЕФІНІЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах господарювання, майже не можливо ефективно 

керувати підприємством без своєчасної, точної та правдивої інформації про 

фінансові результати, яку дає тільки чітко налагоджена система обліку. Тому, 

наразі найважливішим та рейтинговим питанням, є облік фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

Облік фінансових результатів діяльності підприємства займає головне 

місце в системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, 

використання та споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, і 

служить базою для прийняття управлінських рішень. 

Оскільки основною метою кожного підприємства є отримання та 

максимізація прибутку, то необхідно детально вивчити ті складові, від яких 
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залежить його формування. Ретельно аналізувати фактори, під впливом яких 

формується фінансовий результат підприємства, вивчати динаміку та тенденції, 

від яких залежить ефективність діяльності підприємства.  

Необхідність вдосконалення обліку фінансових результатів обумовлена 

тим, що бухгалтерський облік доходів, витрат, а також механізм формування 

фінансових результатів є джерелом інформації для аналізу ефективності 

діяльності організації, а також прийняття управлінських рішень, результати 

реалізації яких знаходять своє відображення в результатах діяльності в 

наступних періодах.  

Кінцевою метою діяльності будь якого підприємства, є отримання 

позитивного фінансового результату, вираженого у формі прибутку, який 

суб’єкти господарювання намагаються максимізувати при будь яких умовах 

функціонування. 

Фінансовий результат є одним з основних показників, який характеризує 

ефективність діяльності підприємства. Саме тому, дослідження сутності та 

порядку визначення, а також методики обліку фінансових результатів, в 

економічній літературі приділяється досить багато уваги. 

Питання обліку фінансових результатів уже неодноразово 

висвітлювалися в науковій літературі багатьма вченими, які так і не змогли 

дійти до однозначності щодо визначення поняття «фінансові результати», тому 

слід провести порівняльний аналіз наукових визначень цієї категорії, які 

наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Трактування терміна «фінансові результати» різними науковцями 

Автор Сутність поняття 
Бутинець Ф.Ф. 
[1, с. 325] 

Співставлення доходів та витрат підприємства, відображених у звіті 
(прибуток або збиток організації) 

Загородній А.Г. 
[2, с. 110] 

Приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства 
внаслідок діяльності у звітному періоді. 

Мочерний А.Д. 
[3, с. 73] 

Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або її 
підрозділів, виражена в прибутках або збитках. 

Пушкар М.С.  
[5, с. 41] 

Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської діяльності. 

Скалюк Р.В.  
[6, с. 111] 

Якісний та кількісний показник результативності господарської 
діяльності підприємства. 

Ткаченко Н.М. 
[7, с. 135] 

Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності. 
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Отже, огляд нормативно – правової бази, дав змогу зрозуміти, що в 

українському законодавстві не розглядається визначення поняття «фінансові 

результати». Зокрема, в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [4] обґрунтовано лише 

сутність таких понять як «прибуток» та «збиток». Прибуток є сумою, на яку 

доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток є перевищенням суми 

витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. 

Так як, облік фінансових результатів здатний контролювати 

цілеспрямованість руху фінансових потоків і грошових коштів, дозволяє 

перевірити дотримання норм і нормативів витрачання різних ресурсів і 

доцільність здійснення витрат, то для того аби вести чітко налагоджений облік 

фінансових результатів, потрібно враховувати та уникати проблем, які можуть 

виникати в процесі. 

В умовах сьогодення одними з головних проблем обліку фінансових 

результатів на багатьох підприємствах є : 

- низький рівень релевантності й оперативності інформації про доходи, 

витрати та фінансові результати, що необхідна керівнику підприємства для 

прийняття управлінських рішень; 

- спотворення фінансових результатів за допомогою шахрайських дій, як 

правило через заниження виручки від реалізації шляхом:  

1) заниження в первинних документах даних про виручку; 

2) заниження кількості реалізованих товарів; 

3) заниження ціни реалізації; 

- відсутність єдиної, інформаційної, загальнодержавної бази даних і 

нормативів для обліку і контролю за витратами і доходами організацій, що 

призводить до ухилення від сплати податків. 

З метою усунення вищеописаних проблем, пропонуємо удосконалювати 

систему обліку в наступних напрямках:  

1. Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання обліку 

фінансових результатів. Для цього на державному рівні необхідно провести 
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юридичне узгодження законодавчої бази, щодо однозначного визначення 

поняття «фінансовий результат», а також ознаки і критерії його визнання. 

2. Вдосконалення обліку фінансових результатів за допомогою 

внутрішніх розробок, спрямованих на нівелювання двоякого трактування норм 

чинного законодавства. 

3. Розробка системи рахунків аналітичного обліку, використання яких 

надалі дадуть можливість проводити факторний аналіз фінансових результатів, 

з метою оптимізації статей доходів та витрат. 

4. Регламентація методики обліку фінансових результатів та їх перевірка 

в системах автоматизованого ведення обліку. 

Запропоновані напрямки дозволять створити базу для створення 

ефективної системи бухгалтерського обліку фінансових результатів в організації. 
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АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ДОПОМОГИ 

З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

В сучасних «карантинних» умовах господарювання суттєво зросли 

випадки тимчасової непрацездатності в зв’язку з COVID-19 та самоізоляцією 

українських працівників, тому набуває актуальності облік розрахунків за 

виплатами допомоги з тимчасової непрацездатності.  

Відповідно до ст. 22 Закону № 1105 «допомога по тимчасовій 

непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального 

забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати 

(доходу) та виплачується Фондом соціального страхування України 

застрахованим особам починаючи із шостого дня непрацездатності за весь 

період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності МСЕК 

незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності 

застрахованої особи в період втрати працездатності» [1]. 

Документальне оформлення лікарняних регламентують Положення № 13 

[2] та Порядок № 12 [3]. Відповідно до ст. 31 Закону № 1105 підставою для 

призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є виданий у 

встановленому порядку листок непрацездатності. Листок непрацездатності 

здається до бухгалтерії чи бухгалтеру.  
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Лікарняні виплачуються застрахованим особам залежно від страхового 

стажу. Для того, щоб знати страховий стаж працівника, необхідними є дані з 

Реєстру застрахованих осіб. Страхувальники мають можливість отримати довідку 

про трудовий та страховий стаж, зокрема через портал електронних послуг ПФУ. 

До листка непрацездатності доцільно скласти у довільній формі довідку 

про розрахунок середньої зарплати та лікарняних. Розрахунок оплати 

здійснюють за правилами, визначеними Порядком № 1266 [4].  

Загальна формула розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності 

має наступний вигляд: 

Дтн = З.П.с.д. × Кс.с. × Кд.н.                                         (1), 

де З.П.с.д. – середньоденна заробітна плата; 

Кс.с. – коефіцієнт страхового стажу робітника; 

Кд.н. – кількість днів тимчасової непрацездатності, згідно із листком 

непрацездатності. 

Коефіцієнт страхового стажу працівника визначається наступним чином 

(ст. 24 Закону №1105): 

- «50% середньої заробітної плати особам, що мають страховий стаж до 

трьох років 

- 60% середньої заробітної плати особам, що мають страховий стаж від 

трьох до п’яти років; 

- 70% середньої заробітної плати особам, що мають страховий стаж від 

п’яти до восьми років; 

- 100% середньої заробітної плати особам, що мають страховий стаж 

понад восьми років» [1]. 

Середньоденна зарплата розраховується відповідно до Порядку № 1266: 

суму заробітку працівника за розрахунковий період, на який нараховували 

ЄСВ, ділять на кількість календарних днів у цьому періоді: 

ЗПсер= ЗПрп : КДрп                                              (2), 

де ЗПрп – сума зарплати за розрахунковий період, на яку нараховували ЄСВ; 

КДрп – кількість календарних днів у розрахунковому періоді. 
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Розрахунковий період – це період, за який здійснюють розрахунок середньої 

зарплати для оплати днів тимчасової непрацездатності. В розрахунковому періоді 

слід рахувати усі календарні дні, що попадають у розрахунковий період, у т.ч. 

святкові і неробочі дні. Не враховуються тільки дні невідпрацьовані з поважних 

причин, до яких за п. 3 Порядку № 1266 належать: дні тимчасової непрацездатності, 

у т.ч. через вагітність та пологи; дні відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею 3(6)-річного віку; дні відпустки без збереження зарплати. 

У загальному випадку середньоденна зарплата для обчислення суми 

виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю розраховується за 12 місяців, 

що передують місяцю настання страхового випадку. 

Оплата лікарняних поділяється на дві складові:  

- оплата робочих днів перших п’яти днів лікарняного внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві – 

проводить роботодавець та відносить ці витрати до складу витрат підприємства); 

- оплата всіх інших днів лікарняного (починаючи з 6-го) – виплата 

проводиться роботодавцем, проте потім фонд соціального страхування компенсує 

ці витрати шляхом перерахування відповідних сум на спеціальний рахунок. 

Зазначимо, що в разі самоізоляції під меднаглядом або перебування в 

спецзакладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих 

на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби ФССУ 

компенсує застрахованим особам втрачений заробіток за весь час лікування або 

ізоляції від коронавірусної хвороби, починаючи з шостого дня 

непрацездатності (перші п’ять днів фінансує роботодавець). Розмір допомоги з 

тимчасової непрацездатності складає 50% середньої заробітної плати і не 

залежить від тривалості страхового стажу працівника. Підставою для 

нарахування допомоги є оформлений відповідним чином лікарняний листок із 

зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19». 

Надання допомоги з тимчасової непрацездатності, зумовленим доглядом 

за хворою дитиною віком до 14 років, здійснюється ФССУ, починаючи з першого 

дня і за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує 
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догляду, але не більше 14 календарних днів, а в разі стаціонарного лікування – за 

весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною. 

Для отримання допомоги з тимчасової непрацездатності з фонду 

соцстрахування відповідно до Порядку № 12 бухгалтер має оформити заяву-

розрахунок у двох примірниках, один з яких потрібно передати до фонду 

протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення комісією. ФСС 

протягом 10 робочих днів перевіряє заяву і перераховує допомогу на окремий 

рахунок підприємства. Для оплати лікарняних працівників, що перебувають на 

самоізоляції від COVID-19, подаються окремі заяви-розрахунки. 

Після отримання коштів від ФСС роботодавець має виплатити цю 

допомогу працівнику в найближчі терміни, встановлені для виплати заробітної 

плати. Після проведення цих виплат протягом місяця підприємство має 

надіслати до ФСС повідомлення про проведення виплат відповідно до Порядку №12. 

Отже, для документального оформлення розрахунків за виплатами 

допомоги з тимчасової непрацездатності застосовуються листок 

непрацездатності, журнал обліку листків непрацездатності, заяву-розрахунок до 

ФСС, довідка про розрахунок середньої зарплати та лікарняних. Облік 

розрахунків за виплатами допомоги з тимчасової непрацездатності має 

відповідати вимогам норм чинного законодавства. 
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забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ 

 

Розвиток сучасної національної економічної системи вимагає від 

вітчизняних підприємств переходу від виробничо-збутової до маркетингової 

орієнтації діяльності, яка, в свою чергу, передбачає використання брендів та 

торгових марок. 

В умовах сьогодення для одержання фінансового результату необхідно не 

тільки забезпечити процес виробництва продукції, а й налагодити 

безпосередню реалізацію її (доведення до споживача). В таких умовах у 

підприємств різних форм власності зростають обсяги витрат, які, в першу 

чергу, йдуть на розвиток управлінських систем (маркетинг, логістика, наукові 

дослідження та розробки, управління підприємством тощо), які підтримують 

основне виробництво. Вагоме значення в підвищенні ефективності діяльності 

підприємства відіграють маркетингові витрати. 

Метою здійснення маркетингових витрат є створення та підтримка 
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благотворного іміджу організації, максимізація використання ресурсів компанії 

для визначення напрямів руху та задоволення потреб ринку в продуктах та 

послугах на прибутковій основі. 

Аналіз поглядів дослідників стосовно співвідношення маркетингових та 

збутових витрат дозволяє виділити три основні підходи [1]: 

1) Маркетингові витрати прирівнюються до витрат на збут. В такому 

випадку чинна методика обліку, наведена в П(С)БО 16 «Витрати» [2], 

правильна, та не потребує удосконалення або здійснення коригувань. 

2) Маркетингові та збутові витрати розглядаються як категорії, які не 

можна об’єднувати між собою, тому що вони мають різну природу виникнення 

та механізм одержання результату в наслідок їх здійснення значно 

відрізняється. В даному випадку виникає необхідність відокремлення витрат на 

збут та маркетингових витрат на рівні бухгалтерських рахунків. 

3) Третій підхід свідчить про те, що збут – це одна із функцій 

маркетингової діяльності. Отже необхідно у складі маркетингової діяльності 

виділяти один із її видів – збутову діяльність. Впровадження даного підходу 

потребує перейменування рахунку 93 «Витрати на збут» в рахунок 

«Маркетингові витрати», у складі якого, в свою чергу, слід виділити 

субрахунки для витрат на збут та інших видів витрат. які в цілому стосуються 

маркетингової діяльності. 

Проведений аналіз поглядів теоретиків маркетингу, дозволив нам зробити 

висновок, що в сучасній системі бухгалтерського обліку має бути 

впроваджений другий підхід. Даний підхід свідчить про чітке розмежування 

маркетингової та збутової діяльності. 

Збутова діяльність – це діяльність суб’єкта господарювання, яка 

складається із планування, практичної реалізації та контролю переміщення 

готових виробів (продукції) від місця їх виробництва до місця експлуатації для 

задоволення потреб споживачів та забезпечення прибутку для виробників. 

Таким чином, за економічною сутністю збут і маркетинг – це принципово 

відмінні категорії. 
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Проте поняття маркетингових витрат в діючій системі бухгалтерського 

обліку відсутнє, зустрічаються тільки згадування про окремі їх складові. Така 

ситуація зумовлює необхідність удосконалення системи з метою практичної 

реалізації представленого підходу. 

Складові маркетингових витрат залежать від сутності самої 

маркетингової діяльності (рис. 1). 

 

Маркетингова діяльність представляє собою комплекс заходів, які спрямовані на рішення 

наступних питань: 

      

   
здійснення дослідницько-аналітичної діяльності та вибір цільового сегмента 
   

      

   формування цінової політики фірми, що полягає в розробці систем та рівнів цін на 

товари, визначенні «технології» використання цін, строків кредиту, знижок тощо    

      

   розробка політики руху товарів та структури каналів збуту продукції фірми. Розробка 

політики просування шляхом комбінації реклами, стимулювання попиту, PR («паблік 

рілейшнз»), особистих продажів    

      

   управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, 

організація, контроль й аналіз маркетингової програми та індивідуальних обов’язків 

кожного учасника, оцінка ризиків та доходів, ефективності маркетингової діяльності   
 

Рис. 1. Основні завдання маркетингової діяльності 

Джерело: складено автором за даними [3] 

 

Отже, маркетингова діяльність спрямована на формування та зміну 

попиту на продукцію (товари, роботи, послуги) суб’єкта господарювання. 

Таким чином, витрати підприємств потребують ефективного управління. 

Оскільки здійснення витрат на маркетинг призводить до зменшення 

чистих активів підприємства, то ефективне управління даними витратами має 

важливе значення. 

Підходи до управління витратами на маркетинг на підприємстві 

необхідно формувати на основі використання відповідного обліково-

аналітичного забезпечення. 
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Виділення маркетингових витрат як окремої облікової категорії не 

повинно порушити діючу концепцію обліку витрат, яка використовується в 

національній системі обліку. Це свідчить про те, що до маркетингових витрат 

необхідно відносити наступні витрати: витрати на рекламу; витрати на бренд; 

витрати на торгову марку; витрати на «паблік рілейшнз»; інші маркетингові 

витрати. 

Запропонована класифікація маркетингових витрат повинна бути 

покладена в основу формування номенклатури бухгалтерських рахунків. Для 

практичної реалізації запропонованого підходу необхідно перейменувати 

рахунок 93 «Витрати на збут» [4] на рахунок «Витрати на збут та маркетингові 

витрати», а у його складі виділити субрахунки першого та другого порядку (рис. 2). 

 

93 «Витрати на збут та маркетингові витрати» 

          
               

931 «Витрати на збут»  932 «Маркетингові витрати» 
 

          
       9321 «Витрати на торгову марку» 

       
          
       9322 «Витрати на бренд» 

       
          
       9323 «Витрати на рекламу» 

       
          
       9324 «Витрати на паблік рілейшнз» 

       
          
       9325 «Інші маркетингові витрати» 

      
 

Рис. 2. Деталізована структура рахунку 93 «Витрати на збут 

та маркетингові витрати» 

Джерело: побудовано автором за матеріалами дослідження 

 

Ведення на підприємстві бухгалтерського обліку маркетингових витрат в 

розрізі запропонованих синтетичних рахунків дасть змогу проводити детальний 

аналіз витрат з метою визначення ефективності маркетингової політики 

підприємства, необхідності та доцільності їх здійснення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання обліку й аналізу дебіторської заборгованості є одним з 

найскладніших для суб’єктів господарювання в Україні, це зумовлено 

актуальною проблемою не платежів. Сама ж дебіторська заборгованість є 
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цілком нормальним явищем у діяльності підприємства до тих пір, поки вона 

контролюється та своєчасно погашається. Вищезазначені проблеми вимагають 

розробки практичних рекомендацій та теоретичних положень щодо управління 

дебіторською заборгованістю, роблять актуальною необхідність теоретичного 

та практичного дослідження проблем управління дебіторською заборгованістю 

підприємств. Організування правильного обліку, аналізу та управління 

дебіторською заборгованістю на підприємствах перш за все повинно сприяти 

запобіганню прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до 

стану безнадійної. 

У вирішення теорії й практики обліку, аналізу та управління дебіторської 

заборгованості свій внесок зробили наступні вітчизняні та іноземні дослідники: 

Єдинак Т.С., Бланк І.О., Едвардс Б., Погоріляк Л.В., Колеснікова О.М., 

Скоробагатова В.В., Розумович Л., Ксьондз С.М., Сатур В.В., Агеєва Є.І., 

Подолянюк Р.В. та ін.  

В результаті аналізу наукових досліджень [1-9] можна визначити такі 

основні проблеми обліку дебіторської заборгованості:  

- рівень організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та 

її місце в обліковій політиці; 

- достовірність оцінки дебіторської заборгованості;  

- обґрунтованість формування та обліку резерву сумнівних боргів;  

- своєчасність і точність відображення дебіторської заборгованості на 

рахунках бухгалтерського обліку;  

- прогресивність методів і способів проведення аналізу розрахунків з 

покупцями та замовниками при наявних методиках. 

Усі дослідники обліку, аналізу та управління дебіторської заборгованості 

визначають проблему та пропозиції з її вирішення по-різному. Багато 

вітчизняних та іноземних дослідників ототожнюють поняття «управління 

дебіторською заборгованістю» та «кредитна політика». 

Так, наприклад, І.О. Бланк в дослідженні [1] зазначає, що в цілях 

ефективного управління дебіторською заборгованістю на підприємствах 
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повинна розроблятися та здійснюватися особлива фінансова політика 

управління дебіторською заборгованістю або його кредитна політика стосовно 

покупців продукції.  

Так само, Б. Едвардс під механізмом управління дебіторською 

заборгованістю розуміє кредитну політику підприємства [2].  

Та попри це, більшість інших дослідників взагалі не ототожнюють ці 

поняття, як наприклад Е.І. Агеєва розглядає управління дебіторською 

заборгованістю як складову системи менеджменту підприємства [3]. 

Так, в результаті аналізу наукових джерел встановлено, що деякі 

дослідники пропонують оцінювати монетарну та немонетарну дебіторську 

заборгованість, зокрема як в статті [4].  

Сатур В.С. в дослідженні [5] обґрунтовує внесення змін до плану 

рахунків, розробку методичних рекомендацій з удосконалення облікових 

регістрів щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками, гармонізувати 

вітчизняних та міжнародних стандартів обліку дебіторської заборгованості. 

Погоріляк Л.В. пропонує змінити назву рахунку 38 «Резерви сумнівних 

боргів» на «Коригування на сумнівні борги» для удосконалення обліку 

безнадійної заборгованості та списувати сумнівну заборгованість з балансу 

лише тоді, коли вона перетворилася на безнадійну [6].  

С.М. Ксьондз визначає, що управління дебіторською заборгованістю стає 

ефективним, коли підприємство визначає і підтримує оптимальний обсяг 

дебіторської заборгованості по сумі та у днях кредитування по кожному виду 

товарів або послуг виходячи з власного досвіду і специфічних умов 

підприємства, враховуючи при цьому технологічні особливості кожного виду 

продукції [7]. В той час, як О.М. Колеснікова в статті [8] відмічає, що 

практичне застосування задекларованих норм в обліку вимагає суттєвого 

доопрацювання та доповнень у напрямі пристосування їх до конкретних умов 

господарювання з метою спрощення порядку обліку та складання фінансової та 

податкової звітності, а отже, і вдосконалення управління дебіторською 

заборгованістю. 
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На думку Подолянюка Р.В. [9] резерв сумнівних боргів варто формувати 

в розрізі кожного з боржників, за термінами непогашеннями дебіторської 

заборгованості та залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це 

дасть змогу отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка 

визнана сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та 

понад резерву сумнівних боргів; про суми заборгованості, що раніше була 

визнана безнадійною 

Таким чином, проаналізувавши проблеми обліку, аналізу та управління 

дебіторською заборгованістю, роботи науковців та їхні пропозиції, можна 

запропонувати такі рекомендації щодо вдосконалення дебіторської 

заборгованості: 

- слід приділити увагу рівню організації обліку дебіторської 

заборгованості та додати елементи до облікової політики, які дадуть змогу 

вчасно виявити проблемні моменти та вжити заходи щодо платоспроможності 

покупців та замовників;  

- резерв сумнівних боргів необхідно формувати в розрізі кожного з 

боржників й за термінами непогашення дебіторської заборгованості; 

- змінити назву наявних субрахунків поточної та довгострокової 

дебіторської заборгованості на монетарну і немонетарну.  

- застосування комп’ютерної форми обліку (використання комп’ютерної 

техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з 

допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначальний 

фактор організації обліку).  
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ФОРМУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ 

НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НА ЗАСАДАХ ФОРЕНЗІКА 

 

Розуміння важливості реалізації стратегічних аспектів формування 

системи накопичувального пенсійного забезпечення, особливо за умови 

майбутнього впровадження в Україні другого рівня пенсійної системи у зв’язку 

з прийняттям проекту Закону України «Про загальнообов’язкове 

накопичувальне пенсійне забезпечення» [1], надасть змогу моделювати дії 

різних стекхолдерів, суб’єктів та учасників цієї системи тощо.  

А актуалізація питань гарантування учасникам системи 

накопичувального пенсійного забезпечення отримання пенсійних коштів та 

зменшення ризиків втрати цих коштів набуває особливого значення. Саме тому, 

пошук інструментів відновлення довіри до системи накопичувального 

пенсійного забезпечення, зокрема формування ризик-орієнтованої системи із 

використанням інструментів управління, мінімізації та захисту від 

ідентифікованих ризиків, підвищить довіру учасників до цієї системи, що, 

зокрема, можливе за рахунок фінансової медіації, використання форензік 

послуг тощо. 
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Ризик-орієнтована система накопичувального пенсійного забезпечення – 

це система, яка базується на змішаних складових (системі 

загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, системі 

недержавного пенсійного забезпечення) та засадах (загальнообов’язкових та 

добровільних) накопичення коштів учасників цієї системи, ґрунтується на 

ризик-орієнтованому регулюванні та нагляді, що передбачає визначення, оцінку 

та у подальшому переоцінку, а також вжиття відповідних заходів для 

управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких 

ризиків [2]. 

Форензік – це комплексне всебічне дослідження фінансово-господарської 

діяльності економічного суб’єкта, мета якого полягає у виявленні різних фактів 

шахрайства, фінансових махінацій інших неправомірних дій, як з боку 

управлінського апарату, так і з боку інших співробітників, створення системи 

заходів щодо їх мінімізації [3]. 

Отже, формування ризик-орієнтованої системи накопичувального 

пенсійного забезпечення на засадах форензіка дозволить запровадити механізм 

протидії економічним злочинам, що особливо важливо за умови взаємодії 

учасників та суб’єктів цієї системи один з одним, що може сприяти 

підвищенню їхньої довіри до цієї системи. 

Основною відмінністю аудиту від форензік є те, що аудиторська 

діяльність регулюється на законодавчому рівні, а вимог щодо обов’язкового 

проведення форензік законодавством не встановлено [4].  

Проте компаніям необхідно замислитись про необхідність залучення 

форензік-спеціалістів, якщо є підозри, що у компанії відбуваються фінансові 

махінації; знизився рівень прибутку; власник не бере безпосередньої участі в 

оперативному управлінні компанією; відсутній контроль за економічною 

безпекою; не ведеться управлінський облік; невідомо, як реагувати в разі 

виявлення шахрайства; виявлено ознаки шахрайства з боку контрагентів; 

планується впровадження програми боротьби з шахрайством [4]. 

Отже, розробка інструментів практичної побудови ризик-орієнтованої 



 

173 

системи накопичувального пенсійного забезпечення на засадах форензіка 

матиме добровільний характер. 

Розуміння важливості моделювання поведінки учасників та суб’єктів у 

ризик-орієнтованій системі накопичувального пенсійного забезпечення, 

особливо в умовах невизначеності, слугуватиме підґрунтям для моделювання 

їхньої поведінки що враховує використання форензік послуг.  

Основою використання форензік послуг стало їх можливе 

застосовування, наприклад, не тільки при аналізі ринкової поведінки суб’єктів 

системи накопичувального пенсійного забезпечення, а для вибору складу 

напрямів управління пенсійними активами та запропонованих структурних 

обмежень для їхнього інвестування суб’єктами системи накопичувального 

пенсійного забезпечення. 
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ'ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Головний інтерес представляє пошук шляхів поліпшення операційних 

показників вугледобувного підприємства як суб'єкта господарювання. 

Регулювання такої системи може бути досягнуто одним або декількома з 

наступних способів: 

1) збільшенням обсягів видобутку і, як наслідок, зниженням виробничих 

витрат; 

2) зміною інвестиційного режиму в міру відпрацювання кращих 

запасів; 

3) зниженням якості вугілля по мірі відпрацювання кращих запасів. 

При використанні першого способу розглядаються фактори, які 

піддаються керуючим впливам. Але саме збільшення обсягу видобутку або 

рівня освоєння виробничої потужності зумовлюють можливість підвищення 

ефективності роботи вугледобувних підприємств і, відповідно, виживання 

підприємств в ринкових умовах. 

Спосіб, пов'язаний зі зміною інвестиційного режиму в міру 

відпрацювання запасів, також характеризується значними можливостями 
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управління, так як він пов'язаний з вивільненням і подальшим перерозподілом 

обмежених ресурсів.  

Вугледобувне підприємство являє в один і той же час технологічну і 

економічну систему, і такий її двоїстий характер дає підставу вважати, що і 

показник, що оцінює досліджуване підприємство в ряду інших повинен також 

відображати її двоєдину сутність. В якості такого показника запропонований 

показник економічної надійності [1]. Крім цього, для вугледобувного 

підприємства, як підприємства гірничодобувної галузі, найважливіше значення 

має величина залишкових запасів корисної копалини. Відповідно до цього, 

показник економічної надійності складається з трьох елементів: показника 

технологічної надійності, показника економічного рівня і показника геологічної 

надійності. Досвід показує, що благополучні за одним показником вугледобувні 

підприємства не обов'язково благополучні в цілому. Наприклад, вугледобувне 

підприємство з високим ступенем механізації може мати мало запасів або 

високу собівартість видобутку вугілля [2]. 

Для вугледобувних підприємств з рівнем надійності 0,6-0,8 рівень 

інвестицій на приріст видобутку на 1 т становить 10000 грн/т (що рівноцінно 

новому будівництву), і тому ці підприємства можуть бути рекомендовані до 

резервування [3]. Ця класифікація з запропонованими межами значень кожної 

групи вугледобувних підприємств дозволяє виконати попередній відбір 

найбільш привабливих об'єктів інвестування і визначити пріоритети серед 

вугледобувних підприємств щодо їх збереження. 

Для встановлення рівня економічної надійності необхідно аналізувати 

основні ланки вугледобувних підприємств: гірничі роботи, підземний 

транспорт, шахтний підйом, провітрювання, технологічний комплекс поверхні. 

Одне з цих ланок має максимальну потужності або пропускну здатність, одна з 

ланок – мінімальне значення за тими ж показниками. Відношення мінімальної 

пропускної здатності до максимальної і представляє межу використання 

внутрішніх економічних резервів. Чим менше значення межі пропускної 

здатності, тим більше розрив між головними ланками і тим більш важка 
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реалізація потенційних економічних можливостей вугледобувного 

підприємства. Отже, межа використання внутрішніх економічних резервів 

повинна розраховуватися за формулою: 

max

min

P

P
Km =       (1) 

де minP  – мінімальна пропускна здатність будь-якої з розглянутих 

ланок;  

maxP  – максимальна пропускна здатність однієї з ланок. 

З визначення цієї межі випливає, що вона буде завжди менше одиниці.  

В табл. 1 представлені пропускні спроможності основних технологічних 

ланок деяких вугледобувних підприємств Селидівського регіону Донбасу. 

Перш за все, наведені данні ще раз наочно демонструють стан, що склався на 

переважній більшості вугледобувних підприємств України, де найбільш вузька 

ланка в технологічному ланцюгу – це гірничі роботи. 

Неодмінною умовою для виявлення різних напрямків підвищення 

ефективності вуглевидобутку і приросту потужності є кількісна оцінка стану 

окремих технологічних ланок, що визначають виробничу потужність 

вугледобувного підприємства. 

Таблиця 1 

Пропускні спроможності технологічних ланок 

вугледобувних підприємств, тис. т 

Підприємство 

Потужність по ланках, 

тис. тонн на рік Встановлена 

потужність гірничі 

роботи 

підземний 

транспорт 
підйом вентиляція 

поверхневий 

комплекс 

1-3 Новогродівська 500 2620 1266 1050 1266 500 

Капітальна 749 1800 1800 1090 2440 660 

Котлярівська 600 1420 1090 912 1000 600 

Курахівська 550 1155 1155 600 930 550 

Південнодонбаська №1 1290 4950 4500 3960 4500 900 

Південнодонбаська №3 1300 1760 1846 1524 2230 1000 

Україна 300 480 610 505 532 300 
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Оцінка може здійснюватися за допомогою сукупності наведених 

показників, причому питомі показники можуть бути розраховані як на одиницю 

видобутих запасів, так і на одиницю річного обсягу видобутку вугілля. При 

цьому справедливо співвідношення: 




=


=

t

t
tjDt

t
jt

jz
D

DP

Z

P

P      (2) 

t

jt

jDt
D

P
P =       (3) 

де jzP  – j-й питомий показник в розрахунку на одиницю запасів;  

jtP  – j-й абсолютний показник в t-му році роботи вугледобувного 

підприємства;  

Z  – запаси, які вибуваються за весь термін служби вугледобувного 

підприємства (горизонту);  

jDtP  – j-й питомий показник в розрахунку на одиницю видобутку в t-му 

році;  

tD  – обсяг видобутку вугілля по вугледобувному підприємству 

(горизонту) в t-му році. 

Дослідження економічних проблем інвестування підтримки 

працездатності окремих підсистем вугледобувних підприємств можуть 

базуватися на, так званій, «двоїстій задачі інвестування» [4].  

В управлінському аспекті основним завданням оцінки виживаності 

технолого-економічної системи вугледобувного підприємства є оцінка впливу 

стану підприємства на ефективність беззбиткового функціонування системи. 

Критерій оптимальності в даній постановці представляє показник, 

екстремальне значення якого відображає гранично допустиму при заданих 

обмеженнях ймовірність відпрацювання запасів із заданим рівнем витрат з 

наближенням до беззбитковості [5].  

Економіко-математичне моделювання надійності виживання економічної 

системи вугледобувного підприємства є комбінацією двох зазначених підходів. 
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Це пов’язано з тим, що технологічна система вугледобувного підприємства – 

велика. З основних положень теорії надійності відомо, що якість – це 

сукупність властивостей, що визначають ступінь придатності об’єкта або 

системи для виконання покладених на них функцій. У той же час надійність – 

це властивість системи забезпечувати нормальне виконання заданих функцій, 

тобто працювати протягом певного часу зі збереженням початкових технічних, 

технологічних і економічних характеристик в межах заданих полів допусків, 

характерних для даної ділянки родовища [6]. 

Друга складова (умовно-постійні експлуатаційні витрати, не пов’язані з 

економічною надійністю) не залежить від рівня надійності, а, отже, і 

навантаження на технологічну систему. Питома її величина зі зростанням 

надійності знижується. 

Для практичної реалізації економіко математичної моделі повинні бути 

відомі вартісні функції «витрати – надійність» і зворотні їм залежності 

«надійність – вартість» для кожного елемента системи за всіма видам робіт [7]. 

Використовуючи тепер співвідношення (1), (2) і (3), а також початкові 

дані залежності приросту потужності вугледобувних підприємств від рівня 

економічної надійності, можливий перерозподіл заданого обсягу інвестицій між 

вугледобувними підприємствами відповідно до їх рейтингу і далі за окремими 

технологічними ланками, стримуючим приріст видобутку . 

Висновки. 1. Показник пропускної здатності потенційно характеризує 

рівень інвестицій, які є необхідними для переходу вугледобувного 

підприємства в режим беззбитковості. Невелике його значення вказує на 

необхідність великої суми інвестицій для підтримки і тим більше збільшення 

потужності вугледобувного підприємства. 

2. Значення межі використання внутрішніх економічних резервів 

дозволяють в першому наближенні оцінити перспективність вугледобувних 

підприємств, доцільність і спрямованість їх збереження або виведення з 

експлуатації. 
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ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ  

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В даний час існуючі методи аналізу фінансового стану суб’єкта 

господарювання не враховують його галузевих характеристик. Немає сумнівів в 

тому, що підприємства, що належать до різних сфер діяльності, мають 

унікальну структуру балансу: співвідношення власного капіталу і позикових 

коштів, довгострокових і короткострокових зобов’язань, структури активів і 

ліквідності, рентабельності і стабільності фінансових показників [1]. В 

результаті, підсумки, отримані за допомогою відомих аналітичних теорій, не 

можуть повністю відобразити реальну ситуацію в галузі. У зв’язку з цим можна 

зробити висновок, що для отримання найбільш точних результатів в процесі 

фінансового аналізу необхідно дати комплексну оцінку діяльності. 

Попередній аналіз суб’єкта господарювання в цілому може допомогти 

виявити основні проблеми і виявити можливий потенціал підприємства, який 

все ще не затребуваний і явно пов’язаний з новими екοнοмічними умовами. В 

οснοві дοслідження лежить інтегральний аналіз при οцінці фінансοвοгο стану 

підприємства. Динамічна зміна фінансοвих пοказників дοпοмοже найбільш 

οб’єктивнο οцінити суб’єкта гοспοдарювання з точки зору фінансового 

потенціалу та сформулювати найбільш правильну стратегію управління, 

виходячи з наявних функцій і власних ресурсів. 

В рамках теорії оцінки фінансового стану вчені порушують питання 

вдосконалення даного процесу і пропонують досить багато альтернативних 
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шляхів реалізації. Разом з цим, за спостереженнями багатьох авторів, найбільш 

поширеними етапами щодо вдосконалення методів фінансового аналізу є 

наступні [2]: 

- аналіз структури фінансової звітності в рамках подальшого визначення 

поточної ситуації в організації; 

- визначення характерних особливостей значень фінансових коефіцієнтів 

для галузі, оптимальних рівнів розрахованих показників, що об’єктивно 

характеризують процес; 

- оцінка питомої ваги впливу розглянутих показників на підсумкову 

оцінку фінансового становища підприємства, враховуючи думки експертів і 

особливості галузі; 

- інтегральна оцінка фінансової діяльності підприємства, виходячи з 

розрахунків попередніх процедур; 

- представлення висновку про фінансову діяльність підприємства, де 

визначається рейтинг підприємства. 

На практиці і в теорії в рамках аналізу фінансового стану господарюючих 

суб’єктів широко використовується отримана при розрахунку система 

показників і коефіцієнтів: визначення поточного фінансового стану різних 

аспектів, прогнозування можливості банкрутства і визначення ключових точок 

підвищення імовірнісних показників у фінансовій діяльності для поліпшення 

економіки, поліпшення діяльності не тільки з точки зору основної діяльності, 

але і на інвестиційних та фінансових ринках [3]. Варто відзначити, що, 

незважаючи на тривале використання інструментів фінансового аналізу 

вітчизняними підприємствами, вοни ще не рοзрοбили визнану систему 

пοказників фінансοвοї οцінки, тοму складнο οтримати пοвну, надійну та 

οб’єктивну інфοрмацію щοдο фінансοвο-екοнοмічних умοв. Звідси випливає, 

щο викοристання цілісних οцінοк для вирішення проблем представляє 

особливий інтерес. Впровадження практики використання інтегральної оцінки 

при оцінці фінансового стану підприємства дозволить вирішити поставлені 

проблеми будь-якого суб’єкта господарювання. 
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Зазвичай мета використання інтегральної оцінки полягає в тому, щоб 

надати загальний індекс, щο характеризує швидкість зниження і діапазοн 

відхилення кοнтрοльοванοгο значення в цілοму, без неοбхіднοсті визначати 

будь-який кοефіцієнт οкремο. Οскільки над цим питанням працюють багатο 

дοслідників, питання рοзрοбки кοмплекснοї методики оцінки фінансового стану 

на основі інтегральних показників можна вважати вельми актуальним. 

На сьогоднішній день існує безліч моделей оцінки фінансового стану 

підприємств, але так чи інакше всі вони зводяться до розрахунку коефіцієнтів 

ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості. 

У зв’язку з цим при визначенні кοмплекснοгο інтегральнοгο пοказника 

рекοмендується прοвοдити рοзрахунοк на підставі коефіцієнтів фінансової 

стійкості, ліквідності і рентабельності. Нижче більш докладно описані дії 

аналізу з урахуванням галузевої специфіки: 

- по-перше, необхідно розрахувати середнє значення показників галузі з 

урахуванням масштабу підприємства за останні 5 років, що дозволить 

порівняти значення пοказників щοдο аналοгічних підприємств з οднакοвим 

видοм діяльнοсті. В аналізі мають брати участь наступні пοказники: 

пοказники фінансοвοї стійкοсті (кοефіцієнт автοнοмії, коефіцієнт фінансового 

левериджу, коефіцієнт мобільності майна, коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними засобами, коефіцієнт забезпеченості запасів, коефіцієнт покриття 

інвестицій, коефіцієнт маневреності власного капіталу); показники ліквідності 

(коефіцієнт поточної ліквідності, кοефіцієнт швидкοї ліквіднοсті, кοефіцієнт 

абсοлютнοї ліквіднοсті); пοказники рентабельнοсті (рентабельність продаж, 

норма чистого прибутку, рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу); 

- по-друге, провести розрахунок вищенаведених показників фінансової 

стійкості, ліквідності та рентабельності за останні п’ять років обраного 

підприємства; 

- по-третє, необхідно оцінити динаміку; 

- по-четверте, визначити вагу показника; 
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- по-п’яте, розрахувати інтегральний показник ( Ir ) за формулою (1) і 

зробити висновки: 

 =
=

n

i ii yxIr
1

*                                                 (1) 

де ix - бальна оцінка коефіцієнта; 

iy - питома вага показника. 

Перевагами інтегрального аналізу при оцінці фінансового стану є: 

- прοстοта; 

- унікальність; 

- врахування значень кοефіцієнтів фінансοвοї стійкοсті, ліквіднοсті, 

рентабельнοсті; 

- пοрівняння пοказників з середньοгалузевими за аналοгічний періοд; 

- кοмплексна οцінка. 

Таким чином, запропонований варіант інтегрального аналізу при 

оцінці фінансового стану враховує всі відοмі οснοвні кοефіцієнти, щο 

характеризують фінансοву спрοмοжність, а такοж галузеву специфіку суб’єкта 

господарювання. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

 

Функціонування будь-якої системи здійснюється в умовах складної 

взаємодії комплексу факторів внутрішнього і зовнішнього порядку. Оскільки 

фактор – це причина, рушійна сила якогось процесу або явища, яка визначає 

його характер, то виявлення, оцінка і прогнозування їх впливу на зміну 

результатів господарської діяльності є, безумовно, актуальним питанням в 

діяльності кожного суб’єкта господарювання.  

Розглянемо застосування факторного аналізу до структури витрат 

автотранспортного підприємства, задля отримання аналітичних даних 

стосовного того, які саме складові елементи собівартості послуг викликають 

найбільше зростання витрат. Структуру собівартості послуг наведено  

в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Структура собівартості послуг автотранспортного підприємства 

Показник, тис. грн 2019 2020 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

Паливо та мастильні матеріали 1619,4 1921,8 302,4 18,67 

Автомобільні запчастини 462,6 784,8 322,2 69,65 

Оплата праці водіїв 1156,8 1279,8 123 10,63 

Оплата праці адміністративного 

персоналу 
925,2 988,2 63 6,81 

Розхідні матеріали 462,6 477 14,4 3,11 

Всього 4626,6 5451,6 825 17,83 
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На основі табл. 1 проведемо факторний аналіз показника собівартості. 

Для початку факторного аналізу потрібно визначити модель 

аналізованого показника – валової собівартості послуг за рік. Формула 

собівартості може виглядати так: 

                                          (1) 

де: Cі – сукупна собівартість послуг за і–й рік; Pі – витрати на паливо та 

мастильні матеріал за і–й рік; Zі – витрати на запчастини для автомобілей за і–й 

рік; Lі
V – витрати на оплату праці водіїв за і–й рік; Lі

A – витрати на оплату праці 

адмін. персоналу за і–й рік; Rі – витрати на розхідні матеріали за і–й рік. 

 

 

Модель даного показника – адитивна та потребує використовувати 

методу пропорційного ділення. За формулами (2-7) розрахуємо відносні 

відхилення кожної складової показника та, власне, результуючого показника:  

(2) 

де: ∆P – відносне відхилення витрат на паливо на мастильні матеріали; 

∆Pабс – абсолютне відхилення даного показника; P19 – значення показника за 

базовий 2019 рік. 

 

                                                          (3) 

де: ∆Z – відносне відхилення витрат на автомобільні запчастини; ∆Zабс – 

абсолютне відхилення даного показника; Z19 – значення показника за базовий 

рік. 

 

                                                         (4) 

де: ∆LV – відносне відхилення витрат на оплату праці водіїв; ∆LVабс – 



 

186 

абсолютне відхилення даного показника; LV
19 – значення показника за базовий 

рік. 

 

                                                        (5) 

де: ∆LА – відносне відхилення витрат на оплату праці водії; ∆LАабс – 

абсолютне відхилення даного показника; LА
19 – значення показника за базовий рік. 

 

                                                         (6) 

де: ∆R – відносне відхилення витрат на розхідні матеріали; ∆Rабс – 

абсолютне відхилення даного показника; R19 – значення показника за базовий рік. 

 

                                                        (7) 

де: ∆C – відносне відхилення сукупної собівартості послуг за рік; ∆Cабс – 

абсолютне відхилення даного показника; C19 – значення показника за базовий рік. 

 

На наступному кроці, за формулами (8-12), маємо можливість дізнатись, 

наскільки змінився результуючий показник в наслідок змін у кожної з його 

складових окремо: 

                                     (8) 

 

де: ∆CP – зміна собівартості послуг за рахунок зміни витрат на паливо та 

мастильні матеріали, а ∆Cz – зміна собівартості послуг за рахунок зміни витрат 

на автомобільні запчастини. 
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                                    (9) 

 

                               (10) 

де: ∆CL
v – зміна собівартості послуг за рахунок зміни витрат на оплату 

праці водіїв. 

 

                                     (11) 

де: ∆CL
А – зміна собівартості послуг за рахунок зміни витрат на оплату 

праці адміністративного персоналу. 

 

                                      (12) 

де ∆R – зміна собівартості послуг в наслідок зміни витрат на розхідні 

матеріали. 

 

Таким чином, спираючись на аналітичні дані факторного аналізу, можемо 

побачити, що найбільший зріст витрат на 11,42% відбувся в наслідок їх 

збільшення на автомобільні запчастини. Наступними за вагомістю змін стали 

витрати на паливо та мастильні матеріали. Через них загальна собівартість 

послуг збільшилась на 3,06%. Найменш вагомою стала зміна витрат на розхідні 

матеріали, адже через них собівартість зросла лише на 0,51%. 

Резюмуючи, слід зауважити, що, по-перше, практично неможливо 

ідентифікувати якийсь фактор, який був би абсолютно незалежним та 

непов’язаним з іншими, по-друге, застосування факторного аналізу 

представляється доцільним лише у тому випадку, коли цими факторами можна 

управляти, хоча б в деякій мірі. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 

 

Аналіз фінансової стійкості, а в більш широкому сенсі фінансово-

економічної стійкості, є вкрай важливою і актуальною проблемою, як для 

окремого підприємства, так і для країни в цілому. 

У ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного стану 

підприємства служить його фінансова стійкість. Якщо підприємство фінансово 

стійке, платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами 

того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі 

постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість 

підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової 

кон’юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства. 

Фінансова стійкість підприємства – це здатність суб’єкта господарювання 

функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у 

мінливому внутрішньому і зовнішньому середовищі, що гарантує його 

платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 

перспективі в межах допустимого рівня ризику [1, с. 248].  

Однією з головних задач аналізу фінансового стану підприємства є 

вивчення показників, що висвітлюють його фінансову стійкість. Вона 

характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним 

маневруванням грошових коштів і ефективним їх використанням в процесі 
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поточної(операційної діяльності) [2]. 

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його 

платоспроможність в часі, з дотриманням умови фінансової рівноваги між 

власними та позичковими коштами. Фінансова стійкість підприємства 

передбачає, що ресурси, вкладені у виробничо-комерційний процес, повинні 

окупатися за рахунок грошових надходжень, а отриманий прибуток 

забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх 

джерел формування активів. 

Фінансову стійкість підприємства можна розглядати за допомогою 

абсолютних та відносних показників. 

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, які 

відображають, якою мірою запаси товариства профінансовані за рахунок його 

власних та позикових джерел [1, с. 264]. 

Відносні показники фінансової стійкості характеризують ступінь 

залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Власники підприємства 

зацікавлені в оптимізації власного капіталу і в мінімізації залучених коштів в 

загальному об’ємі фінансових ресурсів. Кредитори оцінюють фінансову 

стійкість позичальника за величиною власного капіталу та вірогідністю 

попередження банкрутства. Фінансова стійкість підприємства характеризується 

станом власних і залучених засобів і оцінюється за допомогою системи 

фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і 

пасиву бухгалтерського балансу [2]. 

До відносних показників належать [3, с.11]: 

Плече фінансового важеля. Показник характеризує залежність 

підприємства від довгострокових зобов’язань. Нормативне значення цього 

показника <1. 

                                                (1) 

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності). Коефіцієнт фінансової 

стійкості характеризує співвідношення власних і позикових коштів. Його ще 
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називають коефіцієнтом фінансування або співвідношення власних і позикових 

коштів. Значення має бути більшим за 1. 

                                       (2) 

Коефіцієнт фінансової автономії. Коефіцієнт показує частку власного 

капіталу у загальному підсумку балансу, тобто характеризує фінансову 

незалежність від зовнішніх джерел. Чим більше значення коефіцієнта, тим 

менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 

Нормативне значення Кавт >0,5.  

                                 (3) 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу. Коефіцієнт показує, яка 

частина власного капіталу використовується для фінансування поточної 

діяльності. Позитивним є збільшення значення цього показника. Нормативне 

значення Км.вк.>0,5. 

                                             (4) 

Коефіцієнт покриття боргів. Коефіцієнт показує рівень спроможності 

підприємства покривати свої борги. Нормативне значення Кп.б.>1. 

                                                (5) 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами. 

Коефіцієнт характеризує можливість перетворення активів у ліквідні засоби. 

Нормативне значення >0,2. 

                                         (6) 

Розрахуємо наведені показники у таблиці 1 на прикладі  

ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» [4]. 
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Таблиця 1 

Аналіз фінансової стійкості підприємства 

ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» 

Критерії та показники 
На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного року 
Відхилення (+,-) 

Коефіцієнт співвідношення 

залучених і власних коштів (плече 

фінансового важелю) 

0,473 0,684 0,211 

Коефіцієнт фінансової незалежності 2,116 1,463 -0,653 

Коефіцієнт автономії 0,679 0,594 -0,085 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
0,397 0,441 0,044 

Коефіцієнт покриття боргів 1,826 1,634 -0,191 

Коефіцієнт забезпеченості оборотних 

активів власними коштами 
0,460 0,395 -0,065 

 

Аналізоване підприємство на початок року на 1 грн. власного капіталу 

залучило 47 коп. позикових коштів, а на кінець – вже 68 коп., що відповідає 

рекомендованому значенню (<1) та свідчить про задовільну фінансову стійкість 

підприємства, проте має негативну тенденцію. Фінансова незалежність 

підприємства відповідає рекомендованому значенню (>1), яке, однак, 

зменшилося майже у 1,5 рази (2,116 та 1,463). Частка власного капіталу у 

загальній сумі фінансових ресурсів підприємства зменшилась з 67,9% до 59,4%, 

проте все ще відповідає рекомендованому значенню (>50%). 

Крім того, якщо на початок року підприємство могло покрити свої борги 

з коефіцієнтом 1,826, то наприкінці року – лише 1,634, що є негативним 

моментом, однак, все одно відповідає рекомендованому значенню (>1). Така ж 

ситуація спостерігається з рівнем покриття оборотних активів, коефіцієнт 

відповідає рекомендованому значенню (≥0,2), однак, якщо на початок року він 

складав 0,46, то на кінець – лише 0,395.  

На підприємстві не існує можливості вільно маневрувати власним 

капіталом, тому що на кінець року частина власних обігових коштів у загальній 

вартості власного капіталу складала 44,1%, що менше рекомендованого 

значення (>50%), проте спостерігається позитивна тенденція.  
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Загалом, фінансова стійкість підприємства поки що задовільна, однак 

спостерігається тенденція до її зменшення.  

Таким чином, фінансова стійкість є відображенням стабільного 

перевищення доходів над видатками, забезпечує вільне маневрування 

грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання 

сприяє безперебійному процесу виробництва та реалізації продукції. В свою 

чергу, позитивні значення показників фінансової стійкості є основою для 

сталого функціонування підприємства і поступового зростання його 

економічного потенціалу. Управління фінансовою стійкістю є одним із 

основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві, необхідною 

передумовою стабільного розвитку підприємства. 
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Інвестиційна діяльність завжди знаходяться в центрі уваги економічної 

думки і питання аналітичного забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання є актуальним, оскільки інвестиційна діяльність визначає умови 

їх економічного розвитку. Звернемось до статистичних даних. Так, обсяг 

капітальних інвестицій у січні-вересні 2020 р. до аналогічного періоду 2019 р. 

складає 64,6%. У тому числі за видами економічної діяльності: сільське, лісове 

та рибне господарство 56,6%; промисловість 61,9%; оптова та роздрібна 

торгівля 62,1%; транспорт, складське господарство 53,2%; тимчасове 

розміщування й організація харчування 46,9%; інформація та телекомунікації 

86,2% тощо [1]. 

Питанням аналітичного забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання присвячено праці зарубіжних і вітчизняних вчених: 

М.І. Бондаря, В.В. Волошиної, А.А. Пересади, М.Г. Чумаченка, У. Шарпа, 

І. Ансоффа, І.А. Бланка, В.С. Пономаренка, Л.М. Кіндрацької, Н.Ю. Єршової та 

ін. [2-4]. В системі аналітичного забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання одним з найбільш відповідальних і важливих етапів 

виступає оцінка ефективності інвестиційних проектів.  

Фінансова реалізація (realizable financially) інвестиційного проекту 

визначається грошовим потоком, особливість якого полягає в тісному зв’язку із 

балансовими звітом. Це визначає актуальність грошового потоку для 
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фінансового планування. Отже, якщо, на будь-якому етапі реалізації проекту 

буде невід'ємним накопичене сальдо грошового потоку для фінансового 

планування за вирахуванням податку на прибуток від депозитного доходу – 

проект є фінансово спроможним [5, с.52]. В практичній діяльності суб’єктів 

господарювання оцінка ефективності інвестиційного проекту проводиться 

через врахування грошових потоків в дискретному вираженні. Тобто, в окремі 

часові проміжки, на які поділений період реалізації такого проекту. Це 

пов’язано зі специфікою формування та подання бухгалтерської інформації. 

При цьому, дуже часто відсутня інформація щодо покрокового поділу періоду 

реалізації всього інвестиційного проекту. Як наслідок, аналітик стикається з 

проблемою коректного визначення та опису зв’язків дискретних величин, які 

характеризуються інвестиційний проект з величинами, які визначають часову 

залежність такого проекту. Такі ж проблеми виникають при розрахунку 

характеристик інфляції стосовно інвестиційного проекту. Тому, для практичних 

цілей доцільно проводити класифікацію інфляції з позиції впливу на: цінові 

показники; потребу у фінансуванні, яка залежить тільки від нерівномірності 

інфляції, тобто її зміни в часі; потребу в оборотному капіталі, яка залежить як 

від неоднорідності інфляції, так і від її рівня.  

При проведенні фінансово-економічних розрахунків, які пов’язані з 

інвестиційною діяльністю, інфляція може бути врахована через коригування 

нарощеної вартості грошей; через формування ставки відсотка з врахуванням 

інфляції, яка буде використовуватись для нарощування та дисконтування; при 

прогнозуванні рівня доходів від інвестицій з врахуванням темпів інфляції. 

Облік інфляції в рамках інвестиційного аналізу вимагає: 

– відображення інфляційних очікувань одержувача інвестицій в 

прогнозах грошових надходжень; 

– використання коефіцієнтів дисконтування, що враховують інфляційні 

очікування інвесторів [6, 7]. 

Звідси випливає, що найважливіше при оцінці інвестиційного проєкту в 

умовах високої інфляції – правильно врахувати інфляцію при прогнозуванні 
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грошових надходжень: недооцінка їх зростання під впливом підвищення цін 

зробить проект помилково неприйнятним, а переоцінка може призвести до 

великих труднощів в майбутньому з погашенням зобов'язань перед 

інвесторами. При проведенні аналітичного забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання аналітику важливо максимально 

достовірно оцінити вплив можливої в майбутньому інфляції на кожен з 

елементів грошових надходжень. Звичайно, прогноз самої інфляції – справа 

надзвичайно складна і ненадійна, оскільки динаміка цін визначається низкою 

різноманітних факторів. Важливо розрізняти загальний рівень інфляції і 

інфляцію окремих показників. Загальний рівень інфляції визначається на основі 

опублікованих статистичних показників. Інфляція окремих показників (серед 

них ціна реалізації, змінні витрати на одиницю і постійні витрати) означає, що 

до певних грошових потоків проекту слід застосувати різні ставки інфляції. 

Інфляційне коригування грошових потоків при прогнозуванні рівня 

доходів від інвестицій може бути виконане через використання двох типів цін: 

незмінних (постійних); поточних (прогнозних). Врахувати інфляцію можна й 

шляхом дефлірування нарощеної суми як відношення майбутньої вартості 

грошового потоку до індексу інфляції. При дефліруванні доходів та витрат 

інвестиційного проекту приймається, що амортизаційні відрахування не 

підлягають інфляційному коригуванню. Найпростішою визначена методика 

коригування коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції. З цією метою 

коефіцієнт дисконтування визначається не за реальною (Eр), а за номінальною 

нормою дисконту (Eн). Ці ставки визначаються моделлю І. Фішера: 

1 + Ен = (1 + Ер) × (1 + Т)  →  Ен = Ер + Т + Ер × Т, 

де (Т + Ер × Т) + інфляційна премія. 

При невеликих значеннях Е та Т та невеликих обсягах інвестування 

можна ігнорувати, так званий, «змішаний ефект» та скористатись спрощеною 

формулою: Ен = Ер + Т. 

Коригування процентних ставок за моделлю Фішера не усуває 

необхідність використання прогнозних цін при формуванні грошових потоків 
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інвестиційного проекту. 

Вибір способу розрахунку показників ефективності проекту в умовах 

інфляції проводиться залежно від доступної точності прогнозованих грошових 

потоків інвестиційного проекту (номінальних або реальних). Якщо значення 

доходів або витрат в основному визначаються дією ринкових сил в періоди, 

коли будуть виникати доходи і витрати, оцінки в термінах реальних грошових 

потоків більш коректні, ніж оцінки в термінах номінальних грошових потоків. 

У разі, коли майбутні доходи або витрати визначаються довгостроковими 

контрактами з фіксованою ціною, оцінки в термінах номінальних грошових 

потоків виявляються точнішими. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПРОСТОРОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Ефективне функціонування ринку банківських депозитів 

домогосподарств за регіонами України залежить від впливу низки соціальних, 

економічних і геополітичних чинників. У зв’язку з цим виникає потреба у 

визначенні головних закономірностей його просторового структурування в 

Україні і формування підходів до поліпшення його діяльності. 

У 2009–2018 рр. у регіонах України залучення коштів домогосподарств на 

банківські депозити відбувалося на підставі врахування поточної соціально-

економічної ситуації в країні та їхньої орієнтації на використання традиційних 

інструментів збереження тимчасово вільних коштів. Якщо у 2009–2013 рр. 

частку депозитів домогосподарств за ВВП України поступово збільшували, то у 

2014–2018 рр. спостерігаємо її зменшення (табл. 1). Такі тенденції розвитку 

ринку банківських депозитів домогосподарств простежуємо у кожному з 

регіонів України. Це зумовлено геополітичними викликами, які повстали перед 

нашою країною через гібридну війну з Російською Федерацією, розривом 

економічних зв’язків з АР Крим і тимчасово окупованими територіями 
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Донецької та Луганської областей, погіршенням платоспроможності банків і 

оголошення їх банкрутами, негативними очікуваннями населення та підривом 

його довіри до банківської системи [1, с. 33]. В умовах гібридної війни і слабкої 

прогнозованості майбутнього доцільно не лише сприяти поліпшенню ділової 

репутації комерційних банків як надійних фінансових інституцій, а й 

розглядати банківські заощадження домогосподарств з погляду їх важливості 

для просторового інвестування.  

Таблиця 1 

Банківські депозити домогосподарств за регіонами України, % ВРП 

Регіон 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 23,4 25,4 23,8 25,3 29,0 26,3 20,7 18,6 16,6 14,9 

АРК та м. Севастополь 23,9 29,0 27,3 29,9 33,7 … … … … … 

Вінницька 17,3 19,4 17,2 18,9 21,1 18,0 13,6 11,8 11,0 10,0 

Волинська 20,2 21,5 18,8 19,8 23,5 20,3 16,7 16,3 12,9 12,3 

Дніпропетровська 23,9 20,8 19,2 22,1 25,4 22,5 18,9 18,2 14,9 13,4 

Донецька 17,3 19,6 16,4 20,9 26,2 17,5 16,2 13,7 11,7 10,5 

Житомирська 16,7 17,6 16,0 18,0 21,7 18,8 15,4 13,5 12,4 10,9 

Закарпатська 16,9 17,0 15,0 15,3 18,1 17,2 15,2 14,5 12,5 10,6 

Запорізька 17,5 20,6 19,2 22,5 27,8 24,0 18,4 18,2 16,0 14,6 

Івано-Франківська 19,3 20,2 16,6 16,4 19,5 18,5 15,0 15,3 13,7 11,8 

Київська обл. та м. Київ 35,9 39,2 40,5 36,1 38,6 38,3 28,5 24,2 21,7 19,3 

Кіровоградська 12,9 14,6 12,5 15,2 16,6 15,4 11,9 10,9 10,9 9,7 

Луганська 13,1 15,5 14,1 17,7 22,8 14,8 17,1 12,7 14,6 13,2 

Львівська 33,9 34,7 29,1 28,8 33,7 33,5 27,1 25,3 22,3 20,2 

Миколаївська 16,5 18,6 17,7 21,0 23,7 19,3 13,5 12,5 11,7 11,0 

Одеська 23,4 28,7 26,8 30,7 33,7 32,7 23,6 22,2 20,1 18,0 

Полтавська 15,0 15,7 15,1 17,2 19,9 17,2 11,4 10,7 9,1 8,8 

Рівненська 19,0 18,8 17,0 19,2 23,7 17,2 14,5 14,3 14,0 13,1 

Сумська 17,0 19,3 17,0 19,7 22,3 20,4 15,1 14,8 14,0 12,4 

Тернопільська 23,0 24,4 19,7 21,8 26,5 22,6 18,7 17,7 15,2 13,3 

Харківська 17,4 21,6 20,6 23,5 27,2 22,5 19,0 16,9 15,4 13,7 

Херсонська 19,2 22,1 20,1 23,8 26,2 23,1 17,9 16,5 15,6 14,2 

Хмельницька 21,1 23,2 20,2 21,7 26,4 21,9 17,4 16,3 14,2 13,0 

Черкаська 18,5 21,3 19,3 20,6 23,6 20,8 16,2 15,3 13,7 11,5 

Чернівецька 25,1 26,8 23,4 25,8 29,9 28,6 23,9 23,1 19,2 16,8 

Чернігівська 17,7 19,3 17,2 19,3 23,6 19,6 14,4 13,3 12,4 11,0 

Джерело: обчислено на основі [2; 3] 

 

Особливістю є те, що у просторовому розрізі структура цих депозитів є 

асиметричною (табл. 1). На підставі цього можна виокремити регіони з 

високою, середньою та низькою часткою банківських депозитів 
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домогосподарств (БДД) України за ВРП. Наявність таких регіональних 

диспропорцій спричинена диференціацією домогосподарств за доходами, 

зайнятістю, схильністю до заощаджень і оцінкою поточної соціально-

економічної ситуації в регіоні. 

Структурні та регіональні особливості ринку банківських депозитів 

домогосподарств доречно оцінити за допомогою індексів концентрації (СR) та 

Герфіндаля (HHI). Згідно з даними табл. 2 загальною тенденцією стало 

посилення регіональної концентрації банківських депозитів домогосподарств 

загалом і за видами валют, стрімке зростання аналізованих індексів зафіксовано 

у 2014 р., що спричинено порушенням цілісності даного ринку через 

розгортання геополітичного конфлікту. Особливістю є те, що значення індексу 

Герфіндаля для банківських депозитів домогосподарств в іноземній валюті 

були в околі 1800 і вище.  

Таблиця 2 

Динаміка індексів концентрації (CR) та Герфіндаля за регіонами України* 

Показник 

Вид валюти 

банківського 

депозиту 

домогосподарств 

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс 

Герфіндаля 

загалом 1530,1 1649,7 1461,9 1431,4 1863,9 1763,3 1690,3 1685,5 1687,7 

в н.в.** 1249,5 1404,2 1234,1 1231,1 1492,5 1419,6 1491,9 1514,2 1519,0 

в і.в. 1854,1 1956,6 1741,5 1771,1 2271,1 2147,3 1891,4 1888,9 1919,7 

CR2 

загалом 45,19 45,53 43,42 43,04 49,47 48,42 47,39 46,92 46,86 

в н.в. 42,40 42,42 40,36 40,23 44,84 43,65 44,71 44,92 44,99 

в і.в. 47,69 49,27 46,55 46,97 53,75 52,89 49,78 48,99 49,12 

CR3 

загалом 53,56 54,05 40,36 51,82 55,33 54,67 53,92 53,55 53,61 

в н.в. 51,41 51,47 48,88 49,57 50,92 50,17 51,18 51,35 51,55 

в і.в. 55,49 56,81 46,55 54,96 60,88 59,94 57,28 56,87 56,80 

CR4 

загалом 59,25 59,35 45,74 57,13 61,17 60,45 59,90 59,63 59,61 

в н.в. 56,62 56,82 54,39 55,13 56,78 56,15 57,36 57,60 57,83 

в і.в. 62,15 63,55 53,23 61,79 66,99 66,44 64,12 63,90 64,11 

CR5 

загалом 64,57 64,46 50,98 62,38 66,37 66,18 65,79 65,46 65,49 

в н.в. 61,64 61,40 58,77 59,57 62,34 61,99 62,65 62,36 62,39 

в і.в. 68,27 68,76 58,53 67,19 71,57 71,54 69,49 69,10 69,44 

* HHI<1000, CR<45 % – ринки з низьким рівнем концентрації; 1000<HHI<1800, 

45 %<CR<70 % – ринки з середнім рівнем концентрації; 1800<HHI<10 000, 70 %<CR<100 % 

– ринки з високим рівнем концентрації;  

** н.в. – національна валюта, і.в. – іноземна валюта.  

Джерело: обчислено на основі [2; 3] 
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Це вказує на те, що у просторовому розрізі цей сегмент ринку 

відзначається високим рівнем регіональної концентрації, що обумовлене 

диференціацією підходів домогосподарств до розміщення своїх вкладів у 

банківській системі в іноземній валюті, відмінностями у кількості населення у 

регіонах, доходами і схильністю до заощаджень. Найбільша частка банківських 

депозитів домогосподарств припадає на Київську область та м. Київ, в 

середньому за 2009–2018 рр. це становило 36,4 % від загального обсягу, в 

національній валюті – 32,4 %, в іноземній валюті – 40,5 % відповідно 

(обчислено на основі [2; 3]). 

Згідно з динамікою індексів концентрації CR2–CR5 можна виокремити 

такі періоди: 2009–2013 рр., коли загальною тенденцією було незначне 

зменшення рівня просторової концентрації на ринку банківських депозитів 

домогосподарств; 2014–2018 рр., коли фіксували збільшення рівня регіональної 

концентрації. Головними причинами, які зумовили ці тренди, стали у першому 

випадку стабілізація ситуації на регіональних ринках банківських депозитів 

домогосподарств і відновлення довіри до банківської системи після кризи  

2009 р., у другому випадку – турбулентність розвитку банківської системи з 

огляду на її реформування і виведення частини комерційних банків з ринку. 

Водночас уповільнення темпів розміщення банківських депозитів зумовлене 

стагнацією української економіки, несприятливими очікуваннями 

домогосподарств, турбулентними змінами реальних їхніх доходів і значною 

девальвацією гривні [4, p. 147]. У довгостроковому періоді зменшення рівня 

регіональної концентрації банківських депозитів домогосподарств буде 

пов’язане із забезпеченням стабільності банківської системи, прогнозованістю 

курсу гривні та позитивними очікуваннями власників заощаджень.  

Отже, у період перебування економіки України у стані перманентної 

кризи відбулися зміни у характері просторової концентрації на ринку 

банківських депозитів домогосподарств. Встановлено, що місткість цього 

ринку у розрізі регіонів нашої країни до 2014 р. поступово зростала,  

від 2015 р. – скоротилась. Обґрунтовано, що існує стала тенденція до 

збільшення рівня регіональної концентрації на ринку банківських депозитів 
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домогосподарств у 2014–2018 рр., підґрунтям якої став розрив цілісності 

банківської системи України. Перспективи розвитку ринку банківських 

депозитів домогосподарств у розрізі регіонів України пов’язані із стабілізацією 

роботи комерційних банків і стимулюванням домогосподарств розміщувати 

свої заощадження у цих інституціях. 
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ДО ПИТАННЯ КОН’ЮНКТУРНОГО АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОГО 

ТОВАРНОГО РИНКУ 

 

Основними об’єктами внутрішнього ринку виступають сегменти ринку, 

ринкова кон’юнктура, попит та пропозиція, процеси взаємодії між сегментами 
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ринку, матеріальні (товари, послуги, роботи), фінансові, інформаційні та 

комунікаційні потоки. Основними суб’єктами внутрішнього ринку є покупці 

товарів та послуг, продавці, торгові посередники, в тому числі і не резиденти, 

державні законотворчі та регулюючі інституції, організації, що формують 

ринкову інфраструктуру (логістичні, фінансові, інвестиційні, біржові тощо). 

Об’єктами державного регулювання є внутрішній ринок як система та його 

сектори як підсистеми, економічні та соціально-економічні, ринкові процеси, 

що відбуваються на внутрішньому ринку та які не можуть бути повною мірою 

вирішені внутрішніми процесами ринкового регулювання та саморегулювання, 

такі як відтворювальні процеси, чи процеси взаємодії. 

Розвиток внутрішнього ринку потребує інституціонального вирішення 

фінансових, організаційно-правових, інформаційних проблем його суб’єктів, 

водночас забезпечуючи прогресивний розвиток, стабільність, стійкість та 

економічний прогрес держави. Довгострокова позитивна динаміка 

економічного розвитку держави вимагає стабільності та стійкої економічної 

незалежності всіх секторів ринку. Актуалізуються питання інституційного 

впливу на всі процеси стратегічного планування і реалізації структурної 

політики, засадничими принципами якого є динамічна об’єктивізація структури 

національної економіки, відповідність структурної перебудови наявному 

економічному потенціалу держави, можливість отримання синергетичного 

ефекту від поєднання програм структурних зрушень окремих ринкових 

сегментів, орієнтація на цільові структурні зміни, полікритеріальність цілей 

структурного реформування. Трансформаційність цілей розвитку ринку 

визначається не лише негативними загальноекономічними тенденціями чи 

фінансовими проблемами.  

Разом з тим, постає ще один важливий аспект цілепокладання 

інституційного регулювання розвитку внутрішнього ринку, а саме задоволення 

потреб споживачів, які виступають кінцевою ланкою ринкових відносин. 

Водночас зауважимо, що стратегічне планування ринкового розвитку на рівнях 

споживача, товаровиробника і держави є неподільними, адже перетворення 
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процесів індивідуального відтворювання у суспільне потребує органічного 

поєднання вільної участі ринкових суб’єктів у господарських процесах з 

одночасним врахуванням інституційних важелів розвитку чи обмежень. Отож, 

ринкові інтереси споживачів перебувають у прямій залежності від умов 

економічного розвитку як підприємницьких, так і державних структур, а 

індивідуальна споживацька активність опосередковано узалежнюється від 

інституційного забезпечення розвитку внутрішнього ринку в економічній, 

соціальній, технологічній, інфраструктурній та інших площинах впливу 

держави на забезпечення потреб громадян в товарах і послугах.  

Інституційне запровадження заходів дерегуляції ринкових процесів та 

зниження міжнародних тарифів може мати істотний вплив на розвиток 

внутрішнього товарного ринку України внаслідок більш вільного руху капіталу 

та товарів. Відповідно, методики аналізу привабливості товарних ринків, 

орієнтовані на тенденції світової економіки щодо відкритості та лібералізації 

зовнішньоекономічних зв’язків, корелюють з аналізом конкурентної ситуації на 

ринку і особливо актуалізуються щодо оцінювання підприємницького клімату 

економіки України.  

Ще одним важливим елементом оцінювання товарних ринків є ринкова 

рівновага, значна роль в становленні якої належить конкуренції. Вважається, 

що намагання суб’єктів ринкового господарювання посісти високі конкурентні 

позиції зумовлює розробку ними стратегій максимізації прибутків, що не лише 

призводить до зниження собівартості продукції, але й стимулює інноваційну 

активність і впровадження ресурсозберігаючих технологій [1]. В ідеалі 

макроекономічна ринкова рівновага характеризує ситуацію вирівнювання 

сукупних попиту і пропозиції, хоча на практиці слід враховувати як цінові 

(ефекти процентної ставки, багатства, імпортних закупівель), так і нецінові 

фактори попиту. В умовах конкуренції спостерігається пряма залежність 

сукупного попиту та обернена залежність сукупної пропозиції від ціни, 

натомість на монополізованих товарних ринках вектор залежності міняє 

напрямок на протилежний.  
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Введення у ринкову систему держави в якості економічного суб’єкта 

ускладнює описану взаємодію, адже включаються інструменти інституційного 

впливу податкового і бюджетного регулювання розвитку товарного ринку. 

Податкові інструменти покликані забезпечувати стале економічне зростання 

товарного ринку з одночасним узгодженням загальнодержавних інтересів та 

ринкових цілей суб’єктів господарювання. Ефективність реалізації фіскальних 

механізмів потребує використання відповідних макрофінансових індикаторів 

(загальне податкове навантаження, частка централізації ВВП у бюджеті, 

фіскальне навантаження на працю тощо), вибір яких дозволяє управляти 

ризиками стабілізації ринку. Перевагою використання податкового коефіцієнта 

в якості індикатора впливу на макропараметри є його поширеність в багатьох 

країнах [2], хоча здебільшого в закордонній практиці аналізу фіскального 

навантаження на ринкові процеси використовують відношення податкових 

надходжень до валового національного продукту [3].  

Найбільш поширеним критерієм кон’юнктурної класифікації ринків є 

функціональна ознака, за ним вділяють три основні групи: ринок споживчих 

товарів і послуг (товарний ринок), ринок факторів виробництва і фінансовий 

ринок. Товарний ринок характеризується, насамперед, націленістю на 

задоволення особистих потреб споживачів. Ринок факторів виробництва оперує 

поняттями купівлі-продажу землі, засобів виробництва, людських ресурсів 

(ринок праці), науково-технічні розробок, інформації та потребує розвинутої 

інфраструктури. Фінансовий ринок за своєю суттю є сукупністю  

ринкових інституцій, які забезпечують вільне обертання фінансових  

ресурсів і перерозподіл вільних грошових потоків для інвестицій в економічні 

проекти.  

Кон’юнктура ринку визначається його потенціалом, тобто виробничими і 

споживчими можливостями суб’єктів господарювання, якими обумовлюється 

рівноважний стан пропозиції та попиту. Поряд із узагальнюючим поняттям 

потенціалу можна виділити його локальні значення за функціональною 

ознакою: фінансовий і кредитний потенціал; наявність виробничих і торгових 
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площ; сировинний і товарний потенціал; бюджетні можливості сегментів 

споживачів; потенціал фондового ринку, ринку послуг тощо. Основним 

завданням оцінювання потенціалу ринку є прогнозне визначення реалізації 

можливостей суб’єктів товарного ринку. Між виробничим і споживчим 

потенціалами складно провести чітку межу, адже суб’єкти господарювання 

можуть одночасно посідати позиції як виробника, так і споживача. Деякі 

науковці пропонують локалізований поділ потенціалу за функціональними 

ознаками ринку, що включає фінансовий і кредитний, сировинний і товарний 

потенціали, виробничі площі, фінансові можливості сегментів споживачів, а 

також окремо виділяє потенціали фондового ринку, ринку послуг тощо. 

Оцінювання ринкового потенціалу товарного ринку передбачає прогнозне 

моделювання можливостей його суб’єктів. Аналіз макропотенціалу дозволяє 

визначити загальні можливості ринку, мікропотенціалу – виробничих 

потужностей економічних суб’єктів, можливих обсягів виробництва і 

реалізації.  

Під дослідженням кон’юнктури ринку прийнято розуміти аналіз 

сукупності умов попиту, пропозиції та цін, які у конкретний момент 

визначають функціонування товарного ринку. Адекватне вирішення цього 

завдання потребує безперервної актуалізації в часі інформаційних потоків щодо 

цінових коливань, руху ресурсів, біржових індексів тощо. Водночас, вимога 

отримання високої релевантності результатів проведення дослідження 

кон’юнктури потребує також виявлення та аналізу закономірностей розвитку 

товарного ринку та особливостей ринкової взаємодії у відтворювальному 

процесі. Отож, більшість науковців сходиться у думці про необхідність 

синхронного аналізу кон’юнктурних показників на загальноекономічному, 

галузевому і товарному рівнях. Як стверджують В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко, 

загальноекономічний рівень кон’юнктури ринку формується під впливом низки 

мінливих кон’юнктуро-утворювальних факторів. Ці науковці пропонують 

включати у дослідження аналіз інституціональної структури внутрішнього 

ринку, економічного потенціалу природних, виробничих, людських, 
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фінансових ресурсів, а також інфраструктурного потенціалу [4]. 

Отже, головною метою проведення кон’юнктурного аналізу товарного 

ринку, на нашу думку, є виявлення закономірностей його розвитку та прогнозу 

тенденцій у часовій перспективі. Досягнення цієї мети передбачає послідовне 

вирішення низки завдань для кожного ринкового сегменту (або товарного 

ринку в цілому) як об’єкту кон’юнктурного аналізу: 

- визначення і уточнення ринкового сегменту як об’єкту кон’юнктурного 

аналізу; 

- нагромадження і опрацювання інформації про обраний об’єкт; 

дослідження економічних процесів, які прямо чи опосередковано 

впливають на розвиток обраного об’єкту; 

- виявлення та оцінювання особливостей функціонування досліджуваного 

сегменту ринку; 

- виявлення економічної поведінки ринкових суб’єктів; 

- аналіз потенціалу обраного сегменту товарного ринку; 

- виявлення основних тенденцій розвитку обраного сегменту товарного 

ринку; 

- прогнозування основних тенденцій розвитку обраного сегменту 

товарного ринку у коротко-, середньо- чи довгостроковій перспективі. 

Галузеву кон’юнктуру товарного ринку варто розглядати в межах 

загальногосподарської економічної системи. Дослідження кон’юнктури ринку 

як на загальноекономічному, так і на галузевому рівнях, включає детальне 

вивчення економічних процесів в межах національної економіки і тенденцій 

розвитку світового економічного простору з урахуванням макроекономічних 

пропорцій. Представлена систематизація факторів впливу на кон’юнктурні 

зміни для кожного дослідження має конкретизуватись в залежності обрання для 

аналізу певного сегменту чи типу товарного ринку. Вивчення ринкової 

кон’юнктури потребує комплексного аналізу динаміки всіх обраних для 

дослідження показників.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях цикличности проявления экономических кризисов 

актуальной является проблема прогнозирования вероятности банкротства. 

Наиболее известными являются два подхода к оценке вероятности 

банкротства. Первый основывается на данных финансовой отчётности и 

включает расчёт и анализ количественных индикаторов – финансовых 

коэффициентов. Это многофакторные регрессионные модели, учитывающие 
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изменения в области финансового управления и экономики. Второй 

подход к прогнозированию банкротства выходит из статистики изменения 

показателей обанкротившихся компаний и сравнения их с соответствующими 

данными исследуемых организаций. В обоих подходах ключевым является 

выбор оптимального числа значимых финансовых коэффициентов, 

обеспечивающих требуемую надежность и достоверность оценки вероятности 

прогноза [1]. 

Для диагностики вероятности банкротства коммерческих организаций на 

практике принято использовать модели, построенные на эмпирических данных 

статистических исследований [2]. Среди них существуют как международные, 

так и отечественные методики. Наибольшее распространение для оценки 

банкротства организации получили такие зарубежные методики, как 

пятифакторная модель прогнозирования Э. Альтмана, дискриминантная 

факторная модель Таффлера, четырехфакторная модель Р. Лиса и др. Среди 

отечественных методик многие авторы называют модель, разработанную  

Г.В. Савицкой, модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, модель В.А. Пареной 

И.В. Долгаева [3]. 

Сравнительный анализ указанных моделей на основании факторов, 

используемых в моделях диагностики банкротства организации, представлен в 

таблице 1. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 

представленные модели практически не взаимосвязаны между собой при 

отборе и оценке показателей, кроме модели Альтмана и Лиса, которые 

используют два общих коэффициента: доля чистого оборотного капитала в 

активах и коэффициент покрытия по собственному капиталу. 

Основной целью всех методик диагностики банкротства является 

определение финансового состояния организации, выявление слабых сторон её 

хозяйствования, в том числе выявление условий, ведущих к несостоятельности 

организации. Однако рассмотренные выше модели имеют свои отличительные 

преимущества и недостатки, представленные в таблице 2. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей диагностики банкротства организации 

Наименование 

показателя 

Модели диагностики банкротства 

Модель 

Альтмана 

Модель 

Лиса 

Модель 

Таффлера 

Модель 

Савицкой 

Модель 

Сайфулиа-

Кадыкова 

1 2 3 4 5 6 

доля чистого 

оборотного капитала в 

активах 

+ + - - - 

рентабельность активов 

по прибыли до 

налогообложения 

+ - - - - 

коэффициент покрытия 

по собственному 

капиталу 

+ + - - - 

коэффициент покрытия 

краткосрочных 

обязательств  

- - + - - 

коэффициент покрытия 

обязательств  
- - + - - 

доля обязательств  - - + - - 

рентабельность всех 

активов  
- + + - - 

коэффициент текущей 

активности 
- - - + - 

коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

- - - + - 

рентабельность продаж  - - - + - 

рентабельность 

собственного капитала 
- - - + + 

коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

- - - + - 

коэффициент 

финансовой 

независимости 

организации 

- - - + - 

 

Таким образом, исходя из проведенного анализа преимуществ и 

недостатков моделей, можно сделать вывод том, что основным недостатком 

модели зарубежных учёных является их неадаптированность к условиям 

переходного типа экономики, а основным недостатком отечественных моделей 

является отсутствие утвержденных методик финансового анализа.  
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Таблица 2 

Основные преимущества и недостатки моделей диагностики банкротства 

Модель предсказания 

банкротства 
Преимущества модели Недостатки модели 

Пятифакторная модель 

Э. Альтмана 

(усовершенствованная) 

переменные в модели 

отражают различные 

аспекты деловой 

деятельности организаций. 

Значение Z-счета 

дифференцировано для 

промышленных и 

непромышленных 

организаций 

из обследованных организаций – 

фактических банкротов, таковыми 

были признаны 90,62%. Значения 

факторов существенно отличаются 

в результате особенностей 

переходной экономики, поэтому 

механическое использование 

моделей Альтмана приводит к 

значительным отклонениям 

прогноза от реальности 

модель Лиса 

факторы-признаки 

учитывают такие результаты 

деятельности, как 

ликвидность, рентабельность 

и финансовая независимость 

организации. Простота 

исчислений 

точность оценки вероятности 

банкротства напрямую зависит от 

исходной информации при 

построении модели 

Модель Таффлера 

простота расчета, 

возможность применения 

при проведении внешнего 

диагностического анализа, 

высокая точность прогноза 

вероятности банкротства 

компании, что связано с 

большим числом 

проанализированных 

компаний. 

ограничение области применения 

(только для акционерных обществ, 

акции которых активно торгуются 

на фондовом рынке);  

сложность интерпретации 

итогового значения;  

невозможность использования в 

отечественных условиях (не 

учитывает особенности 

переходной экономики);  

зависимость точности расчетов от 

исходной информации; 

использование устаревших данных 

модель Сайфуллина – 

Кадыкова 

переменные определяются 

по данным бухгалтерского 

баланса, что позволяет 

использовать модель и для 

внешнего экспресс-анализа 

методика подходит для 

прогнозирования кризисной 

ситуации, когда уже заметны 

очевидные ее признаки, а не 

заблаговременно 

модель Савицкой 

устанавливаются конкретные 

факторы, оказавшие 

положительное и 

отрицательное влияние на 

результаты деятельности 

компании 

существенные ошибки при 

проведении анализа финансового 

состояния организации могут 

привести к неправильным 

результатам методики. Отсутствие 

утвержденных методик 

финансового анализа. Модель 

учитывает состояние показателей 

на определённый момент анализа, 

а не в динамике 
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Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости разработки 

методики, применение которой бы позволило дать адекватную оценку, как 

стадии жизненного цикла, в которой находится организации, так и риска 

приближённости организации к банкротству. Методика должна обладать 

необходимой степенью достоверности, а именно при её применении должны 

использоваться специфические показатели, присущие определённой отрасли и 

масштабам деятельности организации. Применение релевантных методик 

прогнозирования риска банкротства должно дать возможность использовать 

спектр антикризисных стратегий ещё до наступления кризиса в деятельности 

организации. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АНАЛІЗУ  

У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасна економіка України перебуває в стані глибокої та затяжної кризи, 

що обумовлена негативними процесами в соціальному та політичному житті. 

Виникнення та поглиблення системної кризи вражає головні складові 

підприємницької діяльності, призводить до нестабільності, неплатежів та 

загрози банкрутства українських підприємств внаслідок зростання 

заборгованості. 

За таких складних умов набуває пріоритету приведення системи обліку 

діяльності національних підприємств до міжнародних стандартів аналізу, що 

забезпечить швидке реагування керівників, підвищення ефективності 

антикризового управління та мобілізацію внутрішніх ресурсів, що стане 

передумовою оздоровлення та підвищення темпів зростання національних 

підприємств та економіки України. Але, щоб реалізувати ці заходи у практиці 

господарювання в умовах глобалізації економіки, слід використовувати 

позитивний міжнародний досвід застосування міжнародних стандартів аналізу 

у системі антикризового управління для відновлення та розвитку українських 

підприємств.  
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У сучасній економічній літературі проблема антикризового управління 

підприємством в умовах глобалізації економіки розглядається не вперше. 

Набуває імперативу дослідження досвіду іноземних вчених для розробки 

ефективних шляхів протидії кризі в Україні, ліквідації та банкрутству 

підприємств. Для прикладу, Є.А. Файншмідт та Т.В. Юр’єва роблять акцент на 

використанні нових типів антикризового управління, що залежать від типу 

кризи та мають широке використання за кордоном. Інші науковці, серед яких 

О.Д. Данілов, А.Г. Семенов, О.О. Терещенко, М.І. Титов, Ю.С. Шембель, 

присвячують свої праці дослідженню проблем антикризового управління та 

розробці методів фінансового оздоровлення підприємств. Однак, потребує 

поглиблення дослідження застосування міжнародних стандартів аналізу у 

системі антикризового управління для відновлення та розвитку українських 

підприємств [1,2].  

Антикризове управління підприємством являє собою комплексну систему 

управління, що відрізняється стратегічним характером та спрямована на 

ліквідацію проблем його діяльності шляхом розробки й реалізації програми з 

використанням всього потенціалу сучасного менеджменту [1,2].  

Одним з основних принципів, на якому повинна базуватися система 

антикризового управління в умовах глобалізації економіки, є аналіз діяльності 

підприємства. Згідно з міжнародними стандартами аналізу, аналіз діяльності 

підприємства передує антикризовому управлінню та не повинен перериватися 

також під час його здійснення, оскільки аналіз є необхідним для виявлення та 

встановлення факту кризи, її характеру та глибини, прийняття антикризових 

рішень з метою виведення підприємства з кризового стану. Такий аналіз 

передбачає не лише вивчення попереднього та поточного стану підприємства, а 

й оцінює можливості виникнення певних ситуацій та факторів, що впливають 

на діяльність підприємства. Основною метою аналізу діяльності підприємства у 

системі антикризового управління є отримання необхідної інформації про стан 

підприємства, її обробка задля здійснення відповідних рішень щодо 

антикризового управління підприємством та перспективний аналіз результатів 
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виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства, що 

впливають на програму стабілізації та розвитку підприємства, його 

стратегічний вибір [2, 3]. 

Відповідно до сучасних міжнародних стандартів аналізу у системі 

антикризового управління в умовах глобалізації економіки, аналіз кризи на 

підприємстві залежить від фази прояву кризи. На початковому передкризовому 

етапі слід здійснювати базовий або фундаментальний аналіз можливості появи 

кризових явищ, що включає використання моделей та показників ймовірності 

банкрутства, наприклад методи Бівера, Альтмана.  

У світовій практиці господарювання застосовують методи оцінки ризиків, 

серед яких використовують методи Монте-Карло, експертних оцінок, 

критичних значень, аналізу перспектив виникнення криз у відповідній галузі, 

аналізу портфельних активів. На наступному етапі, який носить назву 

«збурення» кризи, доцільно проводити аналіз відповідності проведених 

антикризових заходів характеру кризи, тобто аналіз ефективності господарської 

діяльності у порівнянні із середньоринковим значенням, аналіз виробничо-

технічних показників підприємства та аналіз відповідності витрат обсягу 

виробництва та прибутку. 

Під час наступного етапу, що має назву «розгону» кризи, варто 

звернутися до таких методів діагностики кризового стану, як використання 

ймовірних методів оцінки ризику, наприклад, метод аналогій або аналіз 

чутливості, альтернативний аналіз короткострокових перспектив кризи в галузі 

із використанням інструментів фінансового аналізу. Коли ж підприємство 

знаходиться в «апогеї» кризи, аналіз його стану на основі поточних 

антикризових заходів доцільно проводити із використанням методів  

експрес-аналізу фінансових коефіцієнтів, аналізу динаміки кризи у галузі [3,4].  

Розвиток систем фінансового та управлінського (виробничого, 

внутрігосподарського) обліку обумовлює ефективність аналізу діяльності 

українських підприємства в системі антикризового управління та в умовах 

глобалізації економіки. Впровадження на підприємствах мережевої версії 1С 
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«Підприємство» дозволяє об'єднати дані, що вводяться співробітниками 

бухгалтерії і менеджерами у єдиній базі облікових даних, підвищує 

оперативність та якість обліку, одночасно висуває високі вимоги до якості 

технічних засобів, що обслуговують мережу. У зв’язку з цим, обґрунтованим є 

доповнення традиційного переліку форм бухгалтерського обліку клоуд-

комп’ютерною, діджитал-інструментами, що сприятиме повному переходу до 

віртуального ведення обліку через мережу Інтернет. Це сприятиме формуванню 

ефективної основи для створення антикризової програми українських 

підприємств, розробки комплексу антикризових заходів та забезпечення 

сприятливих умов для виявлення, попередження та подолання економічної 

кризи.  
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ДІАГНОСТИКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК СКЛАДОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливою умовою виживання підприємства у сучасних умовах 

невизначеності ринкового оточення є правильна оцінка всіх умов ринку і 

можливостей суб’єкта господарювання. Підприємство не зможе домогтися 

стабільного успіху в господарській діяльності, якщо не буде постійно збирати і 

акумулювати інформацію як про стан цільових ринків і положення на них 

конкурентів, так і про власні можливості і перспективи для подальшого 

проведення обґрунтованого оцінювання та прогнозування можливих змін у 

майбутньому [1, с. 77]. 

Методичні аспекти моделювання бізнес-процесів повинні відповідати 

вимогам стратегічного управління, враховувати специфічні особливості 

кожного конкретного підприємства і спиратися на принципах проектного 

управління, таких як командна робота, системний підхід, процесний підхід, 

система менеджменту якості, система збалансованих показників і принцип 

постійного поліпшення [2, с. 2]. В раніше проведених дослідженнях [3, с. 187] 

зазначалось, що в системі обліково-аналітичного забезпечення управління 
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фінансово-економічною діяльністю підприємства для прогнозування розвитку 

подій та прийняття ефективних управлінських рішень використовують наступні 

спеціальні методи і прийоми: метод оцінювання, LLC-аналіз, CVP-аналіз, 

аналіз чутливості, метод VVC, система JIT, вертикальний та горизонтальний 

аналіз, метод фінансових коефіцієнтів, інтегральний аналіз, факторний аналіз 

взаємозв’язку фінансово-економічних показників, факторне моделювання як 

елемент методики економічного аналізу, метод порівняння, SWOT-аналіз, 

метод експертних оцінок та ін. Отже, в сучасній економічній науці є численні 

методи оцінювання, прогнозування та моделювання розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах динамічних змін бізнес-середовища. 

Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку підприємства 

доцільно проводити діагностику ймовірності банкрутства. Діагностику 

ймовірності банкрутства виконаємо на прикладі міського комунального 

підприємства «Херсонелектротранс» за п’яти-факторною Z-моделлю [4, с. 550]:  

Z = 1,2 × К1 + 1,4 × К2 + 3,3 × К3 + 0,6 × К4 + 0,999 × К5 ,               (1) 

де Z – показник ймовірності банкрутства за п’яти-факторною Z-моделлю; 

К1, К2, К3, К4, К5 – коефіцієнти.  

К1 = 
А

ВОбЗ
 ,                                                    (2) 

де ВОбЗ – власні оборотні засоби підприємства, тис. грн.; А – активи 

підприємства (всього), тис. грн.  

ВОбЗ = ОА – ПЗ ,                                               (3) 

де ОА – оборотні активи підприємства, тис. грн.; ПЗ – поточні 

зобов’язання підприємства, тис. грн. 

К2 = 
А

ЧП
 ,                                                      (4) 

де ЧП – чистий прибуток підприємства, тис. грн. 

К3 = 
А

П оп. до  ,                                                    (5) 

де Пдо оп. – фінансовий результат до оподаткування, тис. грн. 
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К4 = 
ПЗ

ВК
 ,                                                      (6) 

де ВК – власний капітал підприємства, тис. грн. 

К5 = 
А

ЧД
 ,                                                      (7) 

де ЧД – чистий дохід (виторг) від реалізації продукції, тис. грн. 

Результати розрахунків зведемо в таблицю 1. 

Таблиця 1 

Діагностика ймовірності банкрутства МКП «Херсонелектротранс» 

за моделлю Альтмана 

Показники 
На кінець Відхилення до 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 

Оборотні активи (ОА), тис. грн. 3886 19147 4861 +975 -14286 

Поточні зобов’язання підприємства (ПЗ), 

тис. грн. 
32177 45386 45594 +13417 +208 

Власні оборотні засоби підприємства 

(ВОбЗ), тис. грн. 
-28291 -26239 -40733 -12442 -14494 

Активи підприємства – всього (А), тис. грн. 21898 34334 35055 +13157 +721 

Коефіцієнт К1 -1,29 -0,76 -1,16 +0,13 -0,40 

Чистий прибуток (ЧП), тис. грн. -3360 -1133 -115 +3245 +1018 

Коефіцієнт К2 -0,153 -0,033 -0,003 +0,150 +0,030 

Фінансовий результат до оподаткування 

(Пдо оп.), тис. грн. 
-3360 -1133 -115 +3245 +1018 

Коефіцієнт К3 -0,153 -0,033 -0,003 +0,150 +0,030 

Власний капітал (ВК), тис. грн. -11277 -12410 -12525 -1248 -115 

Коефіцієнт К4 -0,35 -0,27 -0,27 +0,08 0 

Чистий дохід (виторг) від реалізації 

продукції (ЧД), тис. грн. 
9229 14086 17762 +8533 +3676 

Коефіцієнт К5 0,42 0,41 0,51 +0,09 +0,10 

Показник ймовірності банкрутства за п’яти-

факторною Z-моделлю (Z) 
-2,061 -0,826 -1,068 +0,992 -0,242 

Оцінка ймовірності банкрутства 

підприємства 
дуже висока (Z ≤ 1,80) ↓ ↑ 

Джерело: складено і розраховано авторами за даними [5] 

 

На МКП «Херсонелектротранс» спостерігається незадовільна структура 

балансу, адже у підприємства взагалі відсутній робочий капітал (власні 

оборотні засоби). 

Рентабельність активів, розрахована як за чистим прибутком 

підприємства, так і за прибутком до оподаткування, свідчить, що міське 
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комунальне підприємство «Херсонелектротранс» – збиткове. 

Від'ємне значення власного капіталу підприємства показує, що у міського 

комунального підприємства «Херсонелектротранс» немає власного капіталу і 

все майно створено за рахунок позичених коштів. Тому позиковий капітал 

підприємства перевищує його активи і, як наслідок, збільшується ризик 

імовірності банкрутства. 

Розрахунок коефіцієнту оборотності активів МКП «Херсонелектротранс» 

показав, що в 2017 році на 1 грн. активів підприємства припадало чистого 

доходу (виторгу) від реалізації продукції в розмірі 42 коп., в 2018 році – 41 коп., 

в 2019 році – 51 коп. Збільшення коефіцієнту оборотності активів – це 

позитивна тенденція. 

Проведені розрахунки свідчать, що за п’яти-факторною моделлю 

Альтмана існує дуже висока імовірність банкрутства міського комунального 

підприємства «Херсонелектротранс». 

В системі управління підприємством щодо забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку особливою функцією виступає діагностика 

ймовірності банкрутства. Зазначимо, що діагностика ймовірності банкрутства є 

і функцією, і специфічною стадією в антикризовому управлінні підприємством. 

Це вихідний пункт для визначення соціально-економічного розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, посилення турбулентності й 

динамічності економічного середовища. 
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ МАРКЕТИНГУ 

 

Адекватність управлінський рішень та їх відповідність ринковим умовам 

у значній мірі залежать від якості інформаційного забезпечення. Володіючи 
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достатньої кількістю інформації фахівець будь-якого рангу може прийняти 

правильне рішення. Посилення значення інформаційного забезпечення у 

рамках турбулентного зовнішнього середовища призводить до необхідності 

побудови системи її накопичення, обробки та зберігання. 

Важливість запровадження комплексного сучасного інформаційного 

забезпечення діяльності в умовах зростання ризиків підприємницького 

середовища обумовлюється ключовою роллю інформації в усіх напрямках 

діяльності підприємства, на всіх етапах розробки, виробництва та розподілу 

продукції [1]. 

Однак, варто зазначити, що вітчизняні підприємства не завжди 

усвідомлюють необхідність у наявності формальної інформаційної системи, 

поєднаної з усіма предметними сферами роботи через застосування 

інформаційних технологій. Частіш за все інформаційне забезпечення 

відбувається хаотично, а надані дані можуть не відповідати вимогам фахівця, 

який їх потребує.  

Досить багато науковців та практиків переймаються проблемами 

організації інформації, яка надходить із зовнішнього середовища та функціонує 

у внутрішньому середовищі. Зокрема, відмінним інструментом, що дозволяє 

формувати та опрацьовувати значний масив інформації є маркетингова 

інформаційна система (МІС), яку визначають як систему збору, обробки та 

накопичення даних, необхідних для прийняття ефективних рішень щодо 

діяльності компанії на ринку [2, с. 389]. Частиною маркетингової інформаційної 

системи науковці вважають Customer Relationships Management – системи. CRM 

– це системи управління відносинами з клієнтами, у центрі уваги яких 

знаходяться потреби та запити клієнтів. Знання поточних відносин з клієнтом 

дозволяє прогнозувати його майбутню поведінку [3]. 

Загалом до функцій маркетингової інформаційної системи, виконання 

яких спрямоване на забезпечення аналітичних потреб підприємства, можна 

віднести наступні [1; 2; 4]: 

- аналіз та прогнозування кон’юнктури ринку; 
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- аналіз та прогнозування результатів маркетингової діяльності 

підприємства; 

- визначення відношення споживачів та клієнтів компанії до товарів 

підприємства, рівня цін та його діяльності в цілому; 

- раннє виявлення проблем та можливостей підприємства на ринку; 

- розробка оптимальних маркетингових стратегії та заходів підприємства; 

- зниження фінансового ризику при виведенні на ринок нових товарів; 

- координація загальної стратегії підприємства та підвищення якості 

управлінських рішень. 

Маркетингова інформаційна система перетворює вхідну інформацію, що 

надходить із зовнішнього середовища та внутрішніх джерел у інформацію, яка 

необхідна керівництву підприємства, керівникам структурних підрозділів, 

фахівцям різних служб для розробки та реалізації оптимальних рішень. Тож 

ефективне використання маркетингової інформаційної системи дає 

конкурентну перевагу та дозволяє отримувати прибуток [5, с. 331]. 

Процес інформаційного забезпечення потреб підприємства наведено на 

рисунку 1. 

 

 

Рис. 1. Процес інформаційного забезпечення потреб підприємства 
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Наявність обміну інформацією між підсистемами МІС, постійним 

процесом перетворення та генерування інформації, дозволяє кращим чином 

забезпечити фахівців своєчасною та об’єктивною інформацією [6, с. 91]. Адже 

Споживча вартість інформаційних ресурсів визначається їхньою здатністю 

вчасно, у зручній формі, з належним ступенем деталізації, повно та якісно 

висвітлювати питання, що цікавлять фахівця певного відділу. 

З метою оптимізації інформаційних потоків використовують програмне 

забезпечення, зокрема, загальне (EXCEL, Statistica, SPSS), професійне 

(Marketing Expert, Marketing Analytic, СRМсистемы), спеціальне (Бітрікс24), 

Інтернет (веб-сторінки) та інші. Сучасним трендом в організації інформації є 

використання технології Data grid – географічно розподіленої інфраструктури, 

яка об'єднує множину різних типів, доступ до яких користувач може отримати з 

будь-якої точки, незалежно від місця їх розміщення [7]. 

Впровадження повноцінної системи інформаційного забезпечення 

дозволить підприємствам отримати стратегічну перевагу за рахунок урахування 

впливу всіх складових зовнішнього оточення та оперативного реагування на їх 

зміни. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В даний час в умовах інформаційного суспільства в будь-якій сфері 

діяльності набули широкого поширення сучасні інформаційні технології. 

Однією з ключових причин впровадження інформаційних технологій в 
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діяльність сучасного підприємства – забезпечення економічної безпеки. 

Створення та впровадження інформаційних систем може вирішувати завдання 

по забезпеченню безпеки, моніторингу, прогнозування і нейтралізації 

можливих загроз, мінімізації ризиків, запобігання завданих збитків. Проблеми 

забезпечення економічної безпеки підприємств, що використовують 

інформаційні технології, ще недостатньо досліджені, зокрема, не в повному 

обсязі вивчені організаційні процеси забезпечення економічної безпеки [1].  

Метою дослідження є аналіз факторів, що впливають на процеси 

організації обліково-інформаційного забезпечення економічної безпеки 

сучасного підприємства. 

Розвиток інформаційних технологій надає можливість впровадження 

комплексного підходу до вирішення завдань забезпечення економічної безпеки 

підприємства з урахуванням організаційно-технічних заходів з захисту 

інформації. Особливостями забезпечення економічної безпеки сучасних 

підприємств, які використовують інформаційні технології, є застосування 

засобів і інструментів технічного захисту інформації з метою виключення її 

витоку технічними каналами та при несанкціонованому доступі [1].  

Забезпечення економічної безпеки підприємства, що використовує 

інформаційні технології, відбувається шляхом здійснення певних дій над 

прибутком, джерелами і обсягами фінансових ресурсів, структурою капіталу, 

структурою грошових потоків, структурою активів, інвестицій, фінансових 

ризиків та загроз витоку інформації. Слід також зазначити, що існують 

суб'єктивні труднощі забезпечення економічної безпеки підприємства, які 

обумовлені тим, що всередині самої підприємницької структури часто діють 

суперечливі групові та особисті інтереси, які не можуть бути враховані в 

рамках чинного механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. У 

зв'язку з цим проблема забезпечення економічної безпеки підприємства полягає 

в тому, щоб знайти такі сфери, які були б прийнятні в рівній мірі для всіх 

суб'єктів економічної діяльності підприємства [2].  
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Дуже важливим інструментом, що забезпечує економічну безпеку 

підприємства, також є формування облікової політики з метою узгодження 

бухгалтерського і податкового обліку. Облікова політика для цілей 

оподаткування є інструментом, за допомогою якого здійснюється процес 

реальної лібералізації системи податкового обліку, відбувається вдосконалення 

нормативної системи регулювання податкового обліку і податкових декларацій. 

Дослідження податкового обліку, його комунікаційної взаємодії з фінансовим 

обліком для ефективності функціонування облікової системи господарюючого 

суб'єкта є концептуальним напрямом у розвитку комплексної обліково-

інформаційної системи, що забезпечує економічну безпеку підприємства [2].  

Методологічну основу зближення двох видів обліку становить 

визначення єдиних правил обліку в межах норм чинного бухгалтерського та 

податкового законодавства (в частині оцінки об'єктів обліку та порядку 

визнання) та дій організаційно-технічного механізму – технологій ведення 

обліку (організація документообігу, адаптація плану рахунків до правил 

податкового обліку, визначення системи регістрів). Вибір способів ведення 

обліку визначається фінансовою і податковою політиками підприємства.  

Так, облікова політика з метою забезпечення економічної безпеки може 

бути: в цілях бухгалтерського обліку та використовувати методологічні 

способи ведення бухгалтерського обліку, організаційно-технічні способи 

ведення бухгалтерського обліку; з метою податкового обліку використовувати 

організаційно-технічні способи ведення податкового обліку, методологічні 

прийоми і способи ведення податкового обліку.  

Таким чином, до основних особливостей організації системи економічної 

безпеки підприємства в умовах розвитку інформаційних технологій відноситься 

реалізація організаційних і технічних заходів захисту інформації, використання 

специфічних засобів і інструментів для захисту інформації від витоку 

технічними каналами та при несанкціонованому доступі до неї. Основою 

забезпечення економічної безпеки підприємства є системне поєднання 

визначених методів, засобів, інструментів та інформаційно-аналітичного 
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забезпечення, що створюється на базі об'єктивно існуючих принципів 

забезпечення економічної безпеки. 
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Фінансовий аналіз в сучасних умовах – обов'язковий елемент системи 

менеджменту управління будь-якого суб’єкта господарювання. Ефективність та 

обґрунтованість фінансового аналізу створює фундамент не лише для 

прогнозування окремих ситуацій операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності, а й дає змогу визначати перспективні напрями розвитку. 

Раціональна фінансова діяльність суб’єкта господарювання визначається 
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оптимальним використанням джерел фінансових ресурсів і реалізується 

шляхом перманентності надходження належних обсягів фінансових ресурсів; 

дотриманням норм фінансової дисципліни, утриманням платоспроможності в 

довгостроковому періоді; раціональним співвідношенням власного і залученого 

капіталу; наявністю додаткових джерел підвищення рівня доходів та чистого 

прибутку, підвищенням фінансової стійкості та рентабельності. 

Результативність керування підприємством значною мірою визначається 

рівнем його організації і якістю інформаційного забезпечення. У системі цього 

забезпечення особливе значення мають бухгалтерські дані, а звітність стає 

основним засобом комунікації, що забезпечує достовірне подання інформації 

про фінансовий стан підприємства. фінансовий аналіз – це метод оцінки і 

прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської 

звітності. Такий аналіз може виконувати як управлінський персонал даного 

підприємства, так і будь-який зовнішній аналітик, оскільки згаданий аналіз 

базований здебільшого на загальнодоступній інформації [1]. 

Фінансовий аналіз представляє собою комплекс науково-методичних 

інструментів, за допомогою якого вивчають дійсний фінансовий стан суб'єкта 

господарювання. Врешті решт, застосування широкого набору аналітичних 

інструментів дозволяє вчасно розробити та реалізувати ефективні антикризові 

заходи [2]. 

В свою чергу, теоретичне забезпечення формування фінансової стратегії 

суб’єкта господарювання, на основі вивчення об’єктивних фінансово-

економічних закономірностей та причинно-наслідкових зв’язків, створює нові 

форми та інструменти розвитку в умовах, що постійно трансформуються. 

Водночас, фінансова стратегія містить методологічний інструментарій і 

комплекс практичних дій щодо планування та формування визначеного обсягу 

фінансових ресурсів з метою досягнення довгострокової фінансової стійкості 

суб’єкта підприємницької діяльності за мінливих зовнішніх умов, і зазвичай 

визначає всі вектори фінансової діяльності, як то фактори формування та 

використання прибутку, розрахунки з контрагентами, інвестиційну політику 
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тощо. Ґрунтовно досліджуючи фінансові можливості підприємств, оцінюючи 

вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, ефективна фінансова стратегія 

націлена на формування відповідності ресурсних можливостей суб’єкта 

господарювання умовам зовнішнього середовища. Фінансова стратегія 

визначає мету фінансової діяльності в перспективному періоді і пропонує 

найбільш зручний інструментарій її досягнення. Мета фінансової стратегії 

повинна бути узгоджена із загальною стратегією економічного розвитку та має 

бути націлена на збільшення прибутку та ринкової капіталізації суб'єкта 

господарювання. Слід підкреслити, що при визначенні фінансової стратегії 

необхідно спиратися на тренди показників макрорівня, зміни в інфраструктурі 

фінансових ринків та можливості щодо диверсифікації діяльності. 

Основні цілі формування фінансової стратегії, на нашу думку, ґрунтовно 

відображені О.М. Гончаренком. Як вважає автор, фінансова стратегія 

підприємства забезпечує [3]:  

– формування та ефективне використання фінансових ресурсів;  

– виявлення найефективніших напрямків інвестування та відповідність 

фінансових дій економічному стану підприємства. 

Отже, в умовах мінливості зовнішнього середовища, господарської 

самостійності у прийнятті ефективних управлінських рішень та 

відповідальності за їх наслідки існує нагальна потреба у з’ясування основних 

трендів зміни фінансового стану та наявності відповідних перспектив. 

Саме на вирішення цих питань націлена фінансова стратегія суб'єкта 

господарювання. Як обов’язковий елемент загальної стратегії, фінансова 

стратегія повинна розроблятися у відповідності із її цілями та завданнями. 

Головним інструментом формування фінансової стратегії суб’єкта 

господарювання виступає фінансовий аналіз, саме він покликаний оцінити 

ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість, знайти шляхи досягнення 

сталого розвитку та забезпечити якісний підхід до формування фінансової 

стратегії, реалізація якої позитивно впливатиме на діяльність суб’єкта 

господарювання. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ 

ВЕНЧУРНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Так як пошук і впровадження нових ідей для інвестора – це, по-перше, 

значні ризики, по-друге, при ефективному аналізуванні та управлінні  

проектом – високі прибутки для інвестора, венчурні інвестори особливу увагу 

в процесі діяльності приділяють аналізуванню та оцінюванню ризиків 

в інноваційних проектах. Обґрунтованість прийнятого інвестиційного 

рішення залежить від того, наскільки об’єктивно і всебічно зроблене 

аналізування ризиків та проведене оцінювання ефективності венчурного 

інвестування. 

Основними принципами оцінювання ефективності інвестицій при 
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венчурному інвестуванні є такі: урахування специфіки сфери інвестування з 

метою розрахунку періоду окупності інвестицій та рівня їх рентабельності, що 

максимально наближені до реальних; при наявності бази порівняння 

застосування бенчмаркінгу; оптимізація витрат на управління фондом; 

урахування всіх фінансових потоків проекту; зіставлення вартості позикового 

капіталу та рентабельності інвестицій; обґрунтований розподіл фінансових 

ресурсів між венчурними проектами з огляду на критерій їх ефективності  

тощо [1, с. 72]. 

За інформацією [2], оцінку ефективності варіантів господарських рішень 

щодо інноваційної діяльності на промислових підприємствах традиційно 

виконують із застосуванням таких економічних показників, як: економічна 

ефективність проекту, рентабельність виробництва, період окупності, норма 

прибутковості, які включені до оцінювання на першому етапі, залишаючи поза 

увагою можливості освоєння необхідних для проекту інвестицій даним 

підприємством. 

За даними [1, с. 71], за наявності статистичних обмежень при дослідженні 

фінансових показників, тайванські дослідники запропонували визначати 

оптимальне рішення щодо інвестування на основі багатокритеріальних 

алгоритмів – MCDM (Multiple Criteria Decision-Making), зокрема на основі 

методу GRA (Grey Relational Analysis) – теорії «сірого аналізу», що дозволило 

класифікувати елементи фінансових показників, які впливають на діяльність 

венчурних підприємств у Тайвані, а отже, регламентувати процес їх відбору з 

метою інвестування. 

Критерієм відбору проекту з метою інвестування можуть слугувати 

показники періоду окупності інвестицій, середньої ставки доходу, чистої 

теперішньої вартості, індексу рентабельності (прибутковості), внутрішньої 

ставки доходу тощо. Проте при використанні показника періоду окупності 

інвестицій ігноруються вартість у часі вкладених коштів та планового 

обсягу доходів. Середня ставка доходу не відображає циклічність реалізації 

проекту, який пов'язаний з різноманітністю ризиків та рівнем їх оцінки 
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на кожній стадії реалізації проекту: достартовій (seed investments), 

стартовій (startup), початкового розширення (early development), швидкого 

розширення (profitable but cash poor), підготовчій (bridge investments), виходу 

(exit) [1, с. 72-73]. 

В основі ринкової ціни угоди, яка виступає результатом узгодження цін 

продавця і покупця, лежить внутрішня величина – вартість, яка, будучи 

кількісно визначеної в умовах конкретного ринку, являє собою ринкову 

вартість. Однак враховують, що вартість компанії визначається доходами 

від діяльності, ємністю ринку, стійкістю конкурентних переваг та 

іншими факторами. Судити про ємності таких ринків, про конкуренцію, про 

стійкість конкурентних переваг інноваційних стартапів часто можна тільки 

приблизно. 

Традиційні підходи до оцінювання бізнесу не завжди використовуються 

венчурними інвесторами, проте переважно базуються на традиційних, можуть 

бути модифіковані порівняно зі звичайною практикою, оскільки покликані 

оцінювати молоді не публічні компанії.  

Договірний метод є найбільш простим, так як не вимагає застосування 

будь яких формалізованих розрахункових процедур, а спирається в основному 

на інтуїцію інвестора і на його знання ринку, а також на здатність підприємця 

(менеджменту) компанії представити її у вигідному світлі в очах інвестора. Як 

правило, цей метод застосовується для оцінювання компаній, що знаходяться 

на ранній стадії розвитку, а оскільки венчурні фонди неохоче інвестують в такі 

проекти, то договірний метод застосовується в основному бізнес-ангелами або 

корпораціями при оцінюванні стратегічно перспективних інвестицій в 

інноваційні проекти. 

Для оцінювання чинників впливу ризиків використовують метод 

коригування норми дисконту, метод достовірних еквівалентів, метод сценаріїв, 

дерево рішень, метод Монте-Карло (імітаційне моделювання), а також 

здійснюють аналізування чутливості критеріїв ефективності та проводять 

аналізування імовірнісних розподілів потоків платежів. 
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Для оцінювання показників ефективності венчурних інвестицій в 

інноваційні проекти використовують такі показники: внутрішня норма 

прибутковості (IRR), модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR), 

чиста приведена вартість (NPV), термін окупності (PP), дисконтований термін 

окупності (DPP), рентабельність продажів (ROS), середня норма рентабельності 

(ARR), індекс дисконтованої прибутковості (DPI) та інші. 

На основі розрахунку розглянутих показників роблять висновок про 

ефективність венчурного інвестування. При цьому рекомендують використання 

систем показників, оскільки вони дозволяють з різних сторін оцінити 

економічну ефективність проекту. 

Показниками оцінювання ризиків, передбачені вітчизняним чинним 

законодавством є: розмір власних коштів, норматив достатності власних 

коштів, коефіцієнт покриття операційного ризику та коефіцієнт фінансової 

стійкості, крім цього використовують «історичні» показники, а саме: 

стандартне відхилення, коефіцієнт Шарпа та коефіцієнт асиметрії. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ОЦІНЮВАННІ ФАКТОРІВ 

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом 

операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. 

Основним призначенням оборотних активів підприємства є забезпечення 

безперервності виробничого процесу. Вони, як правило, мають велику частку в 

загальній валюті балансу. Це наймобільніша частина майна, від стану і 

раціонального використання якої багато в чому залежать результати 

господарської діяльності та фінансовий стан підприємства [2, с. 80-81]. У 

зв’язку з цим виникає потреба в поглибленому аналізі оборотних активів 

шляхом визначення впливу факторів на зміну показників ефективності їх 

використання, а також розробці управлінських рішень за результатами аналізу.  

Пропонуємо проводити оцінювання ефективності використання 

оборотних активів шляхом розрахунку за даними форми № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» системи показників (табл. 1), а також дослідження впливу 

факторів на зміну цих показників із метою виявлення резервів підвищення 

ефективності їх використання. 
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Таблиця 1 

Показники ефективності використання оборотних активів підприємства 

Показник Порядок розрахунку за даними фінансової звітності 

Одержано в розрахунку на 1 грн 

середньорічної вартості оборотних 

активів, грн / грн: 

 

   чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

ф. № 2: ряд. 2000, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

   валового прибутку 
ф. № 2: ряд. 2090, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

   прибутку від операційної 

діяльності 

 ф. № 2: ряд. 2190, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

   прибутку до оподаткування 
ф. № 2: ряд. 2290, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

   чистого прибутку 
ф. № 2: ряд. 2350, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

 

У процесі поглибленого аналізу важливим є пошук відповіді на питання, 

за рахунок яких факторів сформувалися результативні показники діяльності 

підприємства. З цією метою пропонуємо методичну схему дослідження впливу 

факторів на зміну показників ефективності використання оборотних активів. 

Вихідна інформація для розрахунку представлена в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Вихідна інформація для факторного аналізу показників 

 ефективності використання оборотних активів підприємства 

Показник 

Умовні 

позна-

чення 

Порядок розрахунку  

за даними фінансової звітності 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), 

тис. грн 

ЧД ф. № 2: ряд. 2000, гр. 3 

Чистий прибуток, тис. грн ЧП ф. № 2: ряд. 2350, гр. 3  

Середньорічна вартість оборотних 

активів, тис. грн 
ОА ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

Ефективність використання 

оборотних активів за чистим 

доходом, грн / грн 

Ечд 
ф. № 2: ряд. 2000, гр. 3  

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 

Ефективність використання 

оборотних активів за чистим 

прибутком, грн / грн 

ЕЧП 
ф. № 2: ряд. 2350, гр. 3 

ф. № 1: (ряд. 1195, гр. 3 + ряд. 1195, гр. 4) ÷ 2 
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Використовуючи інформацію, наведену в табл. 2, проводиться 

детермінований факторний аналіз показників ефективності використання 

оборотних активів за допомогою способу ланцюгових підстановок. 

1. Кратна модель факторного аналізу показника одержання чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розрахунку на 1 грн 

середньорічної вартості оборотних активів (Ечд): 

Ечд = ЧД ÷ ОА,                                                      (1) 

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

ОА – середньорічна вартість оборотних активів. 

Розрахунок умовного значення результативного показника, грн / грн: 

Ечдум = ЧД1 ÷ ОА0.                                                 (2) 

Загальна зміна (+,-) показника одержання чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) у розрахунку на 1 грн середньорічної вартості 

оборотних активів, грн / грн: 

∆Ечд =  Ечд1 – Ечд0 ,                                             (3) 

у тому числі за рахунок факторів: 

1) чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  

∆Ечдчд = Ечдум – Ечд0 ;                                           (4) 

2) середньорічної вартості оборотних активів:  

∆Ечдоа = Ечд1 – Ечдум .                                           (5) 

Перевірка розрахунку: 

∆Ечд = ∆Ечдчд + ∆Ечдоа.                                           (6) 

2. Кратна модель факторного аналізу показника одержання чистого 

прибутку в розрахунку на 1 грн середньорічної вартості оборотних активів (Ечп): 

ЕЧП = ЧП ÷ ОА,                                                (7) 

де ЧП – чистий прибуток; 

ОА – середньорічна вартість оборотних активів. 

Розрахунок умовного значення результативного показника, грн / грн: 

ЕЧП ум = ЧП1 ÷ ОА0.                                            (8) 

Загальна зміна (+,-) показника одержання чистого прибутку в розрахунку 
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на 1 грн оборотних активів, грн / грн: 

∆Ечп = Ечп1 – Ечп0 ,                                            (9) 

у тому числі за рахунок факторів: 

1) чистого прибутку:  

∆Ечпчп = Ечпум – Ечп0 ;                                        (10) 

2) середньорічної вартості оборотних активів:  

∆Ечпоа = Ечп1 – Ечпум .                                       (11) 

Перевірка розрахунку: 

∆Ечп = ∆Ечпчп + ∆Ечпоа.                                    (12) 

За результатами аналізу формулюються висновки, виявляються фактори, 

які здійснити позитивний вплив, а також фактори, під впливом яких знизилася 

ефективність використання оборотних активів. Шляхами підвищення 

ефективності використання оборотних активів підприємства є: 

- інтенсифікація виробництва, що забезпечить зменшення тривалості 

виробничого циклу; 

- удосконалення системи організації матеріально-технічного постачання; 

- розширення системи маркетингових досліджень, які спрямовані на 

забезпечення більш швидкого руху товарів від виробника до споживача; 

- прискорення відвантаження продукції та раціоналізація в оформленні 

розрахункових документів; 

- розробка заходів, які забезпечать скорочення часу знаходження коштів у 

дебіторській заборгованості. 
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АНАЛІЗУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ «ОЩАДБАНК» 

 

Функціонування стабільної та стійкої діяльності банківських установ можна 

досягнути шляхом формування ефективної системи управління кредитним 

портфелем. Кредити становлять значну частку в активах банку і забезпечують 

70% усіх доходів. Незважаючи на те, що кредитні операції є прибутковими, однак 

вони є найбільш ризиковою частиною банківських активів, тому й потребують 

перманентного аналізу. Формування якісного кредитного портфеля відноситься 

до головної функції банків та потребує поглибленого аналізу окремого 

кредитного договору на предмет підвищення або зниження кредитного ризику. 

Значний внесок у дослідження питань кредитної політики комерційних 

банків зробили сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці: Макаренко Ю.П., 

Азаренкова Г.М., Анохіна К.В., П.І Віблий, Бурлаєнко Т.І., Кльоба Л.Г.,  

Грушко В.І., Коць О.О., Масалигіна В.В., Дзюблюк О., Блюмфілд, В. Лексис,  

Д. Мак Нотон, Е. Рід, С.П. Роуз, Дж. Ф. Сінкі.  

Досліджуючи діяльність АТ «Ощадбанк», дійшли висновку, що у 

2019 році банк працював над розширенням клієнтської бази залучаючи нових 

клієнтів (понад 500) з приватного сектору та зайняв 1-е місце на фінансовому 

ринку пасивів корпоративних клієнтів. Збільшення та диверсифікація 

клієнтської бази дало змогу сформувати корпоративний кредитний портфель у 

сумі 52,4 млрд. грн [1]. 

Структура та динаміка кредитного портфеля АТ «Державний ощадний 

банк» відображена у таблиці 1. 



 

239 

Таблиця 1 

Структура та динаміка кредитного портфеля 

АТ «Державний ощадний банк» 

Показник 
Роки 

Абсолютне 

відхилення, тис. грн 

Відносне 

відхилення, % 

2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2018-2017 2019-2018 

кредити 

клієнтам 74502538 63991811 62318412 -10510727 -1673399 -14% -3% 

кредити 

юридичних 

осіб 70657538 58579995 54754034 -12077543 -3825961 -17% -7% 

% у структурі 95% 92% 88% -3% -4% - - 

кредити 

фізичних осіб 3844955 5411816 7564378 1566861 2152562 41% 40% 

% у структурі 5% 8% 12% 3% 4% - - 

Джерело: розроблено авторами за [1] 

 

Із таблиці 1 видно, що велику частку (95%-88%) займають кредити 

юридичних осіб, однак протягом досліджуваних років зростає частка кредитів 

фізичних осіб (з 5% у 2017 р. до 12% у 2019 р.). У динаміці – вартість кредитів 

наданих клієнтам зменшилися. Так, у 2019 р. проти 2018 р. кредити юридичних 

осіб зменшилися на 7%, тоді як кредити фізичних осіб – на 40%. 

 

 

Рис. 1. Динаміка кредитів клієнтів АТ «Державний ощадний банк» 

Незважаючи на зменшення обсягу кредитного портфеля (через 

збільшення частки резервування) ощадбанк досягнув високих результатів у 

кредитуванні ММСБ (мікро, малого та середнього бізнесу). Так, портфель 

ММСБ у 2019 році проти 2018 року зріс на 67%. Також, банк став лідером за 

обсягами кредитування в роздрібному бізнесі. Протягом 2019 року банк зайняв 
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третю частину фінансового ринку по видачі іпотечних кредитів та автокредитів. 

Позитивним показником для розвитку кредитування є активування кредитних 

карток на загальну кількість 6,1 млн [1].  

Однак, гострою проблемою для банківського сектору залишається великий 

обсяг простроченої заборгованості. Саме тому, банківські установи повинні 

удосконалювати свою кредитну політику з урахуванням змін в економіці. 

За даними звіту МФУ «Про роботу з непрацюючими кредитами», станом 

на 01.01.2020 частка непрацюючих кредитів АТ «Ощадбанк» в портфелі 

юридичних осіб становила 58%, а фізичних осіб – 42%. Протягом 2019 року 

непрацюючий кредитний портфель юридичних осіб зменшився на 22%, тоді як 

фізичних осіб – навпаки, зріс на 12%. Основними проблемними кредитами 

банку є кредити АР Крим та ті кредити, які видані до 2014 року [2]. 

Зменшення простроченої заборгованості за 2019 рік досягнуто за рахунок 

погашення власними коштами, через реалізацію заставного майна та прийняття 

заставленого майна на баланс банку [2].  

Основними заходами щодо покращання якості кредитного портфеля  

АТ «Ощадбанк» є здійснення диверсифікації портфеля та проведення 

реструктуризації проблемних кредитів у відповідності до ЗУ «Про фінансову 

реструктуризацію». 
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ANALYTICAL SUPPORT OF STRATEGIC DEVELOPMENT 

URBAN PLANNING ENTERPRISES 

 

In town-planning is shown the tendency to integration, both in sphere of 

production of goods, and in management sphere; the expanded reproduction demands 

the further increase level a division of labor, concentration and specialization of 

building manufacture, an intensification exchange of results is industrial-economic 

activities. As one of perspective forms integration various complexes act in town-

planning structure; in the course formation plans social and economic development of 

large cities even more often there is a situation when for increase of efficiency used 

financial, material and a manpower concentration of efforts, but also new progressive 

forms the organization of building manufacture – corporate, scientific and technical is 

necessary not simply, power efficiency [1]. 

In work the scheduling method in the organization of building manufacture is 

used. The planned schedule is such design document, in which dynamically (i.e. in 

time) terms and costs performance works are displayed. The planned schedule can be 

presented in various forms (descriptive, matrix, a sheet-calendar, graphic, etc.) From 

which the most evident is the graphic form. Last is widely applied in the form of the 

linear schedule chart (Gantt chart) and the network schedule (count). In substantial 

aspect the planned schedule it is system unites technology, the organization and 

economy building manufacture. Planned schedules are a basis both for the 

organization building manufacture, and for projects management. Planned schedules 
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it is developed as a part of following projects: the business plan the investment 

building project; the project organization of building; the project a substantiation of 

investments; offers for its representation on the contract auctions; the project 

manufacture works; the project annual organization of works the building 

organization; technological cards, etc. The planned schedule also is a basis for 

formation the schedule of financing building and the schedule a monetary stream, 

connected with an estimation economic efficiency of the project. 

For the description conditions performance kinds of works technological cards, 

for the description of processes – cards of labor processes serve. In some cases these 

descriptions are supplemented with technological normal which define all essential 

conditions and ways the control of works and the operations, necessary for their 

qualitative and effective performance. 

High level coincidence interests of the basic industrial organizations entering in 

CSTC T-PPR at preservation a branch accessory and its corresponding inclusiveness 

in branch systems of planning, financing, logistics and management.  

The interrelation of economic activities defining them dependence in 

achievement both own, and branch purposes, forming the given complex.  

Territorially caused social and economic unity, is impossible without 

realization the coordinated economic policy, free from administrative restrictions. 

Such are the most general features, testifying that at the organization 

management CSTC T-PPR it is impossible to adapt only an operating economic 

mechanism, search of new forms and methods is necessary. In effect, the main 

problem is today maintenance coordination in activity of the controls concerning 

various links and levels building branch. Suggest them to unite "under the general 

roof" more often. But such structures are too bulky, unhandy, and are not always 

realized in practice, especially in building. It is necessary to organize thus 

participants CSTC T-PPR that they, realizing own purposes, would reach also the 

general results – we will tell, with partners in building of those or other building 

objects or with accessory manufacturers, though and not participating directly 

in works, but providing them, etc. Such mechanism is coordination. Integrity CSTC 
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T-PPR is given by not so much spatial organization, how many that end result – a 

product of manufacture of reconstruction which and is created by builders. Now, 

when the emphasis becomes on economic control levers, neglect lessons coordination 

management in relation to primary economic cells are necessary for considering. 

There are such constructive elements buildings for which thermal protection 

perfection is not unique or at least a reconstruction main objective. Some constructive 

elements building and without that require improvement, replacement or 

reconstruction, for example, them the decayed window covers, not tight or even the 

proceeding roof, the peeled off plaster on a facade concern. In such cases an expense 

for power reconstruction are inevitable, because suffers not only functionality a 

building and its suitability for residing, but also building aesthetics, and elimination 

these lacks any case will demand financial expenses. 

Line methods the organization works can be calculated in the different ways, 

therefore they have received names of methods calculation the organization works. 

We will consider a method of continuous use of resources (M-CUR). 

For calculation formation streams on method M-CUR we will consider the line 

organization of works presented by matrix durations and the schedule internal 

painting and decorating, at reconstruction buildings of historical building Odessa 

under standards power efficiency (tab. 1). 

On four building objects (buildings of historical building Odessa), defined as 

private fronts of works, are carried out four kinds of works in rigid technological 

sequence (А→B→C→D) on each object: plaster works (index A), priming works 

(index B), under paint putty works (index C) and works on colorings (index D). 

The sequence development private fronts works also is fixed by the following 

sequence: 1→2→3→4. 

Each kind of work is carried out by constant cast which pass to the following 

object only after the full termination work on previous object. If the given complex 

works was carried out by a consecutive method its minimum duration would be equal 

to the sum of durations of all works entering into a given complex: 

Т = 7+9+6+8+2+3+2+3+13+17+11+15+5+8+4+6 = 119days. 
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Table 1 

Matrix durations and the schedule internal painting and decorating, at reconstruction 

buildings of historical building of Odessa under standards power efficiency, 

calculated by a method of continuous use resources 

Index and the 

name of works 

Private front of work 
Total duration of 

work I II III IV 

А. Plaster works 

0  7 7  16 16  22 22  30  

 7   9   6   8  30=7+9+6+8 

             

B. Priming works 

23  25 25  28 28  30 30  33 ТB
w = 23 

 2   3   2   3  10=2+3+2+3 

             

C. Under paint 

putty works 

25  38 38  55 55  66 66  81 ТC
w = 2 

 13   17   11   15  56=13+17+11+15 

             

D. Works on 

coloring  

64  69 69  77 77  81 81  87 ТD
w= 39 

 5   8   4   6  23=5+8+4+6 

             

Total durations of 

fronts of works 

69=69–0 70=77–7 65=81–16 65=87–22  

Stretching of 

communications 

frontal – 150 

27= 

7+2+13+5 

37= 

9+3+17+8 

23= 

6+2+11+4 

32= 

8+3+15+6 

42=69–27 33=70–37 42=65–23 33=65–32 

Source: It is developed by authors on the basis scheduling 

 

For the line organization works at performance any work on any object 

performance two obligatory conditions is required: 

1) the termination the given kind of work a resource on previous object 

(resource readiness of executors); 

2) the termination a previous kind of work on the given object (technological 

readiness private front of work). 

In the centre of each element tab. 1 values duration works in days are shown. 

At formation of schedules works the primary goal consists in calculation terms 

manufacture works or, otherwise, terms the beginnings and the terminations works.  

For the given stream (tab. 1) as restriction maintenance of continuous 

performance of each kind of work (a zero stretching of resource communications), 

and as criterion function – the greatest possible rapprochement of adjacent kinds of 

works (private streams) is entered. 
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We will define the periods expansion works B, C and D, shown by following 

formulas (1): 
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Therefore, reconstruction historical building has the big social and economic 

value. Its primary goals consist not only in prolongation service life buildings, but 

also in liquidation physical and an obsolescence, increase operational characteristics 

and architectural expressiveness. It is offered to create in the city Odessa "the 

Corporate scientific and technical complex town-planning power reconstruction 

"CSTC T-PPR", as the innovative organizational structure using in practice the saved 

up scientific and technical potential for reconstruction buildings historical building of 

Odessa under standards power efficiency. The considered method of calculation 

building stream M-CUR possesses positive property of an effective utilization of cost 

labor and machine resources, at their considerable (defining duration of works) costs; 

however thus there are breaks in development of separate private fronts of works. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ 

 

У сучасному світі кожна сфера потребує впровадження інновацій. 

Інформаційне століття диктує умови в яких кожна робота має бути виконана 

швидко, ефективно, якісно та потребувати якомога менше витрат робочого 

часу. Щодня інновації змінюють майбутнє та відкривають перед людством 

широкі можливості та створюють нові ризики. 

Традиційні методи аудиту потребують багато співробітників аудиторів, 

які витрачають забагато робочого часу та енергії, щоб перевірити всі 

документи. Для їх скорочення аудитори можуть використовувати IT програми 

аудита під час своєї діяльності. Така практика є поширеною в усьому світі як в 

великих так малих організаціях в міру їх спроможності. 

В процесі аудиту також важливим аспектом являється створення 

сприятливих стосунків з організацією в якій проводиться аудит. Взаємодія 

аудиторів та об’єкту аудиту спрощується та може відбуватися дистанційно за 

рахунок сітьових мереж, використання хмарних рішень, а також віддаленій 

комунікації з персоналом клієнта через захищені канали зв’язку (відео 
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конференції, демонстрація робочого столу). 

Дистанційна фото- та відеофіксація процесу інвентаризації запасів і 

основних засобів може відбуватися за допомогою безпілотних пристроїв, що 

актуально в умовах карантину. Безпілотні пристрої не лише здійснюють 

підрахунки об’єктів, а й вносять інформацію в комп’ютерну систему, що значно 

прискорює та спрощує роботу аудитора. 

В сучасному світі зростає популярність роботизації бізнес-процесів в 

аудиті. Технології RPA допомагають підвищити ефективність діяльності, 

охопити додаткові області ризику та вирішити нагальну проблему, пов’язану з 

досягненням більшого з меншими затратами. Можливість використання 

численних ботів для вирішення повторюваних задач в аудиті сприяє оптимізації 

діяльності, оскільки значно скорочує трудові витрати аудитора та дає змогу 

фокусуватися на виконанні інтелектуальних та творчих завдань. 

Послуга здійснення аудиту компанії стосовно перспектив та напрямів, на 

яких можна застосувати 5G набирає популярність. Інтернет речей є актуальним 

для різних галузей, а в аудиті використовується як можливість збору даних, 

доказів та їх перевірки за допомогою пристроїв-датчиків, які підключені до 

Інтернету та знаходяться в різних ділянках та на різних процесах компанії. 

За допомогою віртуальних симуляторів аудитори вже зараз можуть 

робити найпростіше комп’ютерне моделювання процесів, що відбуваються на 

підприємстві на основі звітностей та інших даних, зробити відповідні висновки 

про майбутню діяльність компаній та розкрити це у звіті. 

Серед технологій, які здатні змінити принцип роботи, можна виділити 

блокчейн. Блокчейн дає змогу по іншому дивитися на фінансові та 

бухгалтерські операцій клієнта. Він застосовується для ефективної реалізації 

аудиту, можливості управління ризиками та підвищення прозорості транзакцій 

клієнтів, які проводяться на основі блокчейна. 

В найближчому майбутньому підвищення якості та кількості перевірених 

елементів діяльності сприятиме штучний інтелект. Він дозволить застосовувати 

інструменти якісного розпізнавання інформації для розширення цифрових 
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можливостей аудиторів, а саме аналізування та витяг інформації з 

неструктурованих даних для отримання додаткових аудиторських доказів та 

аналізування більшого об’єму даних з метою виявлення та оцінки ризиків 

істотного викривлення в наслідок помилки або шахрайства, а також реагування 

на них [1]. Проте реалізація будь-якого процесу неможлива без відповідних 

спеціалістів. Кваліфіковані кадри – один з ключових факторів для 

революційного розвитку. Можливостями для здійснення якісного прориву є 

співробітництво з різними спеціалістами, відділами, організаціями, центрами 

передового досвіду. 

При аналізі статистики 85% працівників-новаторів здійснюють 

діяльність, яка відповідає бізнес-цілям компанії та 75% таких працівників 

демонструють гарні показники якості, що сприяє розвитку. 30% програм 

управління ризиками, розробленими новаторами дозволяють ефективно 

реагувати на інновації. 72% людей, які звикли слідувати за тенденціями, 

демонструють чудові результати при залученні, навчанні та підборі необхідних 

спеціалістів. Новатори демонструють високий рівень технологічної зрілості та 

використовують: 74% працівників – інструменти для спільної роботи, 84% 

працівників – інструменти виявлення даних, 82% працівників – інструменти 

аналізу даних та моніторингу, 40% працівників – інструменти прогнозування 

аналітики та автоматизації. Таким чином 90% новаторів, які використовують 

інструменти спільної роботи, демонструють гарні показники оптимізації затрат. 

На постійній основі працівники-новатори служб внутрішнього аудиту 

здійснюють стандартні процедури тестування в рамках аудиту – 61%, передові 

методи тестування – 47%, виявлення ризиків для визначення об’єму перевірки 

та планування – 27%, візуалізацію аналітики – 29%, спеціальні програми або 

аналітику – 28%. Компанії-новатори створюють чудові умови для розвитку 

кваліфікованих спеціалістів, оскільки 73% з них інвестують в предметне 

навчання спеціалістів інструментам і ризикам, пов’язаним з технологіями; 66% 

залучають в штат спеціалістів з високим рівнем навичок роботи з технологіями 

для ефективного використання існуючих інструментів та глибокого розуміння 
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результатів діяльності; 72% мають у наявності необхідний набір технічних, 

операційних та фінансових навичок [2]. 

Таким чином, інновації в аудиті потребують вивчення, законодавчого 

обґрунтування, розробки нових методів та процедур здійснення аудиту для 

оптимізації діяльності. Відставання у впровадженні новітніх технологій – це 

загроза для успішного функціонування, іміджа аудиторської фірми або 

окремого аудитора. Аудитори мають розуміти як інновації впливають на процес 

проведення аудиторської діяльності та бути готовими до змін та наслідків. 

Готовність негайного реагування забезпечить актуальність аудитора як фахівця 

саме зараз та у майбутньому. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ 

КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Великого значення в процесі здійснення своєї діяльності вітчизняними 

суб’єктами господарювання набуває проблематика належного управління, 
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організації і контролю понесених операційних витрат. Економіка нашої країни 

має нестабільний характер, адже політичні аспекти та некерована інфляція 

впливають на формування витрат суб’єкта господарювання в великих обсягах, 

якими згодом підприємства стають не в змозі управляти, в результаті чого 

знижується їх платоспроможність і ділова активність, що призводить до 

банкрутства. В даних умовах постає питання щодо організації, управління та 

здійснення контролю витрат діяльності підприємства. 

Контроль за витратами суб’єкта господарювання починається з моменту 

підписання договору, де вказуються сутність і умови угоди, певні обов’язки 

сторін щодо звітностей по витратам і відповідальних сторін у випадку 

порушення таких зобов’язань. Основними завданнями, що полягають у 

організації належного контролю за витратами діяльності підприємства є: 

- надання оцінки щодо обґрунтованості і своєчасності розробки певних 

планових затрат суб’єкта господарювання у центрах відповідальності; 

- проведення попереднього контролю і проведення аналізу наявних 

можливих витрат, резервів, а також скорочення затрат; 

- проведення оперативного контролю затрат у розрізі відхилення 

винуватців або ж причин, згідно місця їх виникнення; 

- проведення контролю щодо організаційного і методологічного зв’язку 

планової і облікової інформації; 

- дотримання постійного контролю щодо окремих складових 

комплексних статей; 

- проведення контролю цільового спрямування усіх наявних видів витрат; 

- оперативний контроль наявних затрат і результатів діяльності; 

- проведення діагностики проблем, що виникають у змінах і коригуваннях 

планів діяльності підприємства [1, с. 37]. 

Загалом організація контролю витрат діяльності суб’єкта господарювання 

на всіх етапах включає в себе комплекс робіт з організації, а саме: 

- вибір технічно-методичних способів контролю; 

- побудова належних таблиць, графіків, діаграм; 
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- створення методичних і технічних прийомів; 

- систематизація результатів обробки і визначення причин відхилень. 

Важливою складовою програми перевірки є визначення виконавців 

проведення контролю, враховуючи те, що його технологія охоплює не лише 

економічні аспекти суб’єкта господарювання [2, с. 24]. 

Запропонуємо вдосконалити розробку документації перед проведенням 

внутрішнього контролю витрат, а саме: доручимо створення загального плану 

аудиторської перевірки і програми аудиторської перевірки головному 

бухгалтеру, після чого залучимо незалежного аудитора для проведення аналізу 

відповідності і присутності керівника підприємства. Організаційну частину 

даного алгоритму повинен взяти під власний контроль безпосередньо керівник. 

Зазначимо, що проведення внутрішнього контролю витрат діяльності 

суб’єкта господарювання не може здійснюватися одноосібно. Тому доцільно 

буде сформувати поділ обов’язків відповідальних осіб при проведенні 

перевірки. Розроблений приклад такого поділу: 

1) керівник узгоджує планове проведення контролю витрат, аналізує 

нормативну документацію, проводить аналіз звітності по 

контрагентам за певний період, контролює проведення внутрішнього 

контролю на всіх етапах; 

2) головний бухгалтер формує звітності по активам і пасивам, аналізує 

витрати суб’єкта господарювання; 

3) помічник бухгалтера збирає всю необхідну документацію, формує до 

подання головному бухгалтеру; подає на затвердження план і 

програму проведення внутрішнього контролю витрат; 

4) незалежний аудитор проводить аудит і перевірку витрат діяльності 

підприємства; 

5) незалежна експертна комісія проводить розслідування у разі 

відхилень певних показників згідно результатів проведеного 

контролю витрат діяльності підприємства [3, с. 37]. 

Одним із головних шляхів зменшення розміру витрат на підприємстві є 
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запровадження автоматизації їх контролю. Завдяки її впровадженню 

досліджуване підприємство зможе отримати ряд переваг: 

-  забезпечення повного і достовірного обліку фактичних витрат і 

реалізації, а також невиробничих витрат і втрат; 

-  забезпечення контролю за правильним використанням ресурсів 

підприємства, з дотриманням встановлених кошторисів; 

- забезпечення належного калькулювання послуг підприємства, належне 

складання звітних калькуляцій; 

- забезпечення перевірки виконання планів по собівартості і виявлення 

резервів скорочення витрат; 

- виявлення і усунення недоліків організації контролю витрат; 

-  забезпечення належного контролю за витратами суб’єкта 

господарювання, що спрямоване на максимальну економію матеріальних і 

трудових витрат [4, с. 126]. 

Таким чином, організацію витрат діяльності підприємства необхідно 

розглядати як комплексну систему, яка забезпечує розробку управлінських 

рішень, оскільки вони впливають на кінцеві результати суб’єкта 

господарювання. Керівному персоналу варто звернути увагу на перспективи 

розвитку підприємства. Використовуючи запропонований алгоритм контролю 

витрат на підприємстві можливо буде забезпечити належний контроль, 

регулювання, внесення вчасних змін у процес функціонування суб’єкта 

господарювання, відслідковуючи при цьому динаміку витрат його діяльності. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

В силу розвитку малого та середнього бізнесу існує потреба в перевірці та 

контролі діяльності підприємств щодо вимог законодавства. Так виникає 

необхідність розвитку аудиту та аудиторської діяльності в Україні. Розвиток 

аудиту в Україні почався з її незалежності. Саме тоді у зв’язку з приватизацією 

більшість підприємств потребували перевірки фінансової звітності. А з 

прийняттям Конституції України та Закону України «Про аудиторську 

діяльність» (зараз Закон України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» [1]) аудиторська діяльність набрала юридичної сили. 

Наразі прийнято велику кількість нормативно-правових актів, законів, 

положень, перехід від національних до міжнародних стандартів що свідчить 

про розвиток аудиту в Україні та наближення до світових тенденцій розвитку. 

Аудит є надійним способом підтвердження даних фінансової звітності, 

який необхідний як підприємству, так і його акціонерам, постачальникам, 

кредиторам, інвесторам, і суспільству в цілому. 

Розглядаючи аудит як одну з галузей підприємницької діяльності, можна 
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сказати що в цілому вона несе позитивні наслідки для держави, такі як: 

додаткові надходження до бюджету за рахунок сплати аудиторськими 

компаніями податків; внутрішня конкуренція на ринку аудиту – стимул до 

розвитку; можливість обирати аудиторську компанію, що зменшує тиск на 

підприємства тощо. 

Однак система регулювання аудиторської діяльності потребує 

удосконалення в багатьох питаннях, таких як [2]: 

- відсутність єдиної програми виконання перевірки; 

- формування ціни за аудит відбувається в площині договірних відносин; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

- відсутність методичних рекомендацій, щодо комп’ютеризації аудиту. 

Якщо говорити про стан аудиту в Україні, то кількість суб’єктів 

аудиторської діяльності зменшується. На це впливає багато факторів: 

посилення вимог до аудиторів, гіперінфляція, монополізація ринку 

аудиторських послуг декількома компаніями. 

Однак якщо розглядати стан ринку аудиторських послуг на сьогодні, то 

можна стверджувати, що він розвивається. Аудиторські компанії розширили 

спектр послуг до таких, як: оцінка ефективності внутрішнього контролю, 

виявлення і попередження порушень, надання консультаційних послуг з питань 

обліку, аналізу, перевірка фінансової звітності. 

Перспективи розвитку аудиту в Україні значні. Цьому сприяє декілька 

вагомих факторів, одним з таких є інтеграція України до Європейського союзу. 

Так з’являється можливість виходу вітчизняних компаній на європейський 

ринок, можливість розширення кола клієнтів та сфери послуг для них. 

Європейське законодавство вимагає запровадження європейської системи 

контролю якості послуг, і цього потребує ринок аудиторських послуг в Україні. 

Зміни до законодавства про аудиторську діяльність спрямовані на адаптацію 

національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, підвищення 

якості аудиторських послуг, надання інвесторам, власникам і контролюючим 

органам достовірної та підтвердженої інформації про результати діяльності 
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підприємств, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні [3]. 

Для вирішення сучасних проблем та втілення перспектив в реальність 

потрібно ввести зміни в сучасний стан аудиту, а саме: 

- за допомогою міжнародного досвіду розробити механізм ціноутворення 

на аудит; 

- розробити типові методики аудиторської перевірки; 

- необхідно запровадити систему суспільного напряму аудиторських 

фірм, які проводять аудит підприємств суспільного інтересу; 

- розробити єдині стандарти функціонування аудиторської діяльності в 

Україні; 

- «детенізувати» економіку; 

- ввести великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки; 

- розвивати цивілізовану конкуренцію на ринку аудиторських послуг. 

Отже, можна стверджувати, що перспективи розвитку аудиту в Україні 

досить вагомі. Однак для цього потрібно впроваджувати заходи для 

покращення ситуації та створення умов для розвитку на міжнародних ринках. 

Так, впровадження вищенаведених заходів надасть можливість удосконалення 

аудиторської діяльності. Необхідний постійний моніторинг та розробка рішень 

щодо питань, пов’язаних із функціонуванням системи аудиту в Україні. 
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АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Розрахунки з персоналом завжди перебувають в зоні особливої уваги як 

самих працівників та менеджменту Компанії, так і контролюючих органів, у 

тому числі державних. Це пов’язано з складністю нормативно-правового 

регулювання даного питання та частими змінами законодавства. Додатково 

варто зазначити, що виплати персоналу займають значну частку в загальній 

структурі витрат підприємства. А тому, процес аудиту розрахунків з оплати 

праці покликаний встановити достовірність відображеної інформації у 

фінансових звітах Компанії та підтвердити правильність нарахувань та виплат 

заробітної плати та пов’язаних із нею податків і зборів. 

Багато науковців у своїх працях приділяли увагу обліку та аудиту 

розрахунків з оплати праці, серед них: Синяєва Л.В., Сахно Л.А., Кондратюк О.В., 

Гамова О.В., Кузьменко К.Ю., Донець О.С., Ангеловська О.В., Артюх О.В., 

Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Кулаковська Л.П., Рагуліна І.І., Рудницький В.С., 

Мельник Т.Г., Новиков І.Т., Колот А.М., Ільїна С.Б., Олійчук М.Ф., Хомин П.Я. 

та ін. 

Розрахунки з заробітної плати та пов’язаних з нею виплат є одними із 

ключових ділянок обліку в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, 

оскільки зачіпають економічні інтереси усіх працівників підприємства, що 

перевіряється, а тому можливість виникнення помилки, чи навіть шахрайства, – 

є високою. Саме тому, дана частина аудиторської перевірки одночасно є 
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найважливішою та складною ділянкою аудиторської роботи і характеризується 

значною трудозатратністю, ризиковістю та складністю здійснення.  

Відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю (КЗпП) України, 

заробітна плата – це «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 

яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу» [1]. 

Під час аудиту розрахунків з оплати праці аудитору необхідно перевірити: 

1) наявність внутрішніх розпорядчих документів та їх відповідність 

чинному законодавству (зокрема: Колективного договору; трудових договорів 

із працівниками; наказів на прийняття (звільнення), переведення, зміни окладів, 

доплати, премій та ін. заохочувальних виплат); 

2) правильність оформлення та затвердження табелів обліку робочого 

часу та штатного розпису; 

3) наявність чи відсутність порушень умов оплати праці працівників 

(зокрема, чи не порушено терміни виплати: зарплати, відпускних, лікарняних та 

ін.); 

4) своєчасність та правильність здійснення відрахувань податків і зборів 

із заробітної плати працівників, правильність здійснення нормування праці та її 

оплати; 

5) правильність обчислення заробітної плати (зокрема, провести 

вибірковий перерахунок нарахованої заробітної плати; лікарняних; відпускних; 

перевірити нарахування у випадку, якщо співробітник був направлений у 

відрядження, а також перевірити процес нарахування індексації); 

6) правильність створення та використання резервів відпусток і премій; 

7) відповідність відображення операцій в бухгалтерському обліку 

(правильність формування даних аналітичного обліку та коректність віднесення 

витрат на оплату праці на відповідні рахунки) і достовірність їх висвітлення у 

фінансовій звітності підприємства. 

Порядок здійснення аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці 

відображено на рис. 1 [3]. 
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Рис. 1. Схема проведення аудиту праці та її оплати 

 

У табл. 1 наведено господарські операції, які підпадають під перевірку 

при проведенні аудиту розрахунків з оплати праці [4]. 

Таблиця 1 

Аудит розрахунків з оплати праці на основі господарських операцій 

щодо оплати праці 

Господарські операції Об’єкти, що підлягають перевірці при проведенні аудиту 

Нарахування заробітної плати 

Нарахування основної заробітної плати 

Нарахування додаткової заробітної плати 

Нарахування заохочувальних та компенсаційних виплат 

Нарахування сум відпускних та лікарняних 

Розрахунок середньої заробітної плати 

Нарахування на заробітну плату Нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) 

Утримання із заробітної плати 

Утримання ПДФО 

Утримання військового збору 

Утримання професійних внесків 

Інші утримання 

Своєчасно неповернуті підзвітні суми 

Виплата заробітної плати 

працівникам 

Визначення суми заробітної плати до виплати працівникам 

Виплата заробітної плати працівникам через банк або касу 

Узагальнення інформації щодо 

розрахунків з оплати праці на 

рахунках синтетичного та 

аналітичного обліку 

Узагальнення інформації на рахунках бухгалтерського 

обліку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 651 

«За розрахунками із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування» тощо. 

Відображення інформації про 

розрахунки з оплати праці у 

фінансовій звітності 

Звіт про фінансовий стан (форма №1) 

Звіт про фінансовий результат (форма №2) 

Звіт про рух грошових коштів (форма №3) 
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Завершальним етапом аудиту розрахунків з оплати праці є формування 

аудиторського звіту та висловлення думки аудитора, щодо правильності 

ведення обліку оплати праці (коректності нарахування заробітної плати; 

достовірності документів щодо її виплати; законності оформлення 

підприємством трудових відносин з працівниками; правильності оформлення і 

наявності наказів, цивільно-правових договорів та трудових договорів; 

обґрунтованості проведених утримань із заробітної плати; повноти та 

достовірності наведення інформації про оплату праці в облікових регістрах та 

фінансовій звітності). 

Отже, основною метою аудитора при перевірці розрахунків із оплати 

праці є отримання достатніх та надійних доказів для формування і висловлення 

незалежної думки про правильність і достовірність процесу нарахування і 

виплати заробітної плати, відображення даної інформації в облікових регістрах 

та фінансовій звітності Компанії, а також, встановлення відповідності ведення 

обліку розрахунків по заробітній платі на підприємстві відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
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АУДИТ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» [1], аудиторська діяльність – це незалежна професійна діяльність 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських 

послуг. 

Аудит – це незалежна перевірка оприлюдненої бухгалтерської звітності 

первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності суб’єкта господарювання з метою визначення достовірності обліку 

його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам. 

Початок розвитку аудиту в Україні почався у 1991 році після набуття 

Україною незалежності. Офіційне визнання обов'язкового аудиту відбулося в 

1993 р. у зв'язку з прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність», 

який визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, що 

спрямовані на створення системи незалежного контролю. Основні етапи 
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становлення аудиту в Україні [2]: 

- створення перших аудиторських структур (1987-1992 рр.); 

- формування нормативно-правової бази аудиту в Україні (1993-1998 рр.); 

- діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі (1999 р. і триває 

дотепер). 

В наші дні, аудит триває на етапі розвитку. Тема аудиту, як і будь-яка 

галузь науки має свої певні проблемні питання. До проблемних питань аудиту 

слід віднести [3]: 

- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси і 

неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

- відсутність типових форм документів з аудиту; 

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації аудиту. 

Аудиторські фірми діють згідно зі статутними документами, 

затвердженими й установленими у відповідному порядку, які мають належну 

ліцензію Аудиторської палати України, на здійснення аудиторської діяльності 

на території України і надання винятково аудиторських послуг. Отже, суб’єкти 

аудиторської діяльності – це незалежні учасники інфраструктури ринку, 

покликані давати неупереджені оцінки діяльності підприємств шляхом 

підтвердження повноти та достовірності їх публічної інформації. 

Внаслідок входження України у систему світових господарських зв’язків, 

посилюється завдання виходу національного аудиту на міжнародний рівень. 

Переклад Міжнародних стандартів аудиту державною мовою здійснено 

аудиторською палатою України згідно із Меморандумом про порозуміння з 

Міжнародною федерацією бухгалтерів у 2004 р. 

На сьогоднішній день відсутній достатній законодавчий фундамент і 

досвід судового розгляду позовів щодо аудиторів (аудиторських фірм), немає 

методики оцінки розмірів збитку користувачів від не якісного аудиту, суди не 

завжди вирішують справи і впроваджують їх у життя, страхові фірми не здатні і 



 

262 

не підготовлені до масового страхування аудиторської відповідальності. 

Таким чином, основними напрямами розвитку аудиторської діяльності в 

Україні можуть стати: розробка механізму практичного застосування 

Міжнародних стандартів аудиту в Україні, а також створення до них 

коментарів у повному обсязі; внесення необхідних змін і доповнень до Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» з метою 

приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, які 

впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку 

підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка обов’язкова, що 

збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, 

які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта; 

використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і 

вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових методик аудиторської 

перевірки фінансової звітності підприємств в Україні у розрізі галузей їх 

діяльності, таких як банківська, торговельна, страхова, хімічна, металургійна, 

харчова, легка промисловость; поглиблення співпраці професійних 

аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими 

професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів; розробка механізму 

ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення 

міжнародного досвіду з цього питання. 
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ДЬЮ ДИЛІДЖЕНС ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах необхідності залучення зовнішніх ресурсів, підвищення 

ефективності роботи бізнесу, та жорсткого обмеження внутрішніх фінансових 

ресурсів, дью дилідженс виступає потенційно цікавим інструментом для 

вирішення вищенаголошеної проблеми. Особливої уваги у процесі дью 

дилідженс набуває підвищення конкурентоспроможності установ, адже 

функціонування великої кількості підприємств, що не мають особливого 

статусу у нестабільних економічних умовах мають збитковий характер через 

неефективну діяльність або недофінансування. Реалізація процесу дью 

дилідженс надає можливість більш глибокого стратегічного аналізу діяльності 

підприємства та освітлює потенціал та недоліки в організації для подальшого 

планування максимально ефективної діяльності компанії. 

Значення дью дилідженс полягає у виконанні низки важливих завдань: 

формування довіри до діяльності компанії, її подальших планів, стратегії, 

мінімізації можливостей зловживань та шахрайства з обох боків угоди через 

маніпулювання фінансовими та нефінансовими показниками діяльності 

компанії та формування справедливої вартості з отриманням максимальної 

цінності від угоди, сприянні підвищенню конкурентоспроможності шляхом 

широкого аналізу діяльності компанії. 

На практиці дью дилідженс поділяють за жорсткою та м'якою формами. У 

традиційній діяльності в галузі злиттів і поглинань фірма-еквайринг займається 

аналітиками ризику, які виконують належну ретельність, вивчаючи витрати, 
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вигоди, структури, активи та зобов'язання, або ж більш відомою як жорстка 

ретельна перевірка. Однак, угоди про злиття та поглинання все частіше 

підлягають вивченню культури компанії, менеджменту та інших людських 

елементів, інакше відомих як м'яка ретельна перевірка. 

Також варто зазначити деякі додаткові моменти щодо фінансового дью 

дилідженс, а саме – типові напрямки фінансової перевірки включають наступне: 

- дослідження міркувань оцінки (має вигляд розширеного аудиту): якість 

надходжень, визначення незвичайних або неодноразових коригуваннь, значні 

операційні та фінансові тенденції, перехідні операційні періоди; 

- аналіз технічного застосування Generally Accepted Accounting Principles: 

розуміння бухгалтерських моментів потенційної угоди 

- отримання розуміння бізнесу, операцій та балансу: оборотний капітал та 

інші механізми регулювання закупівельних цін, обробка боргових та інших 

зобов'язань, ведення бізнесу між підписанням і закриттям, нормативні питання, 

представництва та гарантії, положення про компенсацію. 

Адміністративний дью дилідженс – це аспект дью дилідженс, який 

передбачає перевірку пов'язаних з адміністративно-відповідних предметів, 

таких як наявні засоби, рівень зайнятості, кількість робочих станцій. Ідея 

проведення належної перевірки полягає у тому, щоб перевірити різні об'єкти, 

які належать продавцю або зайняті ним, та визначити, чи всі операційні витрати 

враховані у фінансовій формі. Адміністративний дью дилідженс також дає 

кращу картину виду витрат, які, можливо, понесе покупець у випадку, якщо 

вони планують продовжити розширення цільової компанії. 

Фінансовий дью дилідженс прагне перевірити, чи фінансові дані 

викривлені в фінансовій звітності та яким саме чином. Фінансовий дью 

дилідженс має на меті забезпечити глибоке розуміння всіх фінансових даних 

компанії, включаючи, але не обмежуючись ними, аудиторську фінансову 

звітність за останні три роки, останні нереалізовані фінансові звіти з 

порівнянними звітами минулого року, прогнози компанії та основу таких 

прогнозів, план капітальних витрат, графік інвентаризації, боржників та 
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кредиторів. Процес проведення дью дилідженс також включає аналіз основних 

рахунків клієнтів, аналіз постійних та змінних витрат, аналіз норм прибутку та 

перевірку процедур внутрішнього контролю. Фінансовий дью дилідженс 

додатково вивчає книгу замовлень та продаж компанії, щоб створити кращі 

(точніші) прогнози. Багато покупців мають окремий розділ фінансового аналізу, 

орієнтованого на ситуацію з боргом цільової компанії, оцінюючи як 

короткострокову, так і довгострокову заборгованість, застосовні процентні 

ставки, можливість компанії обслуговувати свою непогашену заборгованість. 

Ще одним із видів проведення дью дилідженс є дью дилідженс активів. 

Звіти про проведення належної перевірки основних засобів включають 

детальний графік основних фондів та їх місцезнаходження (якщо можливо, 

також слід здійснити фізичну перевірку), усі договори оренди обладнання, 

графік продажу та придбання основного капітального обладнання протягом 

останніх трьох-п'яти років, угоди про нерухомість, іпотеку, право власності та 

дозволи на користування. 

Дью дилідженс людських ресурсів дуже об’ємний. Він може включати в 

себе все наступне: аналіз загальної кількості працівників, включаючи поточну 

посаду, вакантні посади, виплачувані на пенсію та термін попереднього 

відправлення; fналіз поточних зарплат, премій, виплачених протягом останніх 

трьох років, та років служби; усі трудові договори з угодою про нерозголошення, 

заборону та заборону конкуренції між компанією та її працівниками; 

переглядаються кадрові політики щодо щорічних відпусток, лікарняних та інших 

форм відпусток; аналіз проблем співробітників, таких як нібито незаконне 

припинення, домагання, дискримінація та будь-які судові справи, що 

розглядаються з поточними чи колишніми працівниками; потенційний фінансовий 

вплив будь-яких поточних трудових спорів, запитів на арбітраж чи процедур 

розгляду скарг; перелік та опис усіх медичних виплат працівникам та полісів 

страхування соціального добробуту чи домовленостей про самофінансування. 

Фінансовий аудит та фінансовий дью дилідженс дуже схожі за своєю 

структурою, але аудит має на меті підтвердження фінансової звітності клієнта, 
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а дью дилідженс – фінансової діяльності цільової компанії до компанії-покупця 

на предмет наявності ризиків. 

Процес дью дилідженс відіграє важливу роль у формуванні 

конкурентоздатності підприємства за рахунок можливого залучення інвестицій та 

формування плану реструктуризації зальної діяльності для пошуку оптимальної 

угоди на ринку. По-перше, це створення (розрахунок) оптимальної інвестиційної 

пропозиції що включає в себе залучення кредитора або інвестора як партнера 

угоди, а також розрахунок та прогноз оптимального використання залучень. 

По-друге, це можливість визначення потенційного напряму діяльності, що 

може збільшити вартість компанії та принести їй додаткові прибутки за 

рахунок оптимального використання потенціалу злитих компаній за рахунок 

співставлення їх стратегій, позиціонування на ринку та фінансових співвідношень. 

Таким чином, ефективне виконання дью дилідженс потребує належного 

дослідження організації та методики його проведення. Процес дью дилідженс 

може відрізнятися від організації до організації, однак, основні рамки 

залишаються однаковими. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Необходимость аудита доходов и расходов подтверждается составом 

пользователей, заинтересованных в достоверной финансовой отчетности. Так 
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результаты финансовой деятельности требуются: 

- владельцам организаций для повышения эффективности её 

деятельности и выбора стратегии дальнейшего развития; 

- налоговым органам для контроля за соблюдением налогового 

законодательства; 

- статистическим органам для сбора и обобщения информации о 

финансовой деятельности организаций по региону и стране в целом; 

- страховым компаниям, кредиторам и инвесторам для оценки 

платежеспособности и финансового состояния организации. 

Целью аудита бухгалтерского учёта доходов и расходов является 

подготовка и представление бухгалтерской финансовой отчётности, которая 

должна быть сопоставима как с аналогичной отчётностью прошлых периодов, 

так и с финансовой отчетностью других организаций. 

Основные этапы проведения аудиторской проверки рассмотрены на схеме 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Этапы проведения аудиторской проверки доходов и расходов 

Источник: собственная разработка 

 

Основным законодательным актом, регламентирующий аудиторскую 

деятельность в Республике Беларусь является закон «Об аудиторской 
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деятельности» № 56-З, согласно которому аудит годовой индивидуальной и 

консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности производится ежегодно. Обязательный аудит годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой в соответствии с 

МСФО, проводится только аудиторскими организациями. Обязательный аудит 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должен быть проведен не 

позднее 30 июня года, следующего за отчетным [1]. 

Аудит доходов и расходов производится с помощью различных методов, 

рассмотренных в таблице 1. 

Таблица 1 

Методы проведения аудита доходов и расходов 

Метод Цель проведения 

Пересчёт Проверка арифметических расчётов в первичных 

документах и бухгалтерских записях. 

Проверка соблюдения 

правил бухгалтерского 

учёта 

Осуществление контроля за учётными работами 

отдельных хозяйственных операций, выполняемыми в 

бухгалтерии 

Подтверждение Удостоверение информации, содержащейся в учётных 

регистрах 

Опрос Изучение информации с помощью персонала, 

руководства и независимых третьих лиц. 

Проверка документов Подтверждение реальности и целесообразности 

выполнения хозяйственных операций 

Аналитические 

процедуры 

Анализ, оценка и исследование основных 

хозяйственных операций 

Прослеживание Проверка отражения данных первичных документов в 

регистрах аналитического и синтетического учёта 

Источник: собственная разработка на основе [2, 3] 

 

Таким образом можно сделать вывод, что аудит доходов и расходов 

является неотъемлемой частью бухгалтерского учёта в целом. Благодаря аудиту 

снижается вероятность недостоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. Аудиторской проверкой проводится анализ тождественности 

показателей аналитического и синтетического учета показателям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Фінансовий контроль є важливою частиною системи управління 

фінансами, значення якого відображено в Лімської декларації керівних 

принципів контролю, згідно з якою фінансовий контроль являє собою 

невід'ємний компонент управління суспільними фінансами [1]. 

Функціонування органів державного фінансового контролю залежать від 

моделі фінансового контролю, сформованої в конкретній країні. Конституції 

зарубіжних країн по-різному закріплюють місце фінансового контролю в 
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системі державних органів. Одні зараховують їх до органів парламенту 

(Австрія, Угорщина), інші – визначають як самостійний вищий державний 

орган фінансового контролю (Болгарія, Польща, Німеччина). Існує ще одна 

група країн, у яких місце фінансового контролю є досить неоднозначним – їх 

або наділяють рисами судового органу, або прямо включають до системи 

судових органів (Італія, Франція) [2]. 

Як правило Конституцією країни визначається порядок формування 

органів фінансового контролю, які в свою чергу можуть бути: 

- парламентські – провідну роль у формуванні складу відіграє парламент; 

- позапарламентські – склад формується президентом за поданням 

виконавчої влади; 

- змішані – допускає можливість участі у формуванні органу як 

президента так і парламенту. 

Система фінансового контролю в західних країнах загалом однотипна і 

складається з таких елементів: 

- відомство головного контролера (рахункова палата) з підпорядкуванням 

безпосередньо парламенту або президентові країни, його головна мета 

існування – здійснення загального контролю за використанням державних 

коштів;  

- податкове відомство з підпорядкуванням президенту, уряду або 

міністерству фінансів, призначене контролювати надходження в бюджет 

податкових доходів;  

- контрольні структури в складі державних відомств, які здійснюють 

перевірки та ревізії підвідомчих установ;  

- недержавні контрольні служби, що на комерційних засадах здійснюють 

перевірку достовірності звітної документації й законності фінансових операцій;  

- служби внутрішнього контролю, основне завдання яких полягає в 

досягненні мети зниження витрат, оптимізації фінансових потоків і збільшенні 

прибутку. 

Загальний контроль над державними фінансами здійснюється вищим 
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органом фінансового контролю. Ця функція може бути покладена на Рахункову 

палату, як, наприклад, в Німеччині та Франції. У країнах з монархічною 

формою правління, при якій основна політична роль належить парламенту, 

центральним контрольним органом є незалежний від уряду і підзвітний 

безпосередньо парламенту орган, наприклад Національне контрольно-ревізійне 

управління Великобританії. У президентських республіках таких як США 

парламентський контроль, підпорядковано конгресу і здійснюється через 

Головне контрольно-фінансове управління. 

Так, Рахункова палата Франції (Cour des Comptes) є вищим органом 

зовнішнього контролю і має широкі повноваження. Вона незалежна від 

парламенту і уряду. Рахункова палата складається з семи палат і Генеральної 

прокуратури. Кожна палата, як правило, контролює діяльність певного 

міністерства, а також звітність державних підприємств, установ і інших 

організацій, що належать до контрольованої сфері. Контроль, що вимагає 

взаємодії кількох палат, проводиться межколлегіальним органами [3]. 

У Німеччині державний фінансовий контроль здійснюється Федеральною 

рахунковою палатою (Bundesrechnungshof) і регіональними (земельними) 

рахунковими палатами. Федеральна рахункова палата складається з одинадцяти 

відділів: дев'ять відділів аудиту, охоплюють 51 підрозділ аудиту, один 

підрозділ з міжнародної роботи і президентське підрозділ з підтримки [5]. 

Рахункові палати земель діють паралельно з Федеральною рахунковою 

палатою і є незалежними і самостійними органами фінансового контролю. 

Федеральна рахункова палата є незалежною у своїй діяльності і 

контролює як бюджетне фінансування і управління економікою федерації так і 

діяльність державних підприємств, організацій соціального страхування, які 

отримують державне фінансування. 

Центральний контрольний орган Великобританії – Національне 

контрольно-ревізійне управління (National Audit Office) – повністю незалежно 

від уряду. Національне контрольно-ревізійне управління перевіряє понад 60% 

державних витрат, відображених в звітності державних установ і органів 
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управління. Воно також здійснює перевірку субсидій місцевих органів влади, 

виділених закладам охорони здоров'я, підприємствам націоналізованих галузей 

промисловості і корпораціям з державною участю. Про результати своєї 

діяльності Національне контрольно-ревізійне управління регулярно звітує 

перед парламентом [6]. 

У США вищим органом фінансового контролю на федеральному рівні є 

Головне контрольно-фінансове управління (U.S. GAO). Головне контрольно-

фінансове управління є незалежним, позапартійним агентством, яке працює на 

конгрес. Робота Головного контрольно-фінансового управління здійснюється 

відповідно до законів, доповідей комітетів конгресу або за запитами його 

комітетів і підкомітетів. Управління також проводить дослідження під 

керівництвом генерального контролера і здійснює нагляд: 

- через аудит діяльності агентств, з метою визначення, ефективності 

витрачання федеральних коштів; 

- розслідування незаконної діяльності; 

- інформування виконання урядових програм [7]. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що фінансовий контроль є 

важливою частиною системи державного управління, органи вищого 

державного фінансового контролю в більшості аналізованих країн беруть 

активну участь в управлінні державними фінансами. У своїй діяльності вони 

дотримуються принципів незалежності, об'єктивності та гласності. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової 

економіки кожної країни. Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» [1], аудит – це перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 

господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 

достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 

України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів. 

Вагомий внесок у розроблення та розвиток теоретичних основ і 

методологічних підходів до шляхів удосконалення аудиту зробили М.Т. Білуха, 

А.М. Білоусов, В.Г. Гетьман, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Н.І. Дорош, 
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В.П. Завгородній, М.В. Крапивко, А.Н. Кузьминський, В.С. Рудницький, 

Б.Ф. Усач та інші вчені. 

В період становлення ринкових відносин слід старанно аналізувати 

зарубіжний досвід і застосовувати його на практиці з урахуванням конкретних 

національних інтересів. Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення 

проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських 

фірм і роблять неможливим успішний розвиток аудиту. 

До основних проблем розвитку аудиту, слід віднести: 

- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а звідси і 

неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

- відсутність типових форм документів з аудиту; 

- відсутність методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту;  

- відсутність розробленого економічного механізму щодо регулювання 

аудиту, який включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські 

перевірки, страхування аудиторської відповідальності (страхові фірми не здатні 

і не підготовлені до масового страхування аудиторської відповідальності), 

розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг;  

- недосконалі законодавча база і досвід судового розгляду позовів щодо 

аудиторів (аудиторських фірм), немає методики оцінки розмірів збитку 

користувачів від не якісного аудиту; 

- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського контролю [2]. 

Україна має порівняно невеликий досвід функціонування аудиторської 

діяльності, існує ціла низка проблемних питань, які потребують 

якнайшвидшого вирішення, проте разом з тим наша країна має і потужний 

потенціал та перспективи розвитку незалежного аудиту. 

Для вирішення вищезазначених проблем варто навести деякі шляхи їх 

подолання та перспективи розвитку аудиту в Україні: 

- «детінізація» економіки України, відповідно зі зменшенням обсягів 

«тіньового» бізнесу значення аудиту зростатиме;  
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- розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги 

шляхом вивчення міжнародного досвіду з цього питання;  

- підвищення престижу аудиторської професії, надання впевненості у 

відповідності ціни якості роботи аудитора; 

- розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту, робочої документації; 

- розробка типових методик аудиторської перевірки у розрізі галузей їх 

функціонування; 

- скасування штучно вмонтованих елементів закордонної теорії та 

практики, які не тільки не мають обґрунтованого змісту, але й суперечать 

реальним потребам обліковців-практиків; 

- удосконалення навчальних планів підготовки обліковців у вищих 

навчальних закладах, адаптувати їх знання до потреб практики реального 

життя [3]. 

Таким чином, аудиторські послуги в Україні розвиваються досить 

швидкими темпами, хоча існують певні проблеми. Більш глибоке дослідження 

цих проблем може стати основою для визначення пріоритетних напрямків 

вдосконалення аудиторської діяльності з огляду на перспективи розвитку 

ринкової економіки і відносин власності в Україні, а їх розв’язання сприятиме 

подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і 

формуванню у громадськості впевненості у високій професійній майстерності 

аудиторів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ В АУДИТІ УКРАЇНИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ 

 

З моменту свого виникнення аудит завжди перебував під пильним оком 

держави. Така система притаманна не лише Україні, а й більшості інших країн 

світу. 

У світовій практиці існують різні підходи до організації аудиту. Вибір тієї 

чи іншої моделі ґрунтується на наступних факторах: історично прийнятій у 

державі формі правління, у формі державного ладу, особливостях розподілу 

функціональних прав між вітками влади, а також ступені представницького 

розвитку суспільства. 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» торкнувся багатьох питань, включаючи підготовку майбутніх 

аудиторів у вузах, навчання, атестацію та підвищення кваліфікації аудиторів; 

забезпечення технологічності процесу аудиту і введення обов'язковості 

використання інформаційних технологій в аудиті; формат і зміст аудиторського 

висновку; прозорість аудиторського ринку; визначення відповідальності всіх 

сторін, що забезпечують достовірність бухгалтерської звітності; порядок 

вибору аудиторської організації та багато іншого. 

При цьому необхідно виділити один фактор, здатний істотно вплинути на 

кінцеву ефективність реформування українського аудиту. Це аналіз 

зарубіжного досвіду організації аудиторської діяльності і результатів реформ 

аудиту в різних країнах з урахуванням того, що інститут незалежного аудиту є 
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невід'ємною частиною ринкової економіки. 

Вивчення зарубіжного досвіду в частині організації аудиторської 

діяльності може дати мультиплікативний ефект, в тому числі у визначенні 

вектору розвитку суміжних з аудитом ринків в Україні. 

Як відомо, система регулювання аудиторської діяльності представлена 

двома моделями. Перша отримала поширення в континентальній Європі, де 

аудиторська діяльність суворо регламентується державою [1]. 

Друга модель регулювання аудиторської діяльності, використовується в 

англомовних країнах, перш за все в США, де значна роль саморегулювання. 

Скандали з банкрутством найбільших компаній в США показали, що 

абсолютне саморегулювання не є найкращим методом контролю якості аудиту. 

З прийняттям у США в 2002 р. закону Сарбейнса-Окслі (SOX), відомого також 

як «Закон про реформу відкритих акціонерних товариств і захист інвесторів», 

система регулювання аудиторської діяльності стала поєднувати в собі як 

саморегулювання, так і елементи державного регулювання та контролю за 

аудиторською діяльністю. SOX став вимушеним заходом – після Enron, 

WorldCom і деяких інших скандалів зі звітністю, інвестори втратили 

впевненість у правильності тих даних, які публікували компанії. Ухвалення 

жорстких вимог до звітності, до дій менеджерів, директорів та аудиторів, 

введення кримінальних покарань за введення інвесторів в оману допомогли 

пережити кризу і повернути довіру користувачів фінансової звітності в 

США [2]. 

Сам по собі закон об'ємний, але всі його положення зводяться до двох 

простих і очевидних істин: 

- менеджери, аудитори, члени рад директорів повинні вести себе етично і 

охороняти інтереси акціонерів (причому всіх, а не тільки контролюючих); 

- надана компаніями фінансова звітність повинна правильно відображати 

стан справ і давати інвесторам достатньо інформації, щоб вони самостійно 

могли оцінити інвестиційну привабливість останньої. 

До прийняття SOX в 2002 р. основним органом системи нагляду і 
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контролю був незалежний Комітет з громадського нагляду (POB), створений в 

1977 р. після виділення в складі AICPA Секції аудиторських фірм, що 

займаються аудитом фінансової звітності публічних компаній (SEC Practice 

Section, SECPS). Один раз на три роки дані аудиторські компанії піддавалися 

оглядовій перевірці за спеціальною програмою із використанням так званої 

«перевірки рівними» (peer review), аудиторами іншої аудиторської організації. 

Ще одна установа AICPA – Бюро з рецензій (Peer Review Board) – здійснювала 

контроль аудиторських організацій, що практикують аудит компаній, які не 

котируються на біржах. 

В цілому даний підхід чимось нагадує сьогоднішню українську практику, 

однак після прийняття SOX підхід до контролю аудиторських організацій в 

США істотно змінився. Була створена незалежна Рада з нагляду за звітністю 

публічних компаній (Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)), яка 

підпорядковується Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), головному 

державному органу з нагляду і регулювання ринку цінних паперів. Всі 

аудиторські організації, які здійснюють аудит звітності публічних компаній, 

обов’язково підлягають реєстрації при PCAOB. А AICPA з 2004 р. стала 

адмініструвати програму по здійсненню «перевірок рівними» аудиторських 

організацій, не пов'язаних з аудитом емітентів [3]. 

Слід згадати й про те, що окрім загальнонаціонального інституту в США 

існують ще й професійні аудиторські об'єднання на рівні окремих штатів – 

товариства дипломованих громадських бухгалтерів. 

Діяльність, пов'язану з аудиторської, в США здійснюють більш ніж 45 

тис. компаній [4]. У країні понад 3 млн осіб є фахівцями в галузі 

бухгалтерського обліку, включаючи близько 300 тис. бухгалтерів, які мають 

ступінь СРА (Certified Public Accountant). Професія почесна і шанована. 

Відмова від сумнівних клієнтів, дотримання етичних норм дають свої плоди. 

Якщо початківець бухгалтер отримує 40-60 тис. дол. в рік, то СРА зі стажем 3-5 

років – від 70 тис. дол., а зі стажем 5-10 років – від 150 тис. дол. на рік. При 

цьому про насичення ринку такими фахівцями говорити не доводиться. 
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Левову частку доходу в згаданих вище 45 тис. компаніях складають 

традиційні послуги в галузі бухгалтерського обліку та податкового 

консультування. Причому структура доходів безпосередньо залежить від 

розміру даної компанії. Близько 60% доходів дрібних компаній і 40% середніх 

підприємств дає оформлення декларації про доходи фізичних осіб та її подання 

до податкового управління США. За статистикою більше 60% американців 

змушені, в силу складності податкового законодавства, вдаватися до послуг 

консультантів. Вартість таких послуг складає 200-800 дол. [5]. 

Набагато більший інтерес представляє надання бухгалтерських послуг 

для корпоративних клієнтів. Залежно від точності одержуваної на виході 

звітності вони представлені у вигляді підготовки фінансової звітності (financial 

statement preparation), компіляції (compilation), ревізії, або огляду (review), 

аудиту (audit). 

При цьому audit і review є різні послуги в залежності від вимог клієнта і 

типу приватного підприємства, і вартість аудиту приблизно в два рази вище, 

ніж вартість оглядової перевірки. 

Досвід США показує, що практика ринкових відносин допускає 

диференціацію різних рівнів точності одержуваної на виході бухгалтерської 

звітності в залежності від характеру її використання, що не передбачає 

обов'язкового проведення дорогого аудиту в усіх без винятку випадках. Він 

спростовує побоювання аудиторів, стосовно того що не проведення 

повноцінного аудиту підприємствами малого бізнесу призведе до фатальних 

наслідків; власники підприємств без аудиторського висновку повністю втратять 

керованість своїм бізнесом. 

В реальності ж однією з основних проблем реформування вітчизняного 

аудиту стане знаходження оптимальної збалансованості цілей аудиторської 

діяльності як інституту, що забезпечує захист суспільних інтересів, з одного 

боку, і ринкової послуги, що забезпечує інтереси господарюючих суб'єктів при 

значному обсязі кредитування, інвестування, придбані бізнесу або злиття – з 

іншого. 
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Варто зазначити, що для багатьох вітчизняних аудиторів обсяг вибірки і 

рівень суттєвості, а отже, витрати праці і вартість аудиту, визначаються 

фінансовими можливостями замовника аудиторської перевірки, або рівнем 

затребуваності перевіреної аудитором звітності, побажаннями замовника, 

специфікою конкурсного відбору аудитора, особистим досвідом і кваліфікацією 

аудитора, а також факторами, що заохочують демпінг. 

Однак неминучість обов'язкового застосування в найближчому 

майбутньому сучасних інформаційних технологій буде сприяти виключенню 

подібної практики. 

Розвиток інформаційних технологій справляє надзвичайно сильний вплив 

на розвиток аудиту в США, тим більше що саме в цій країні зосереджені 

компанії, що спеціалізуються на створенні програмного забезпечення з обробки 

великих обсягів даних (Big Data). США є світовим лідером по впровадженню 

даних технологій [6]. Не дивно, що в даний час закладаються основи «аудиту 

майбутнього», процедури якого можуть кардинально відрізнятися від процедур, 

відомих на сьогоднішній день. Аудиторські стандарти не передбачають 

тестування 100% усіх трансакцій замовника, а із застосуванням інформаційних 

технологій, які дозволяють здійснювати аналіз великого обсягу даних, це стає 

реальністю. Такий аналіз може сприяти кращому розумінню бізнесу, 

визначенням головних областей ризику і, як результат, підвищення якості 

аудиту. По суті, мова йде про створення штучного інтелекту для аналізу 

великого обсягу даних зі збереженням потреби в аудиторах для формування 

кінцевого професійного судження. Уже сьогодні спеціальність «Аналітик 

великих обсягів даних» (аналітик Big Data) набуває все більшої популярності в 

США, і не за горами модернізація аудиторських стандартів з урахуванням 

застосування новітніх інформаційних технологій в аудиті. 

Дана обставина свідчить про те, що при розробці концепції реформи 

аудиту необхідно приділити особливу увагу обов'язковому впровадженню 

сучасних інформаційних технологій в практику аудиту. Причому не таких 

технологій, які допомагали б аудитору комплектувати бланками робочої 
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документації аудиторський файл, імітуючи проведення аудиту відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів аудиту для органів, що здійснюють зовнішній 

контроль якості аудиту, а таких, які зобов’язали б якісно здійснювати аудит. 

Застосування таких технологій дозволить радикально підвищити 

ефективність не тільки системи внутрішнього контролю в аудиторській 

організації, а й ефективність державної функції по зовнішньому контролю 

якості роботи аудиторських організацій. А якість аудиторського висновку буде 

визначатися не тільки професійним рівнем і досвідом аудитора, а й 

необхідністю виконання всіх аудиторських процедур відповідно до вимог 

стандартів. 

Ще одна особливість ринку бухгалтерських та аудиторських послуг в 

США – його різноманітність. При цьому в країні немає спеціалізованих 

аудиторських компаній і спеціальної сертифікації для осіб, які прагнуть 

зайнятися аудиторської практикою. Наявність ступеня СРА дозволяє 

здійснювати її при дотриманні, зрозуміло, всіх досить жорстких вимог до якості 

даних послуг і організаційним аспектам їх надання. 

Крім традиційних послуг з ведення бухгалтерського обліку, податкового 

консультування та аудиту, перелік послуг, що надаються включає в себе 

фінансове та інвестиційне планування, управління бюджетом для фізичних 

осіб, консультування в галузі інформаційних технологій та деякі юридичні 

послуги. Варто особливо звернути увагу на те, що більшість дрібних і середніх 

комерційних компаній в США вже передали всі або більшу частину облікових 

функцій на аутсорсинг. 

Після прийняття закону Сарбейнса-Окслі займатися аудиторською 

діяльністю стало досить ризиковано, тому багато дрібних і середніх 

підприємств перестали надавати аудиторські послуги, зосередившись на 

податковому консультуванні. 

Прийняття закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» в певній мірі викликало аналогічні наслідки щодо 

кардинальної зміни структури аудиторського ринку. Невдачі з формуванням 
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інститутів податкових консультантів і професійних бухгалтерів стали однією з 

причин того, що на аудиторському ринку, в силу відсутності у значної частини 

клієнтів наявності обов’язкового проведення аудиторської перевірки, зміст 

аудиту в багатьох випадках став підмінятися складом робіт, які не забезпечують 

досягнення цілей аудиту – захисту громадських інтересів. 

Вихід, на наш погляд, очевидний – посилення вимог до суб'єктів 

аудиторської діяльності потребує повернення до питань створення інститутів 

податкових консультантів і професійних бухгалтерів. Це дозволить 

переорієнтувати на звичні ринки значну масу аудиторів, 

Необхідно відзначити також і те, що створення інституту професійних 

бухгалтерів дозволило б ще на один крок наблизитися до вирішення питання 

про встановлення адекватної відповідальності осіб, причетних до складання 

недостовірної бухгалтерської звітності. 

Зарубіжна практика регулювання і організації аудиторської діяльності 

досить різноманітна. Часом в різних країнах є взаємовиключні підходи в 

регулюванні тих чи інших аспектів аудиторської діяльності, які визначаються 

особливостями законодавства і сформованої господарської практики. 

Реформування вітчизняного аудиту, враховуючи його сьогоднішній стан, 

зажадає значних зусиль по його приведенню в конкурентоспроможний стан. 

Використання ж при цьому зарубіжного досвіду і практики в українських 

реаліях дозволить істотно прискорити реалізацію поставлених завдань. 
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МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАДАННЯ 

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

Надійність облікової інформація − основне джерело дослідження для 

аудитора, адже вона знаходить своє відображення у фінансовій звітності, а 

надійність системи внутрішнього контролю − мінімізує ризик контролю. 

Серед основних чинників, які впливають на якість ризику зовнішнього 

контролю (РЗК), варто виділити такі: кваліфікація та практичний стаж 

зовнішніх контролерів (15.5%); зміни в законодавчих і нормативних актах 

(12.8%); компетентність зовнішнього контролера стосовно об’єктів перевірки 

(11.2%); об’єктивність в оцінці об’єктів перевірки і дій керівників та інших 

службових осіб (10.1%); перелік контрольних процедур, які використовують у 

зовнішньому контролі (8.5%). Таким чином, експерти схиляються до того, що 
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якість зовнішнього контролю значною мірою залежить від професіоналізму, 

досвіду й об’єктивності зовнішніх контролерів. Думка експертів базується на 

численних випадках непрофесійного, упередженого ставлення окремих 

працівників ревізійних, податкових та інших органів до керівництва і 

персоналу суб’єктів перевірки [3]. 

Основні положення щодо стану регулювання аудиту в Україні 

передбачено Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» [2], ст. 3 якого визначає правову основу аудиторської діяльності в 

Україні. 

На виконання вимог Ч. 4 Ст. 47 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», АПУ має щорічно отримувати від 

суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги, здійснювати 

їх аналіз та подавати до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан 

аудиторської діяльності в Україні [2]. 

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності (станом на 01.02.2021 року) 

налічує 2 712 аудиторів. Суб’єктів аудиторської діяльності − 893. Найбільше 

аудиторських фірм знаходиться у м. Київ – 429 або 48%, а також у Харківській 

(65 або 7,28%), Львівській (46 або 5,15%), Одеській (48 або 5,38 %) та 

Дніпропетровській (45 або 5,04%) областях України [3].  

В Україні відповідно до ст. 40 «Контроль якості аудиторських послуг» 

розділу VII «Забезпечення якості аудиторських послуг» Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [2] зазначено, що 

«контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності 

здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних 

стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи 

контролю якості аудиторських послуг». 

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, 

які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 



 

285 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, проводиться Інспекцією 

(Таблиця 1). 

Таблиця 1  

Суб’єкти здійснення контролю якості аудиторських послуг в Україні 

Суб’єкти здійснення контролю якості надання аудиторських послуг 

ІН
С

П
Е

К
Ц

ІЯ
 

Функції контролюючого органу 

А
у
д

и
то

р
сь

к
а 

п
ал

ат
а 

У
к
р
аї

н
и

 

Функції контролюючого органу 

1) розробляє та подає на розгляд 

Ради нагляду Порядок проведення 

перевірок з контролю якості; 

2) розробляє рекомендації щодо 

проведення перевірок з контролю 

якості; 

3) затверджує щорічні плани-

графіки проведення перевірок з 

контролю якості; 

4) призначає інспекторів для 

проведення перевірок з контролю 

якості; 

5) ухвалює звіти за результатами 

перевірок з контролю якості; 

6) затверджує рекомендації щодо 

усунення недоліків внутрішньої 

системи контролю якості, 

виявлених за результатами 

перевірок; 

7) готує подання Раді нагляду 

щодо застосування стягнень за 

результатами перевірок з 

контролю якості. 

1) бере участь у розробці Порядку 

проведення перевірок з контролю якості; 

2) розробляє рекомендації щодо 

проведення перевірок з контролю якості; 

3) розробляє щорічні плани-графіки 

проведення перевірок з контролю якості 

та подає їх на погодження Органу 

суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю; 

4) створює у своєму складі Комітет з 

контролю якості аудиторських послуг; 

5) затверджує звіти за результатами 

перевірок з контролю якості; 

6) затверджує рекомендації щодо 

усунення недоліків внутрішньої системи 

контролю якості, виявлених за 

результатами перевірок; 

7) застосовує до суб’єктів аудиторської 

діяльності стягнення (крім суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес). 

Джерело: власна розробка автора [3] 

 

Варто відмітити, що контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес), проводиться Аудиторською палатою України [1]. 

Проте, контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської 

діяльності, які не надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, 

здійснюється за їхньою власною ініціативою Аудиторською палатою України [1]. 

Висновок. Питання аудиту належать до головних об’єктів економічної 

інтеграції між Україною та ЄС, тому закономірно постає завдання узагальнити 
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нормативну базу та кращі практики і процедури головних аспектів аудиту на 

основі даних щодо країн ЄС та України. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ 

ТОВАРІВ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Своєї актуальності проблема організації аудиту товарів в умовах 

торговельного підприємства набула у зв'язку з потребою розробки методики 

перевірки обліку товарів, яка б відповідала сучасним вимогам здійснення 

господарської діяльності вітчизняних торговельних підприємств. Від того, 

наскільки чітко ведеться облік та аудит товарів, від досконалості їх організації, 
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залежать загальні результати роботи підприємства.  

Вивчення теоретичних положень, нормативних документів, опублікованих 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених свідчить, що організація аудиту товарів 

в останній час дещо ускладнилась. 

Так, у роботі [1] була розроблена та запропонована удосконалена накладна 

постачань, яка містить в собі елементи товарно-транспортної накладної, 

рахунка-фактури, сертифіката якості. Використання такої накладної скоротить 

кількість документів, які оформляються на торговельних підприємствах при 

здійсненні операцій купівлі-продажу. 

У зв’язку із можливою наявністю такої накладної дещо змінюється 

послідовність і зміст аудиту товарів на торговельному підприємстві. 

Таким чином, метою даної роботи є визначення етапів і кроків проведення 

аудиту торговельного підприємства, а також розробка алгоритму перевірки 

запропонованої удосконаленої накладної постачань. 

Аудит обліку товарів торговельного підприємства містить сім етапів. 

На першому етапі аудиту торговельного підприємства аудитор проводить 

попереднє ознайомлення з потенційним клієнтом з метою оцінки 

трудомісткості аудиту та аудиторських ризиків, а також на цьому етапі 

формується аудиторська група.  

Після цього на другому етапі відбувається відправлення аудиторською 

фірмою листа-підтвердження та укладення договору про надання послуг з 

аудиту. Одночасно с цим аудиторською групою складається план та програма 

проведення аудиту торговельного підприємства. 

На третьому етапі перевіряється законність здійснення підприємством 

торгових операцій та реальність їх існування. Аудиторська група перевіряє 

наявність відповідних первинних документів (договорів з купівлі-продажу, 

удосконаленої накладної постачань, первинні документи складського обліку, 

прибуткові й видаткові первинні документи, відомість обліку реалізованих 

товарів та інші), які підтверджують наявність операцій з продажу або 

придбання товарів торговельним підприємством.  
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Саме на цьому етапі і має перевірятися удосконалена накладна постачань. 

Оскільки така накладна містить в собі елементи трьох документів (товарно-

транспортної накладної, рахунка-фактури та сертифіката якості), то це значно 

спрощує та прискорює як процес її заповнення, так і процес її перевірки за 

рахунок скорочення кількості документів і відсутності потреби звіряти дані 

указаних документів між собою. 

Для проведення перевірки правильності складання удосконаленої 

накладної постачань запропоновано застосовувати схему наведену на 

рисунку 1. 

Перш за все, необхідно перевірити наявність обов’язкових реквізитів, 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

В удосконаленій накладній постачань потрібно перевірити наявність та 

правильність назви, дати, назви та адреси підприємств, які приймають участь в 

господарській операції. Має бути розкрито зміст та обсяг господарської 

операції, якої буде достатньо для ідентифікації товару. Одиниця виміру 

господарської операції також є обов’язковим реквізитом первинного 

документа. 

Ще одним важливим (і обов’язковим для платників) реквізитом є ПДВ. 

Сума ПДВ в удосконаленій накладній постачань має збігатися з даними 

податкової накладної. Після перевірки наявності підписів, необхідно з’ясувати 

наявність повноважень у особи на підписання первинного документа. Для 

перевірки дійсності підписів необхідно отримати зразок підпису керівника чи 

уповноваженої особи та порівняти їх з підписами у документі. 

У разі наявності виправлень в удосконаленій накладній постачань 

необхідно перевірити чи відповідають вони законодавству. 

Таким чином, на рисунку 1 бачимо, що у випадку, якщо на якомусь етапі 

перевірки узагальненої накладної постачань аудитор помічає недоліки в 

заповненні, відсутність та невідповідність дійсності даних та підписів, 

документ вважається складеним не вірно. 
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На будь-якому етапі, де в заповненні помічається помилка документ не 

перевіряється далі, а повертається на попередній етап перевірки – це зображено 

на рисунку 1 пунктирними рисочками. 

На четвертому етапі аудиторської перевірки аудиторська група перевіряє 

точність ведення аналітичного і синтетичного обліку з придбання та продажу 

товарів. 

На п’ятому та шостому етапах проводиться перевірка правильності 

визначення доходів і витрат з придбання та продажу товарів, повноти 

відображення реалізованих товарів та узгодженості інформації бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. 

Сьомий етап є завершальним та узагальнюючим. На цьому етапі аудитори 

готують та надсилають на ознайомлення клієнту аудиторський звіт за 

результатами проведеної перевірки. Після погодження результатів з клієнтом 

аудиторський звіт підписується. 

Таким чином, у роботі визначені етапи проведення аудиту та розроблена 

детальна методика комплексного документу – узагальненої накладної 

постачань, введення якої сприятиме прискоренню, зручності та попередженню 

помилок не тільки у процесі ведення обліку товарів, але й при проведенні 

аудиторської перевірки. 
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РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Сучасний стан розвитку та структурних перетворень національної 

економіки передбачає й вимагає трансформацію суспільних відносин. Це 

стосується безпосередньо й удосконалення порядку і методики здійснення 

аудиторської діяльності на основі застосування міжнародних стандартів аудит і 

з врахуванням досвіду країн Європейського Союзу з цього питання. 

Процеси глобалізації, які відбуваються в світі, та європейський вектор 

розвитку України перш за все потребують гармонізації законодавства України 

у сфері аудиту, який на сьогодні є одним із основних інструментів, що 

допомагає розвивати міжнародні відносини, а також надійним способом 

підтвердження даних фінансової звітності, який необхідний як підприємству, 

так і його інвесторам, постачальникам, кредиторам, акціонерам і суспільству в 

цілому. 

Не дивлячись на те що багато науковців зробили вагомий внесок у 

вивченні питань розвитку аудиту в Україні, ряд питань залишаються 

невирішеними, що зумовлено як внутрішніми причинами (нестабільність 

законодавчої бази, відсутність органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, неузгодженість та непослідовність дій інституціональних агентів, 

що регулюють дану сферу відносин), так і необхідністю врахування останніх 

змін у Директивах Європейського Союзу з питань аудиту та аудиторської 
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діяльності. 

Україні на сучасному етапі здійснювати аудиторську діяльність дуже 

складно, що пояснюється цілою низкою проблем, які мають місце у 

професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і унеможливлюють 

успішний розвиток аудиторської діяльності в умовах застосування 

міжнародних стандартів аудиту в цілому. 

Так, основними з них залишаються: 

- глобальна криза і незадовільний стан національної економіки в умовах 

неоголошеної війни; 

- суттєві коливання валютних курсів, зрив поставок товарів й 

енергоресурсів; 

- недосконалість та непостійність законодавчої бази з питань 

регулювання аудиторської діяльності; 

- недосконалість методичних і теоретичних розробок з аудиторського 

контролю; 

- брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

- недостатня кількість висококваліфікованих аудиторських кадрів; 

- недотримання аудиторами вимог якості надання аудиторських послуг; 

- недостатній контроль за видачою ліцензій на здійснення аудиторської 

діяльності; 

- відсутність ефективних штрафів і покарань за недостовірність звітів 

аудитора; 

- відсутність чіткого механізму формування ціни на аудиторські послуги; 

- відсутність методичних рекомендацій щодо комп'ютеризації аудиту. 

Все це негативно позначається на рівні довіри учасників бізнес 

середовища до вітчизняного аудиторського ринку та вітчизняних аудиторських 

фірм (аудиторів) зокрема. Щоб створити необхідні передумови інтеграції 

вітчизняної системи аудиту у європейське співтовариство, а також 

обов'язкового і повного дотримання вимог міжнародних стандартів аудиту 

необхідно на загальнодержавному рівні забезпечити комплексне та системне 
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вирішення вищезазначених проблем і забезпечити прозору та постійну систему 

контролю за здійсненням аудиторської діяльності. Для цього також необхідно 

проаналізувати основні положення європейського законодавства з питань 

регулювання аудиту та порівняти його з чинним на сьогодні Законом України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [1]. 

Проведене дослідження дає підстави говорити проте, що тільки 

комплексна та цілісна система заходів, яка буде спрямована на розвиток аудиту 

та здійснення аудиторської діяльності в Україні з врахуванням вимог 

законодавства Європейського Союзу та міжнародних стандартів, сприятиме 

запровадженню удосконаленої системи аудиту, здійсненню контролю над 

рівнем професійної компетентності аудиторів і якості наданих ними послуг, 

забезпеченню реальної професійної незалежності аудитора та запровадженню 

санкцій і покарань до аудиторів щодо недостовірності надання ними 

аудиторських послуг та звіту за їх результатами.  

Таким чином, впровадження запропонованих положень створить 

необхідні передумови для зростання довіри між вітчизняними аудиторами та їх 

зарубіжними партнерами, відбудеться ефективне перейняття кращого досвіду з 

питань проведення аудиту, а співробітництво та економічні відносини між 

Україною та країнами Європейського Союзу вийдуть на якісно новий рівень їх 

здійснення. Перспективами подальших досліджень є розробка комплексної 

моделі функціонування та взаємозв’язків органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю та економічного механізму регулювання аудиторської 

діяльності в Україні. 
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АУДИТ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із 

зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. 

Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у становленні та 

розвитку ринкової економіки України. Одним із перспективних напрямів 

створення конкурентного ринкового середовища є стимулювання розвитку 

підприємництва через податкові інструменти. Світовий досвід та практика 

реалізації податкової політики свідчить про результативність застосування 

податкових інструментів для стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Розвиток економіки України, постійні зміни її податкових систем, 

породжують необхідність посилення контролю за дотриманням вимог 

законодавства суб’єктами господарювання щодо сплати податків. Поділ 

економіки на дві великі та несумісні складові: «відкриту» й «тіньову» 

економіку чітко пов’язаний з цією необхідністю. Одним з головних проявів 

останньої є ухилення від сплати податків фізичних і юридичних осіб. 

Держава плідно працює і намагається впорядкувати даний сектор 

економічних відносин. Ведуться роботи у сфері контролю сплати податків, що 

відображає існування такого поняття як «податкове адміністрування». 

Адміністрування податків, зборів, єдиного внеску та інших платежів відповідно 

до законодавства, контроль дотримання якого покладається на органи 
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контролю – це сукупність рішень та процедур органів контролю і їх дій, що 

організовують ідентифікацію, облік платників податків та об’єктів 

оподаткування, забезпечують організацію та контроль за сплатою податків, 

зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом [1]. 

Головна мета податкового адміністрування – забезпечення ефективного 

контролю за сплатою платниками податків та здійснення запобіжних заходів 

щодо можливого ухилення від них. Проте, практика показує, що державні 

органи не в змозі повною мірою контролювати всіх платників податків. Серед 

всіх інструментів за рахунок яких забезпечується зменшення частки тіньової 

економіки, можна виділити податковий аудит (як форму державного контролю) 

та незалежну аудиторську діяльність. Незалежна аудиторська діяльність – 

незалежна професійна діяльність аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, 

з надання аудиторських послуг [2]. 

Запущеність у процедурах документування, низька якість робочих 

документів аудитора та їх недостатність призводять до низької якості перевірки 

та до невпевненої оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення. У 

контексті перевірки податків ці питання є ще актуальнішими, оскільки 

невпевненість аудитора у розмірах суттєвих викривлень показників декларацій 

може дорого коштувати замовнику або ж викликати сумніви податкових 

органів щодо якості аудиторської перевірки.  

Податковий аудит є незалежною перевіркою обліку податкових 

розрахунків. Податковий аудит є важливим інструментом, який забезпечує 

зниження податкових витрат, мінімізує податкові ризики й потенційні санкції 

за порушення податкового законодавства [3]. Незалежна аудиторська діяльність 

та податковий аудит відіграють ключову роль в податковому адмініструванні і 

до сьогодні залишаються основним способом контролю за сплатою платниками 

податків. 

На сьогодні проводиться багато обговорень між державними 

податковими органами та представниками аудиторської діяльності про 

посилення нинішніх способів контролю за дотриманням вимог податкового 
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законодавства суб’єктами господарювання. Зокрема, питання ефективності 

контрольно-перевірочної роботи податкових органів України, та незалежних 

аудиторів. З точки зору державних органів, серед усієї сукупності форм 

податкового контролю найефективнішим щодо виявлення правопорушень у 

сфері оподаткування залишається виїзний податковий аудит, виконання якого 

покладається на податкову службу. Як вже було зазначено, податкового аудиту 

та інших форм податкового контролю виявляється не достатньо і держава 

знаходиться в процесі роз ’вязання цього питання. 

Отже, невирішеним на сьогодні залишається питання підвищення 

ефективності податкового адміністрування за рахунок форм податкового 

контролю, які забезпечували б контроль за дотриманням платниками податків 

усіх вимог законодавства, підвищували ступінь довіри до суб’єктів 

господарювання та стимулювали платників до усвідомлення необхідності 

законності та правомірності їх дій. Незалежним аудиторам варто не забувати 

про якість послуг, які вони надаватимуть суб’єктам, відповідально ставитись до 

процесу документування під час перевірки. Одними з важливих аспектів чого є 

дотримання ними усіх вимог законодавчих та нормативноправових актів щодо 

роботи аудитора, вчасне слідкування за можливостями їх змін і правильний 

підхід до документування в процесі самої перевірки. 
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ВНЕШНИЙ АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Одним из основных источников информации для анализа денежных 

потоков, как внутренними, так и внешними пользователями является отчёт о 

движении денежных средств. Поэтому для принятия обоснованных и 

эффективных финансовых решений, полученных на основе анализа денежных 

потоков, необходимо, чтобы информация, содержащаяся в бухгалтерской 

отчётности, была достоверной. Что подтверждается аудиторским заключением 

о достоверности информации содержащейся в отчётности.  

Цель внешнего аудита отчёта о движении денежных средств (ОДДС) – 

составление обоснованного мнения аудитора о достоверности и полноте 

раскрытия информации о денежных потоках проверяемой организации во всех 

аспектах бухгалтерской отчётности [1]. 

Аудит ОДДС аудируемого лица включает аудит ряду операций, 

представленных на рисунке 1. 

Зачастую аудит ОДДС не требует значительных затрат времени и 

трудозатрат, так как большая часть оборотов по счетам учёта денежных средств 

проверяется при аудите расчётов и других отчётностей. 

Приведём основные направления аудита денежных потоков в разрезе 

предпосылок подготовки отчёта о движении денежных средств (таблица 1). 

Особое внимание в ходе внешнего аудита уделяется расходу денежных 
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Рис.1. Операции, подлежащие аудиту, при проведении аудита ОДДС 

 

средств на оплату счетов поставщиков, их целевому назначению [2, 3]. Связано 

это с тем, что возможна ситуация, при которой в учёте отражаются, например, 

расходы на погашение кредиторской задолженности за услуги связи, ремонт, а 

фактически же деньги использовались на покупку неоприходованных, 

присвоенных материальных ценностей, услуг. 

Для этого зачастую используется методика проведения встречных 

проверок в банке и в организациях-контрагентах методом запроса.  

Для проверки полноты зачисления денежных средств, перечисленных 

покупателями и заказчиками в оплату выполненных работ и услуг, сверяются 

записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» с кредитовыми записями учётных 

регистров по счетам 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». А поступление денежных средств от финансово-кредитных 

организаций в виде кредитов проверяется путём встречной сверки записей по 

регистрам бухгалтерского учета по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 55 

«Специальные счета в банках», а также сверки выписок и приложенных к ним 

документов. 

Аудит отчета о движении денежных средств 

Аудит кассовых операций 

Аудит операций по расчётным 

счетам

 

Аудит операций по валютным 

счетам

 

Аудит операций по специальным счетам в банках 

Аудит денежных средств в пути 
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Таблица 1 

Основные направления аудита денежных потоков в разрезе предпосылок 

подготовки отчёта о движении денежных средств 

Предпосылка 

подготовки 

ОДДС 

 

Направление проверки 

1.Существование  Реальность имеющихся денежных средств на отчётную дату: 

- подтверждение фактических сумм остатков наличных и 

безналичных денег и денежных документов результатами 

инвентаризации кассы и актами сверки с банками;  

- исключены из статьи «Денежные средства» активы, которые 

хранятся в банках, объявленных банкротами или не имеющих 

действующих лицензий на осуществление банковских операций. 

2.Права и 

обязанности  

Денежные средства и их эквиваленты, отражённые в отчётности, 

принадлежат организации на законных основаниях: 

- движение денежных средств в кассе и на счетах в банках 

проводится с соблюдением законодательства; 

- кассовые и банковские операции санкционируются 

уполномоченными лицами; 

- все операции с денежными средствами документально оформлены 

унифицированными формам без исправлений. 

3.Возникновение Своевременность отражения в учёте операций, связанных с 

движением и наличием денежных средств по отчётным периодам 

4.Полнота Отсутствуют неучтенные операции по счетам: 

- в бухгалтерском учете отражены все операции, связанные с 

движением поступлением и выдачей наличных денежных средств и 

по счетам в банке; 

- счета организации в банках, и денежные средства, хранимые на 

них, являются объектами учета и отражены в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

- не существует неучтенных объектов учета и неучтенных 

денежных средств; 

- обороты и сальдо по счетам правильно перенесены в Главную 

книгу и бухгалтерскую отчетность. 

5.Оценка Денежные средства в кассе и на счетах в банках представлены в 

бухгалтерской отчетности в валюте Республики Беларусь. 

6.Точное 

измерение 

Операции с денежными средствами зафиксированы в первичных 

учетных документах и точно перенесены в регистры 

синтетического учета и бухгалтерскую отчетность. При 

определении рублевой оценки денежных средств, выраженных в 

иностранной валюте, используются правильные и точные курсы 

иностранных валют. 

7.Представление 

и раскрытие 

Денежные средства в кассе и на счетах в банках и их движение по 

видам деятельности представлены и раскрыты в бухгалтерской 

отчетности в соответствии с действующими нормативными актами. 
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В ходе проверки всех договоров с поставщиками и подрядчиками, 

прочими контрагентами, сверки актов выполненных работ и счетов на оплату с 

расходными денежными документами проверяемой организации делается 

заключение о законности, полноте и достоверности отражения расходования 

денежных средств. 

 Таким образом, своевременный аудит отчёта о движении денежных 

средств позволяет обеспечить качество финансовой информации, достоверные 

данные которой позволят проводить надёжный анализ денежных потоков 

по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, что, в свою 

очередь, позволит принимать адекватные и эффективные управленческие 

решения. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ДВИГУН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою сталого розвитку діяльності суб’єкта господарської є його 

фінансовій стан, від якого в значній мірі залежить наповнення бюджету країни. 

Тому для прийняття і реалізації управлінських рішень, найбільш ефективних з 

точки зору стратегічного розвитку суб’єкта господарської діяльності, 

необхідним є постійний і ефективний контроль на всіх етапах процесу 

діяльності і управління. Важливо привернути увагу до того факту, що 

відповідно до офіційних даних Державної аудиторської служби України [1] 

проведеними державними фінансовими аудитами за 2019 рік на 225 об’єктах 

виявлено неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що 

призвели до упущених вигод та неотриманих доходів або непродуктивних і 

зайвих витрат на загальну суму понад 7,3 млрд грн, неефективних 

управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що можуть призвести 

(свідчити) про упущені вигоди та неотримані доходи або непродуктивні і зайві 

витрати на суму 5 млрд. грн. Тому питання управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів господарювання є основними і пріоритетними, і перш за все слід 

реально оцінити їх фінансовий стан. 

Дієвим інструментом попередження та вирішення проблем діяльності 

суб’єкта господарювання є внутрішній аудит, основним завданням якого є 

виявлення відхилень у роботі підприємства та розробка рекомендацій щодо їх 

усунення. Метою внутрішнього аудиту є надання рекомендацій з 
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удосконалення діяльності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності 

процесів управління. До завдань внутрішнього аудиту належить також 

забезпечення ефективного внутрішнього контролю відповідно до понесених 

витрат. Здатність надання незалежних та об'єктивних рекомендацій є основною 

відмінністю внутрішнього аудиту від інших форм контролю. 

Служба внутрішнього аудиту суб’єкта господарської діяльності за умови 

дотримання певних вимог щодо її організації та послідовності здійснення 

самого процесу перевірки є гарантією запобігання незаконним діям персоналу 

та зниження ризику прийняття недоцільних та неефективних управлінських 

рішень керівництвом суб’єкта господарювання. Саме тому, впливовим 

інструментом безперервного та ефективного функціонування суб’єкта 

господарської діяльності є створення сучасної системи внутрішнього аудиту, 

яка допоможе не лише здійснювати планомірний контроль за діяльністю 

суб’єкта господарювання з виявленням та усуненням наявних недоліків, але й 

забезпечить можливість покращення роботи управлінських ланок усіх рівнів. 

Створення оптимальної структури внутрішнього аудиту не гарантує стрімкого 

збільшення ефективності діяльності підприємства, але поруч з цим в цілому 

зменшує прорахунки та помилки у веденні обліку та у роботі керівництва 

суб’єкта господарювання.  

Результативність і ефективність служби внутрішнього аудиту 

визначається дотриманням трьох основних вимог: наявність політики аудиту; 

наявності програми аудиту і визначеності завдань аудиту; обов'язковості і 

регулярності аудиту на кожному етапі діяльності; конкретизації процедур 

аудиту. 

Аудитор за результатами проведеного внутрішнього аудиту, має звернути 

увагу керівників, на їх здатність оцінити усі ризики пов’язані із діяльністю 

суб’єкта господарювання; відсутність системного контролю, коли основним є 

подальший контроль, а процедури попереднього та поточного контролю є 

досить слабкими та неврегульованими; не усвідомлення важливості 

внутрішнього контролю керівниками суб’єктів господарювання.  
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Методичні прийоми внутрішнього аудиту можна визначити як сукупність 

способів вивчення законності, доцільності й ефективності господарських 

операцій для оцінки діяльності суб’єкта господарювання загалом. Застосування 

цих прийомів обумовлюється не тільки об’єктами аудиту, а й професійним 

рівнем і практичним досвідом працівників аудиторської служби підприємства. 

Важливо зауважити, що ефективність здійснення внутрішнього аудиту 

залежить від підготовки та компетенції осіб, що здійснюють аудит 

Актуальність внутрішнього аудиту відчутно зросла за останні роки, в 

умовах епідемії короновірусу. У кризовій ситуації зі складнощами стикаються 

практично всі суб'єкти господарської діяльності, тому їх завдання – не втратити 

персонал і забезпечити рентабельність, скористатися ситуацією і спрацювати з 

позитивним результатом. 

Для суб’єктів господарської діяльності сьогодні вкрай важливо точно 

оцінювати всі можливі ризики і вибудовувати стратегію виходячи з чіткого 

розуміння ситуації всередині організації. На сучасному етапі розвитку 

суспільства в умовах карантинних заходів відбувається переосмислення 

традиційних підходів та вимог до здійснення господарської діяльності, а 

відповідно змінюються і вимоги до внутрішнього аудиту. До основних вимог 

можна віднести: інформація про результати аудиту має бути достовірною; 

інформація про результати аудиту має бути надана до виникнення фінансових 

ризиків або після реалізації фінансових ризиків з мінімальними фінансовими 

втратами; результати аудиту мають вливати на фінансовий стан суб’єкта 

господарювання.  

Керівник служби внутрішнього аудиту суб’єкта господарської діяльності 

повинен вирішити: як повинна функціонувати служба внутрішнього аудиту в 

умовах карантинних заходів і чим може допомогти. А це потребує ґрунтовного, 

комплексного аналізу й аудиту, які здатні запропонувати обґрунтовані 

превентивні заходи поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання. 

При цьому значна увага аудиторів має бути звернута на організацію роботи з 

врахуванням наступних факторів: сфера діяльності, масштаб діяльності, 
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регулятивні особливості суб’єкта діяльності, сприйняття внутрішнього аудиту, 

рівень розвитку функції внутрішнього аудиту. 

Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки 

розробленій стратегії трансформації функції внутрішнього аудиту в умовах 

карантинних заходів. Це може бути: перехід з офлайн на дистанційну роботу, 

оптимізація штатної структури, перехід з надання гарантій в парадигму надання 

консультацій. Важливим завданням внутрішнього аудитора має стати активне 

функціонування його як антикризового консультанта. Внутрішнім аудиторам 

варто зайнятися аналітичною роботою і вибудувати сценарії посиленого, 

помірного і м'якого скорочення витрат та збільшення або збереження доходів 

організації, а потім надати свої пропозиції та рекомендації керівництву для 

ознайомлення і можливого використання. 

Адаптація кращого світового досвіду щодо внутрішнього аудиту до умов 

України дасть змогу суттєво підвищити результативність контрольної 

діяльності, створити більш потужний інструмент забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів господарської діяльності. 

Таким чином, чинна практика організації системи внутрішнього аудиту 

потребує розроблення та реалізації новітніх інформаційно-програмних 

проектів, задоволення потреб у підготовці кадрів та підвищенні їх кваліфікації, 

посилення наукового потенціалу. Такий підхід сприятиме зміцненню 

фінансової дисципліни, оперативному реагуванню на виникнення або загрозу 

виникнення фактів неефективного використання фінансових ресурсів та стати 

дієвим інструментом сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності. 
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ЗАСТАВА В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ: 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 

Розглядаючи заставні відносини, слід враховувати предмет застави, 

оскільки він відіграє одну з ключових ролей при наданні кредиту [1]. У 

загальній формі предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, 

цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке 

може бути звернене стягнення. 

Водночас розвиток системи банківського кредитування потребує 

розроблення та впровадження відповідної нормативно-правової бази 

застосування застави. Зокрема, Національний банк України вдосконалює 

стандартні інструменти та механізм регулювання ліквідності [2], затверджує 

розміри коригуючих коефіцієнтів за видами активів [3], посилює вимоги до 

застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності [4; 5]. У 2020 році 
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НБУ розширив критерії прийнятності забезпечення за кредитами для екстреної 

підтримки ліквідності (Emergency liquidity assistance, ELA): заставою за ELA 

можуть виступати майнові права за кредитними договорами з юридичними 

особами не тільки в гривні, але й в іноземній валюті (доларах США та євро) з 

пониженими коригуючими коефіцієнтами; до переліку прийнятної застави 

також включені майнові права за кредитними договорами з юридичними 

особами п’ятого класу (раніше – не нижче четвертого). 

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в 

повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, 

включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих 

порушенням зобов’язання, необхідних витрат на утримання заставленого 

майна, а також витрат, понесених у зв’язку із пред’явленням вимоги, якщо інше 

не встановлено договором. 

Банки, подаючи заявку на одержання кредитів рефінансування, наводять 

у ній конкретний перелік активів, які слугуватимуть забезпеченням кредиту. В 

заявці банк може запропонувати лише однорідну заставу, тобто НБУ не 

дозволяється пропозиція різних видів забезпечення в одній заявці. Фактично 

НБУ приймає у забезпечення кредиту активи за методом маркування. Важливо 

у питанні застави кредитів рефінансування застосовувати метод багаторазового 

використання застави, тобто методу заставного пула. Суть його полягає у 

прийманні від банку-позичальника сукупних активів, які слугують 

забезпеченням усіх наданих НБУ кредитів рефінансування. 

Властивість міжбанківського кредиту забезпечувати ліквідність та 

підвищувати платоспроможність банків-позичальників, сприяти одержанню 

доходів банками-кредиторами тощо безпосередньо пов’язано з суб’єктами 

таких кредитних відносин. Надання міжбанківських кредитів одним банком 

іншому переважно пов’язане з перерозподілом вже мобілізованих банківських 

ресурсів між окремими банками, регіонами країни, галузями економіки тощо. 

Інша справа, коли в міжбанківському кредитуванні бере участь центральний 

банк. Ступінь участі його в формуванні ресурсів банків другого рівня залежить 
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від цілей грошово-кредитної політики, яку він здійснює у той чи інший проміжок 

часу, а також її інструментів, зокрема рефінансування банків. Потрібно 

враховувати специфіку джерел надання кредитів центральним банком. 

У формуванні банківських ресурсів важливу роль відіграють міжбанківські 

кредити. Специфіка міжбанківського кредиту полягає насамперед у можливості 

оперативного одержання коштів банками, в яких виникла потреба в додаткових 

ресурсах. Банки, які нормально функціонують, використовують міжбанківський 

кредит як інструмент регулювання власної ліквідності та платоспроможності. 

Водночас його використання дає змогу банкам-кредиторам розмістити їхні 

тимчасово вільні ресурси в інших банках з метою одержання доходів, а банкам-

кредитоодержувачам розширити обсяги своїх активних операцій. 

У НБУ існують специфічні джерела надання міжбанківських кредитів, 

зокрема гроші в обігу та гроші в міжбанківських розрахунках. НБУ через 

надання міжбанківських кредитів реалізує притаманну йому функцію кредитора 

останньої інстанції. Надаючи такі кредити, він збільшує грошову базу і 

розширює пропозицію грошей, тоді як зменшення кредитів зменшує грошову 

базу та звужує пропозицію грошей. Кредитна діяльність НБУ впливає також на 

рівень ринкових процентних ставок. Таким чином, рефінансування банків 

безпосередньо пов’язане з виконанням центральним банком основної функції – 

регулювання грошового обігу та забезпечення стабільності грошової одиниці. 

 

Список використаних джерел 

1. Баріда Н.П. Економічний зміст та функції застави в системі банківського 

кредитування. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. 2012. Вип. 19. С. 17–28. 

2. Національний банк України оптимізує інструменти з управління 

ліквідністю. URL:https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article? 

art_id=21954707&showTitle=true (дата звернення 18.03.2021). 

3. Національний банк визначив розміри коригуючих коефіцієнтів для застави 

за кредитами рефінансування. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/ 

publish/article?art_id=24491081 (дата звернення 18.03.2021). 



 

308 

4. Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним 

банком України ліквідності банків: Постанова Правління Національного банку 

України № 130 від 04 вересня 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/ 

legislation/Resolution_04092020_130 (дата звернення 18.03.2021). 

5. Національний банк посилив вимоги до застави за кредитами для екстреної 

підтримки ліквідності. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/2797342-nbu-posiliv-vimogi-do-zastavi-za-kreditami-dla-ekstrenoi-

pidtrimki-likvidnosti.html (дата звернення 18.03.2021). 

 

 

Д.е.н., професор Білоцерківець В.В. 

професор кафедри міжнародної економіки, 

політичної економії та управління, 

д.е.н., професор Завгородня О.О. 

професор кафедри міжнародної економіки, 

політичної економії та управління, 

Фролов І.І. 

магістрант кафедри міжнародної економіки, 

політичної економії та управління, 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпро 

E-mail: crummess@gmail.com 

 

СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УМОВАХ КРИЗИ КОВІД-19: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОЇ 

ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

20-ті роки третього тисячоліття виявились для вітчизняної національної 

економіки знов важкими. На зміну лихоліттю 90-х, занепаду на зламі 10-х та 

потужних потрясінь середини минулого десятиліття прийшла нова економічна 
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криза, що охопила усю глобальну економіку.  

Зрозуміло, що питання завершення попереднього економічного циклу 

вже давно досить жваво обговорювалась і в наукових колах, і на експертних 

майданчиках. Припинення позитивної економічної динаміки, її неминуче 

згасання на глобальному рівні не викликали сумніву. Особливо чіткі сигнали 

щодо цього надсилала країна, національна економіка протягом останнього 

десятиліття відігравала роль одного з головних її драйверів. Проте пророцтва 

від наукового та експертного середовища щодо переходу на спадну траєкторію 

економічної динаміки раз за разом виявлялись фальстартними. Тільки під 

знаменом пандемії ковід-19 світ перейшов до нової реальності – позитивна 

економічна динаміка припинилась, а світова й більшість національних економік 

занурились в жахіття економічної кризи, з усіма її невід’ємними наслідками – 

зростанням безробіття, банкрутством підприємств, наростанням бюджетного 

дефіциту, викликами для фіскальної політики тощо.  

На превеликий жаль, національній економіці України не пощастило 

використати у повній мірі ті грандіозні можливості, які були подаровані що 

виникли в глобальній економіці в добу, що розпочалась після попередньої 

світової кризи – Великої Рецесії. Криза завжди є не тільки й не стільки 

викликом, скільки шансом для модернізації національної економіки чи 

окремого суб’єкта господарювання, проведення нової самозборки за нових, 

істотно змінених умовах існування. З одного боку, це час пошуку відсутніх 

раніше, властивих новій реальності можливостей, а з іншого, це шанс для 

конструювання більш ефективних, адаптованих або вибудованих під нові 

умови механізмів, подальшого використання узвичаєних можливостей та 

осучаснення або формування раніш відсутніх потенцій, які відкриває 

посткризовий період. 

Багаточисельні когорти вітчизняних економічних суб’єктів протягом 

останнього десятиліття скористались новими перспективами й залишили 

шкаралупу виключно національного виробництва та споживання. Вони набули 

досвіду вже досить вдалих гравців у координатах міжнародних економічних 
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відносин. Про це недвозначно свідчать статистичні дані протягом останніх 

шести років – рівень їх залучення до глобалізаційних процесів демонструє 

невпинне зростання. Проте такі досягнення є видатними лише на перший 

погляд. Тріумфальність маршу національної економіки України східцям 

глобалізації й інноваційного випереджального економічного розвитку 

видається вже й не настільки яскравим, якщо врахувати колосальність 

потенціалу вікна можливостей, що було подаровано долею нашій економіці у 

10-ті роки. Парадний марш світової економіки не виніс національну економіку 

України до його авангарду, але, на жаль, залишив її й далі плентатись майже у 

самому ар’єргарді його учасників. 

Тож нова глобальна криза, її перші прохолодні подихи у 2019 році та 

відверто морозні пориви на початку 2020 року змусили вітчизняних 

економічних гравців з острахом чекати на похмуре прийдешнє, заморожувати 

інвестиційні проекти, скорочувати споживання в очікуванні нових болісних 

економічних потрясінь. 

Якою має бути економічна стратегія держави, які тактичні рішення вона 

має приймати, як ці рішення мають надихнути оптимізмом економічних 

акторів? Яким чином запобігти руйнації та сприяти збереженню, з такими 

труднощами завойованих, ще доволі незначних національних плацдармів на 

світових ринках? Як забезпечити, хоча б нейтральну економічну динаміку у 

вирії глобальної економічної рецесії? Які зміни мають відбутись у національній 

фіскальній політиці, як зосередженні апарату найбільш ефективного 

інструментарію протидії розгортанню економічної кризи? Саме ці питання 

сьогодні виходять на повістку дня, саме вони набувають зараз особливої 

значущості та актуальності.  

Численні розробки класиків минулого та дослідження видатних науковців 

сучасності присвячені розв’язанню питань, що пов’язані з причинами, 

специфікою протікання та наслідками полівекторної економічної динаміки. 

Й. Шумпетер, М. Кондратьєв, Д.М. Кейнс, Г. фон Хаберлер, Р. Харрод, 

Р. Солоу, П. Ромер, П. Кругман, Г. Менкью та багато інших дослідників [1 – 6] 
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доклали великих зусиль аби зрозуміти, які саме індикатори сигналізують про 

наближення радикального повороту у напрямі динаміки, якими є об’єктивні 

симптоми настання продромальної фази економічної кризи, які методики здатні 

їх із певною надійністю верифікувати.  

Як не шкода, але пророцтва про безумовне настання кризи справдились і 

наразі питанням є визначення ефективних шляхів її подолання, послаблення 

руйнівної сили та пошук можливостей мінімізувати її наслідки для економічних 

акторів, що мають невідкладно адаптувати патерни своєї поведінки до реалій, в 

яких опинились світова економіка, взагалі, та національна, як її невід’ємна 

складова. І в цьому контексті особливої ваги набувають питання перетворень у 

національній фіскальній політиці, реформування та розвиток системи 

оподаткування, що має адекватно реагувати на виклики сьогодення.  

Тривале економічне зростання, що стало вже буденним для більшості 

країн світу протягом останніх років, добігло свого логічного кінця. Буремні 

2008-2009 роки задали повістку на десятиліття, визначили орієнтацію урядів на 

політику кількісного пом’якшення як панацею від занурення до економічної 

кризи. Неодноразові спроби держави відмовитись від практики підтримки 

хиткої та млявої економічної динаміки за рахунок щедрих вливань у межах 

політики дешевих грошей раз за разом наражались на загрози призупинення 

навіть такого економічного зростання. Розуміння, що черговий економічний 

циклу добігає свого кінця, вимагало від урядів розробки програм подальшого 

стимулювання економічного відновлення в очікуванні фази кризи та депресії, 

формування заздалегідь запасу міцності для розгортання нової експансіоністської 

політики, можливої реалізації за нових умов вже традиційних грошових 

вливань у межах політики кількісного пом’якшення. Спроби здійснення 

подібних заходів світова наукова та професійна спільнота мала можливість 

спостерігати у наших європейських (по більшій мірі, не надто вдалих) та 

північноамериканських партнерів (на наш погляд, більш успішних). Водночас 

можна фіксувати відчайдушні спроби пролонгувати економічне зростання, 

відтермінувати неможливе – момент повороту до спадного тренду в економічній 
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динаміці. Зростання обсягу видатків на державне споживання, в першу чергу, 

федеральне, в Сполучених Штатах протягом кількох останніх кварталів 2019 р. 

та перших 2020 р. був дійсно вражаючим (табл. 1). Цілком можливо, що такі 

заходи могли б виявитись цілком достатніми, аби забезпечити додатковий 

імпульс сукупному попиту, сприяти пожвавленню на ринку та оживити (досить 

побляклі після шоку Великої Рецесії) сподівання на відродження моделі 

безупинного зростання. Ймовірність відновлення потужної економічної динаміки 

виглядала дещо сумнівною, але перспективи фіксації темпів зростання ВВП на 

середньому для країн старої Європи рівні були цілком вірогідними. 

Таблиця 1 

Динаміка державних видатків на споживання та валові інвестиції в США 

(2018-2020 рр.) 

Рік 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

2017 загалом -0,2 1,4 -0,1 2,4 

- федеральний рівень -1,2 3,3 0,1 4,6 

- рівень штатів та місцевий рівень 0,3 0,3 -0,2 1,1 

2018 загалом 1,5 2,9 2,5 -0,9 

- федеральний рівень 1,9 3,5 4,5 1,9 

- рівень штатів та місцевий рівень 1,5 2,5 1,4 -2,5 

2019 загалом 2,5 5,0 2,1 2,4 

- федеральний рівень 1,3 9,2 4,8 4,0 

- рівень штатів та місцевий рівень 3,2 2,6 0,6 1,5 

2020 загалом 1,3 2,5 -4,8 -1,1 

- федеральний рівень 1,6 16,4 -6,2 0,9 

- рівень штатів та місцевий рівень 1,2 -5,4 -3,9 -1,2 

Джерело: складено за [7] 

 

Проте таким сподіванням не судилось справдитись. Начебто цілком 

неймовірна у ХХІ столітті, абсолютно неочікувана економічною спільнотою 

пандемія ковід-19 зненацька нанесла потужний удар усій системі світових 

господарських зв’язків, нанесла нищівний удар глобальній економіці, швидко 

зламавши вибудовані та виплекані логістичні ланцюжки. Для України 

наближення глобальної економічної кризи виявилось неочікуваним – важко 

інакше сприймати політику зниження облікової ставки НБУ за умов нагальної 

необхідності посилення її інструментальної потужності, створення резервів на 

песимістичне майбутнє. Тож пом’якшення процесів протікання кризи в 
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національній економіці, мінімізація її негативних наслідків в національних 

умовах не можуть базуватись на тривіальному запозиченні аналогічних 

рецептів у наших західних партнерів. Вимушеною, і водночас інноваційною за 

таких умов, має стати корекція модальності фіскальної політики. 

Стимулювання економічної активності в умовах цугцванга глобальної кризи 

має базуватись на національному рівні не на наявному інструментарії 

монетарної політики, а передбачати активне застосування апарату фіскальної 

політики, впровадження державної програми фронтальної підтримки 

виробників та споживачів, внесення відповідних коректив у оподаткування 

бізнесу та пошук резервів податкових надходжень. Особливої актуальності 

остання опція набуває в координатах продовження процесів децентралізації та 

катастрофічного скорочення доходів місцевих бюджетів. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОПЛАТА ТРУДА: ПОДХОДЫ 

К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ  

 

Дискуссия к определению дефиниций «оплата труда» и «заработная 

плата» на современном этапе остается актуальной, авторы как отождествляют, 

так и считают их отличными друг от друга. В то же время, если категории 

«заработная плата»» относится к наемному труду и являются ценовой, то 

категория «оплата труда» должна рассматриваться более широко. На основе 

вышеизложенного изучение сущности подходов к определению «оплата труда» 

и «заработная плата» является актуальной.  

Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь понятия «оплата 

труда» и «заработная плата» являются тождественными и представляет собой 

вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить своему 

работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, 

качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически 

отработанного времени [1]. 

В экономической литературе встречаются различные подходы к 

определению исследуемых понятий, рассмотрим их в таблице 1. 

Исходя из рассмотренных определений заработной платы можно сделать 

вывод о том, что они отражают различные аспекты экономической категории 

понятия, взаимодополняя друг друга, и различаются между собой по степени 

конкретизации и направленности. 
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Таблица 1 

Сущность категории «заработная плата» 

Автор Определение 

Бабук И.М. 

[2, с. 86] 

Заработная плата – это вознаграждение работников за труд и его 

конечные результаты, выступает в качестве цены рабочей силы 

Ладутько Н.И. 

[3, c. 57] 

Заработная плата – это затраты на производство и реализацию продукции, 

которые направляют на оплату труда наемных работников и т.д 

Мокий М.С. 

[4, с. 54] 

Заработная плата – это превращённая форма стоимости и цены товара 

рабочая сила. 

Сушкевич А.Н. 

[5, c. 74] 

Заработная плата – денежная компенсация, которую работник получает в 

обмен на свою рабочую силу 

Нехорошева Л.Н. 

[6, c. 116] 

Заработная плата – это вознаграждение, которое получает работник 

предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им 

труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия 

Яковлев Р.А. 

[7, c. 96] 

Заработная плата – это установленное соглашением сторон 

систематическое вознаграждение работника за выполняемую по 

трудовому договору работу 

 

Таким образом, заработная плата – это денежная компенсация, которую 

работник получает в обмен за свой труд, цена трудовых ресурсов, 

задействованных в производственном процессе, поступающая в личное 

потребление трудящихся в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда. 

Таблица 2 

Сущность категории «оплата труда» 

Автор Определение 

Мартемьянов B.C., 

Скачкова Г.С. [8] 

Оплата труда – формы и механизм вознаграждения за труд человека 

Гринавцева Е.В.[9] 

Суть системы оплаты труда работников состоит в стимулировании 

производственного поведения работников и формирование 

вознаграждения в соответствии с вкладом каждого работника в 

деятельность организации 

Минева О.Н. 

[10, с. 192] 

Оплата труда – это уплаченные находящимся и не находящимся в 

штатном составе предприятия работникам средства, форма которых 

может быть денежной или натуральной за проделанную работу или 

проработанное время 

Коваленко А.Ю. 

[11, с.115] 

Система отношений, связанных с обеспечением формирования и 

совершения работодателем выплат сотрудникам за их труд согласно 

законам, иным нормативно правовым актам, коллективным договорам, 

соглашениям, локальным нормативным актам и трудовым договорам 

Ростовцева С.Т.[9] 
Оплата труда – процесс, в ходе которого производится расчет с 

сотрудниками предприятия (организации) за проделанную работу 
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Что касается определений оплаты труда, рассмотренных в таблице 2, 

выделяются различные подходы к их семантике. Так по мнению 

Ростовцева С.Т., оно употребляется как синоним заработной плате. Другие же 

авторы рассматривают понятие оплаты труда шире и отличают его. Так 

Гринавцева Е.В. подчеркивает , что оплата труда зависит не только от 

результатов труда отдельного работника, но также от результатов труда целого 

коллектива, т.е. доходности предприятия.  

В научной литературе существует определение оплаты труда, которое 

дает детальную трактовку понятия и позволяет разграничить рассматриваемые 

понятия. Оплата труда – это система экономических институтов, которая 

представляет собой традиционный метод распределения и состоит из 

интернациональных стандартов, государственных гарантий, минимальных 

стандартов и экономических рычагов, налогообложения индивидуальных 

доходов, трудовых и коллективных договоров, соглашений, местных тарифных 

норм и нормативов и других официальных документов, связанных с 

управлением заработанными доходами от труда и собственности, при помощи 

которых устанавливаются компенсация, социальные выплаты, вознаграждение, 

другие меры стимулирования и мотивации и доходы от собственности в виде 

финансового и другого участия для занятых по найму, и формируются доходы 

самостоятельно занятых граждан, надомников и лиц, использующих новые 

формы занятости и занятых деятельностью в неформальном секторе экономики 

и секторе социального обслуживания» [12]. 

По мнению автора, не смотря на крепкую связь терминов друг с другом, 

следует разграничивать термин «оплата труда» и «заработная плата». 

Заработная плата является составляющей оплаты труда, она ограничивается 

выплатами из фонда заработной платы. Существующие поощрительные 

выплаты, надбавки, премии, источником которых является не фонд заработной 

платы, а прибыль организации или средства специального назначения и 

целевые поступления, говорит о существенной разнице между заработной 

платой и оплатой труда. 
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Таким образом «оплата труда» и «заработная плата» часто 

применяются как синонимы, однако следует считать оплату труда более 

широким понятием. Заработная плата скорее определяет права работника в 

трудовых отношениях, необходимость получения им денежного 

вознаграждения. 
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 

 

В останнє десятиріччя у багатьох країнах світу відбуваються процеси 

реформування податкових систем, спрямовані на зменшення негативного 

впливу податків на умови конкуренції та інвестиційні рішення економічних 

суб’єктів, зокрема, шляхом зменшення оподаткування факторів виробництва 

та підвищення ролі податків на споживання. Для України доступ до 

європейських ринків у зв’язку з дією Угоди про зону вільної торгівлі 

з ЄС, актуалізує питання вивчення світових тенденцій в галузі 

оподаткування та адаптація правових норм національного законодавства до 

європейського [1]. 

Слід відмітити, за показником «співвідношення податків до ВВП» 
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країни ОЕСР суттєво відрізняються : від 10% до понад 45% ВВП. У 

2018 р. у лідерах знаходилися такі країни як Франція (46,1%), Данія 

(44,9%), Бельгія (44,9%), а до країн з найнижчим цим показником відносяться 

Індонезія (11,9%), Мексика (16,1%), Чилі (21,1%). Середній рівень показника 

«співвідношення податків до ВВП» по країнам ОЕСР становить 34,3% 

ВВП. 

Зазначимо, що поряд з широким діапазоном показника «податки до 

ВВП», суттєво відрізняється й структура податкових надходжень в різних 

країнах світу. Відомо про зв'язок між податковою структурою та рівнем ВВП 

країни на душу населення: у більш розвинених країнах більше питома вага у 

податкових надходженнях припадає на податок на доходи фізичних осіб та 

менше питома вага корпоративного податку та податку на додану вартість 

(ПДВ). Крім того, високий рівень податків у ВВП зазвичай пов’язаний з більш 

низькими частками корпоративного податку та ПДВ у загальних податкових 

надходженнях. У таблиці 1 наведено структуру податкових надходжень та 

обов’язкових платежів по країнам ОЕСР у період 1965-2015рр. 

Таблиця 1  

Структура податків і обов’язкових платежів в країнах ОЕСР 

Назва податку 1965р. 1990р. 2000р. 2010р. 2015р. 

Податки на доходи фізичних осіб 27,2  30,4 25,7 23,8 24,8 

Податки на доходи корпорацій  8,6 7,8  9,6 8,4 8,3 

Внески з обов’язкового соціального страхування 18,0  23,0 25,2 27,0 26,5 

Податок на заробітну плату 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 

Податки на майно 7,5  5,5 5,3 5,3 5,6 

Податки на споживання, у т.ч. 37,8  31,4 32,1 32,5 32,0 

ПДВ 2,8  16,3 18,9 19,8 19,8 

Акциз 14,0  8,0 8,4 8,3 7,5 

Інші податки 0,5  0,9 0,6 0,6 0,6 

Всього 100 100 100 100 100 

Джерело: складено за даними [2] 

 

Загальні тенденції в оподаткуванні та податкові реформи, прийняті до 

кризи COVID-19 серед країн – членів ОЕСР: 

1) подальше зниження податку на доходи фізичних осіб шляхом 

зниження ставок податку та звуження бази оподаткування, орієнтоване на 
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підтримку домогосподарств з низьким та середнім рівнем доходу. Одночасно, 

реформи, спрямовані на зниження внесків на соціальне страхування 

сповільнилися. 

Податок на доходи фізичних осіб та внески соцстрахування є основними 

податковими надходженнями у більшості країн світу. У 2018 році ці податкові 

платежі разом з податками на заробітну плату становили більше 60% 

податкових надходжень у США та Німечинни, близько 60% у Франції та 

Японії, близько 40% в Ізраїлі, Новой Зеландії, Мексиці. 

У світі відмічається зростання нерівності ринкових доходів 

домогосподарств (доходів до оподаткування та державної допомоги), яке 

скорочується за допомогою державних трансфертів (2/3 скорочень у 

середньому) та податків (1/3 скорочень у середньому). За таких умов, зниження 

податкового навантаження на доходи фізичних осіб з низьким та середнім 

рівнем доходу є ефективним інструментом державної політики перерозподілу. 

2) Зниження податкового навантаження з доходів на працю з 2013 по 

2019 роки після його зростання після світової кризи 2008/2009рр. 

3) Продовження зниження ставок корпоративного податку (податку на 

прибуток). Найзначніші зниження ставки цього податку, як правило, були 

відмічені в країнах, з вищими початковими ставками податку, що призвело до 

подальшого зближення встановлених законодавством ставок податку у різних 

країнах. 

Країни надають знижені ставки податку на прибуток для малого та 

середнього бізнесу, застосовують нижчі податкові ставки до першого 

отриманого прибутку, незалежно від рівня загального доходу.  

4) Розширення податкових пільг для стимулювання інвестицій та 

інновацій, екологічної стійкості.  

5) У сфері міжнародного оподаткування продовження заходів із захисту 

бази оподаткування корпоративним податком відповідно до протидії розмиттю 

бази оподаткування та переміщенню прибутку (BEPS). 

6) Основні ставки податку на додану вартість (ПДВ) здебільшого 
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залишаються стабільними, поряд з розширенням бази оподаткування.  

Деякі країні зменшили ставки ПДВ для окремих галузей. Зокрема, 

Угорщина знизила свою ставку ПДВ на послуги з проживання з 18% до 5%. 

Чехія та Греція – на послуги громадського харчування.  

Податкова політика держав зосереджується я на боротьбі з шахрайством з 

ПДВ та забезпеченні ефективного оподаткування транскордонних онлайн-

продажів, щоб отримати додаткові доходи. 

7) зростання ставок в акцизному оподаткуванні, зокрема на тютюнові 

вироби та цукровмісні напої.  

8) Зростання кількості країн з провадженням реформ, спрямованих на 

посилення фіскального навантаження на майнове оподаткування.  

9) Продовження реформування екологічного оподаткування: зміни 

податків на викиди вуглецю і податків на споживання електроенергіїї; 

зниження податків на транспортні засоби з альтернативними видами палива. 

10) Запровадження оподаткування цифрової економіки та введення 

податку на цифрові послуги : онлайн діяльність, рекламні послуги, цифрові 

транзакції, онлайн- і фізичний розподіл аудіо-візуального вмісту [2]. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 

Митне оформлення є важливою частиною при здійсненні митних 

операцій, які знаходяться під впливом зовнішньоекономічної діяльності. Тому 

актуальність даної проблеми в тому, що при виникненні суперечностей у 

процесі митного оформлення при переміщенні через митний кордон України, 

може негативно вплинути на зовнішньоекономічну діяльність самої країни та 

на інші. 

На даному етапі часу особливо актуальним є розгляд проблеми, що 

стосується адміністрування митних платежів на шляху до євроінтеграції. Митні 

платежі важливі для економічного регулювання та наповнення дохідної 

частини Державного бюджету України, а також для контролю та захисту 

національних інтересів країни.  

Згідно з Митним Кодексом України, до митних платежів відносяться 

мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції), податок на додану вартість із ввезених на митну територію 

України товарів (продукції) [1]. Нині, адмініструванню митних платежів 

приділяється велика увага щодо перетворення законодавства. Прикладом цього 

є прийняття українським урядом Стратегії управління державними фінансами 

на 2017–2021 роки [2]. Цей документ розв’язуватиме такі проблеми, як 

непередбачуваність бюджетної та податкової політики у середньостроковій 
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перспективі, відсутність цілісної системи стратегічного планування, 

сфокусованість на механізмах контролю витрат. Мінфіном вдосконалять 

методику прогнозування надходжень митних платежів для підвищення якості 

індикативних показників. 

З усім тим, не зважаючи на певні покращення в данному питанні, до 

митниці надходять скарги та звернення щодо проблем адміністрування митних 

платежів в ході митного оформлення. У табл. 1 зібрано та представлено 

показники ефективності роботи митниць Державної митної служби. 

Таблиця 1 

Зведена інформація скарг щодо проблемних питань адміністрування 

митних платежів за 2019-2020 рр. [3] 

Митниця 
Кількість 

скарг 

Кількість 

скарг в 

роботі 

Середня 

оцінка 

Середній 

час 

обробки, 

год. 

Середній 

час 

реакції, 

год. 

Відсоток 

задоволених 

заявників 

Одеська митниця 41 1 2,62 50,6 17,0 42,31% 

Галицька митниця 38 1 4,08 234,0 20,5 76,92% 

Київська митниця 36 8 3,90 133,9 11,8 70,00% 

Північна митниця 7 0 3,67 75,6 1,7 66,67% 

Волинська митниця 6 0 3,00 114,7 14,9 66,67% 

Дніпровська митниця 6 0 3,67 51,1 7,4 66,67% 

Поліська митниця 5 0 5,00 40,5 22,3 100,00% 

Слобожанська митниця 5 1 3,00 80,2 2,4 75,00% 

Подільська митниця 3 0 - 33,0 2,6 - 

Буковинська митниця 2 0 5,00 26,0 36,1 100,00% 

Закарпатська митниця 2 0 4,00 51,5 32,3 100,00% 

Чорноморська митниця 2 0 5,00 730,6 6,2 100,00% 

Азовська митниця 1 0 - 23,3 0,1 - 

 

З табл. 1 видно, що за 2020 рік поступило 154 скарги стосовно 

адміністрування митних платежів. Найбільш скаржаться на Одеську, Галицьку 

та Київську митниці. Крім того, на цих локаціях відсоток задоволених заявників 

не дуже високий, а середній час обробки значний та деякі скарги й досі в 

процесі обробки, що є негативним фактом. За період 2019-2020 рр., середній 

час обробки складає 127,4 години, показник має негативну тенденцію через 

погану роботу деяких митниць. Середня оцінка склала 3,44, яка не значно 
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високий, а задоволених заявників трохи більш ніж половина (64,3%). Усе це 

говорить про неналежну роботи митниці в питаннях регулювання 

адміністрування митних платежів, наявності проблемних питань, їх 

невирішеності.  

Причиною незадоволення на наш погляд при адмініструванні митних 

платежів, є не акцизні товари та мито, а саме податок на додану вартість, 

тому що саме цей платіж потрібно сплачувати «живими» коштами на митниці, 

при цьому ніяк не впливає наявність податкових кредитів в українських 

компаній. 

Як зазначає Є.В. Литвинова, «податковий кредит зростає, а повернення 

ПДВ у повному обсязі не відбувається, тому українські експортери змушені 

покладати ці витрати на собівартість, що неодмінно збільшує вартість товарів 

для зовнішнього ринку» [4].  

Розглянемо детальніше такі скарги та їх статус для аналізу проблем. На 

рис. 1 зображено структуру статусів скарг з проблемних питань щодо 

адміністрування митних платежів.  

 

Рис.1. Діаграма питомої ваги статусів скарг щодо проблемних питань 

з адміністрування митних платежів 

Джерело: складено на основі [3] 
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Закон України "Про звернення громадян" передбачає, що громадяни 

України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 

відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та 

пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 

щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 

законних інтересів та скаргою про їх порушення [5]. 

Виходячи з рис.1, можна побачити, що половина заявників повністю 

задоволена вирішенням їх проблем з цього приводу (49%). Майже таку ж 

частку займає роз’яснення щодо законодавства (43%). Тобто це рішення про 

відмову в розгляді звернення, яке доводиться до відома громадянина в 

письмовій формі з посиланням на Закон України "Про звернення громадян" і 

викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження 

прийнятого рішення. Інші статуси скарг складають незначну частину (8%). 

Процедури оскарження рішень митниць, що приймаються ними під час 

здійснення державної митної справи, мають певні законодавчо встановлені 

особливості. Наявний порядок адміністративного оскарження рішень, дій та 

бездіяльності органів державної митної служби має низку недоліків, але 

загалом він досить прийнятний і нескладний. Належне функціонування цієї 

процедури є одним з важливих елементів та факторів впливу у сфері 

міжнародної торгівлі. Тому проаналізувавши показники ефективності роботи зі 

скаргами та зверненнями до митниці при оформленні, зокрема, адміністрування 

митних платежів, можна зробити висновок, що основною проблемою сучасного 

періоду є сплата ПДВ «живими» коштами. Крім того, існує проблема часу 

обробки звернень щодо адміністрування митних платежів, певна 

незадоволеність заявників та неналежність роботи митниці в цьому питанні. 

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, вважаємо, що основними 

необхідними заходами, спрямованими на підвищення організації 

адміністрування митних платежів, повинні бути такі: 
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- запровадження веб-порталу з відкритим доступом з оформлення митних 

декларацій для товарів; 

- забезпечення актуальною інформацією митних брокерів щодо митних 

платежів;  

- зменшити час обробки шляхом удосконаленням технологічного 

забезпечення митних органів; 

- надати мотивацію співробітникам митниці шляхом покращення умов 

роботи; 

- формування у громадськості належного розуміння значення діяльності 

митниці в сфері адміністрування митних платежів; 

- варто спростити повернення податку на додану вартість та дозволити 

користуватися податковими кредитами, які сплачені до Державного бюджету 

України; 

- посилити контроль митних органів та їх ефективність роботи; 

- створення офіційного порталу з відкритим доступом та нормативно-

правового забезпечення щодо сплати ПДВ експортерами з використанням 

податкових кредитів. 

Розв’язання зазначених питань дозволить підвищити якість митного 

регулювання та вдосконалити процес адміністрування митних платежів 

органами Державної митної служби України. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Питання вдосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні 

набуло актуальності. Зарубіжна практика справляння податку з доходів 

фізичних осіб насичена знижками, з яких переважна частина – це знижки з 

оподатковувавих доходів, а іноді безпосередньо з податкових зобов’язань 

[7, С. 266]. Дослідження ефективних систем місцевого оподаткування та їх 

реалізація в Україні є необхідними передумовами реформування системи 

оподаткування на місцевому рівні [1]. Значні фінансові ресурси підприємства 

забирає податок на прибуток, оскільки він не компенсується ніякими 
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надходженнями, не впливає на зменшення інших податків, а виплачується саме 

з прибутку. До того ж він являє собою найвагоміший інструмент державного 

регулювання національної економіки [5, С. 905]. Побудова та функціонування 

якісної системи місцевого оподаткування неможлива без використання 

основних принципів механізму регулювання місцевих податків та зборів. До 

них входять: прозорість податкового навантаження для юридичних та фізичних 

осіб платників податків і, як наслідок, підвищення ефективного розподілу 

ресурсів; безумовне право органів місцевого самоврядування самостійно 

визначати, встановлювати та змінювати за потреби і в певному обсязі, 

встановленому законодавством, обсяг місцевих податків та зборів та ін. [1]. До 

основних принципів побудови та призначення системи оподаткування 

необхідно віднеси принцип рівнозначності і пропорційності, який дасть 

можливість справляння податків з юридичних осіб здійснювати у певній частці 

від отриманого прибутку та забезпечувати сплату рівних податків і зборів усіма 

суб’єктами підприємницької діяльності [3, C. 274]. В Україні об’єкт податку з 

нерухомого майна, що відмінний від земельної ділянки, є об’єкти житлової та 

нежитлової нерухомості, зокрема їх частка. Ставки податку встановлюються 

органами місцевої влади, але не можуть бути більші за 1,5% мінімальної 

заробітної плати на 1 кв. м за 1 рік [4]. В нашій країні спостерігається суттєве, 

проте нерівнозначне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, що 

призводить до диспропорційності умов конкуренції. З огляду на це, особливого 

значення набуває впровадження в діяльність підприємств заходів щодо 

законної оптимізації податкових платежів, теоретичні та методичні засади яких 

визначає податкове планування, що дозволяє підвищити фінансову стійкість та 

конкурентоспроможність підприємств [6, C. 396]. Проблемним є також 

транспортний податок, застосування якого є малоефективним, у зв’язку з його 

фактичним існуванням як податку на розкіш на транспортні засоби. Така 

практика суттєво зменшує бюджетні надходження, особливо у порівнянні з 

транспортним податком зарубіжних країн. Так якщо в більшості зарубіжних 

країн транспортний податок загалом забезпечує від 8% до 15% надходжень 
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місцевого бюджету, то в Україні це лише приблизно 0,3% [2, с. 33].  

На нашу думку, в Україні доцільно було б ввести прогресивну шкалу з 

низьким або помірним рівнем прогресії. Шкала оподаткування зазвичай 

пов’язується з основною пільгою – не неоподатковуваним мінімумом. В 

Україні неоподатковуваного мінімуму не існує, натомість запроваджено 

податкову соціальну пільгу.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 

 

Діяльність сучасних суб’єктів економіки вже не можлива без платіжних 

систем, які забезпечують здійснення розрахунків між економічними суб’єктами 

та безпеку даних розрахунків. Варто зазначити, що сучасна платіжна система – 

це платіжна система, що побудована з врахуванням аспектів діджиталізації. 
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Саме діджиталізація дозволяє сформувати платіжні системи досить мобільного 

характеру та з високим ступенем захисту здійснення операцій. 

Варто відзначити, що на сьогодні в межах України Національний банк та 

Міністерство цифрової трансформації досить активно працюють над 

цифровізацією банківської сфери загалом та платіжних систем зокрема. Як 

наслідок дана плідна праця на рівні держави вже на сьогодні дає можливість 

сформувати платіжні послуги високої якості та мобільності, створюючи значні 

додаткові можливості як для клієнтів банків, так, власне, і для самих банків [1].  

Подальший розвиток діджиталізації в платіжних системах значно 

скоротить черги в банківських установах, спростить саму процедуру здійснення 

розрахунків, скоротить час клієнтів на здійснення цих розрахунків. Варто також 

акцентувати, що діджиталізація платіжних систем значно спростить фінансові 

послуги, зробить їх більш мобільними, комфортними, доступними. Для банків 

цифровізація платіжних систем – це шлях до зростання операцій, скорочення 

процедури їх надання, можливість впровадження сучасних послуг та 

підвищення конкурентоздатності банків [1].  

Аспекти діджиталізації в межах платіжної системи охоплюють: 

- проведення самих платежів завдяки новітнім технологіям; 

- використання мобільних платіжних інструментів; 

- авторизацію розрахунків; 

- використання діджиталізованого термінального обладнання (банкомат, 

платіжний термінал (торгівельний, банківський, термінал голосової авторизації), 

контрольно-касові системи, комп’ютер, планшет, телефон, годинник). 

Сучасна, діджиталізована платіжна система має свої повноваження, котрі 

реалізуються в межах функцій, які досить важливі як для економіки вцілому, 

так і для окремих її суб’єктів зокрема. 

Отже, до функцій сучасних діджиталізованих платіжних систем слід 

віднести: 

- забезпечення здійснення розрахунків на рівні окремих суб’єктів та на 

рівні держави, світу; 
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- забезпечення та дотримання законності функціонування; 

- забезпечення конфіденційності та захист персональних даних (номер 

картки, crv код, пін код, термін дії картки); 

- забезпечення та збереження цілісності інформації (за сумою та іншими 

параметрами транзакції); 

- забезпечення оплати доступним для конкретного платника способом 

враховуючи можливості мобільних платіжних інструментів та розрахунки 

завдяки еквайрингу; 

- забезпечення автентифікації; 

- можливість відкриття рахунку для юридичних і фізичних осіб в межах 

платіжної системи, оминаючи рахунок в банку [2, 3, 4]. 

Вважаємо доцільним зупинитись на досить важливому сучасному аспекті 

платіжної системи – можливості відкриття рахунку в межах платіжної системи. 

Хоча все ж таки відкриття банківських рахунків для здійснення розрахунків на 

сьогодні є більш традиційною формою здійснення платежів (порівняно із 

можливістю відкриття рахунків в межах платіжної системи), але на сьогодні все 

більше юридичних осіб відкриває власні рахунки в межах платіжних систем, 

оминаючи банки. Однак, тут також слід сказати, що серед фізичних осіб мало 

хто взагалі знає про можливості відкриття рахунку в межах платіжної системи 

[4]. Яка ж процедура відкриття таких рахунків і чи варто взагалі їх відкривати? 

Так, зокрема щоб відкрити рахунок в межах платіжної системи потрібно: 

- проконтролювати наявність ліцензії у даної платіжної системи; 

- перевірити надійність даної платіжної системи та дослідити історію її 

діяльності; 

- подати заявку на відкриття рахунку; 

- подати необхідний пакет документів для відкриття рахунку; 

- пройти відео-ідентифікацію (за потреби) [4]. 

Відкриття рахунку в межах діджиталізованої платіжної системи має свої 

позитивні і негативні аспекти порівняно із відкриттям рахунку в межах 

комерційного банку. Зокрема до позитивних аспектів належать: 
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- мобільність, зручність, безпечність платежів по всьому світу; 

- можливість відкриття рахунку в будь-якій точці світу; 

- можливість здійснення і прийняття платежів в будь-якій точці світу; 

- можливість швидких платежів через мережу інтернет; 

- зручність інтерфейсів та онлайн-кабінетів; 

- можливість оплати праці власних працівників через дані рахунки; 

- платіжні картки можна пов’язати з PayPal та іншими системами; 

- можливість відкриття рахунків для офшорних компаній [4]. 

Серед недоліків слід виділити: 

- відсутність фізичного контакту з платіжною системою; 

- відсутність значного досвіду ведення даних рахунків; 

- ризик здійснення нелегальної діяльності; 

- обмеженість лінійки послуг; 

- неможливість формування депозитних рахунків; 

- неможливість здійснення операцій за відсутності інтернет-з’єднання [4]. 

Вважаємо, що платіжна система – система руху грошових коштів в межах 

держави, світу, а тому вона повинна бути досить мобільною, мати високий ступінь 

захисту даних та бути пристосована до реаліїв діджиталізованого суспільства. 

Саме умови мобільності, захисту даних та врахування діджиталізованих 

аспектів платіжних систем нададуть можливість досить успішного 

функціонування не лише платіжній системі, а й економіці держави, світу. 
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ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Податок на прибуток підприємств є одним з основних джерел державних 

доходів. Ще у 2004-2005 рр. питома вага цього податку в доходах Зведеного 

бюджету України складала майже 18 %, що робило його другим за значенням 

бюджетоутворюючим податком після ПДВ. Але з часом податок на прибуток 

почав здавати свої позиції, що призвело до майже втрати цього колись 

потужного важеля наповнення бюджету. Сьогодні він займає 3-4 місце в 

податкових доходах (рис. 1). 

Водночас тенденції з динаміки частки податку на прибуток підприємств у 

податкових надходженнях були більш волатильними порівняно з динамікою 

самого податку на прибуток. Так, з 2015 по 2019 рр. надходження податку 

збільшилися з 39,1 до 117,3 млрд. грн. або в 3 рази, що свідчить про 

нарощування виробничих потужностей підприємств, активізацію інноваційно-

інвестиційного процесу в Україні та досить великий рівень інфляції. І майже 60 % 

його надходжень до Зведеного бюджету надійшло від приватних підприємств. 
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Рис. 1. Динаміка питомої ваги окремих податків у податкових надходженнях 

Зведеного бюджету України, % [1] 

 

При розрахунку податку на прибуток враховується фінансовий результат 

підприємств до оподаткування, який може коригуватись на податкові різниці, в 

результаті чого об’єкт оподаткування може стати від’ємним. Це пояснює факт 

існування від’ємних значень фінансового результату підприємств, з яких тільки 

26,4 % є збитковими. З 2017 р. фінансовий результат стрімко збільшується, 

бо не враховує тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та деякі території у Донецькій та Луганській областях (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динаміка фінансового результату до оподаткування та суми 

сплаченого податку на прибуток підприємств [2] 
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Але фіскальний потенціал податку на прибуток сьогодні досить низький. 

Він використаний лише на 64 %. І ставка податку в середньому становить лише 

11,48 % замість діючої номінальної ставки 18 % (рис. 3). Це свідчить про 

низьку ефективність використання податку на прибуток як одного з 

потужніших джерел наповнення державного бюджету країни. 

 

 

Рис. 3. Динаміка ефективної ставки та коефіцієнта продуктивності 

податку на прибуток підприємств (розраховано автором) 

 

Велику роль у недонадходженні цього податку до бюджету відіграє 

значний тіньовий сектор економіки країни. За підрахунками фахівців, 

інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні у 2019 р. склав 29 %. 

Суб’єкти господарювання ухиляються від сплати податку на прибуток 

зовсім не через високі податкові ставки. У багатьох розвинутих країнах світу 

ставки податку на прибуток корпорацій значно вищі: у Німеччині – 45 %, 

Польщі – 40 %, США – 39 %, Канаді – 38 % тощо. Суттєвим ризиком 

надонадходження у повному обсязі податку на прибуток підприємств в бюджет 

України є фактор офшоризації національної економіки, існування ринку 

віртуальних активів, контрабанда, застосування схем ухилення від 

оподаткування, побудованих на недоліках чинного податкового законодавства. 

Це призводить до викривлення умов конкурентної боротьби внаслідок 

нерівномірного розподілу податкового навантаження на суб’єктів 

підприємництва. 

Можливим шляхом виводу доходів підприємств з тіньового сектору є 

докорінна зміна ідеології розрахунку податку на прибуток через його заміну на 
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податок на виведений капітал. Досвід функціонування цього податку є лише в 

декількох країнах світу: Естонії, Грузії і Латвії. Він стягується лише тоді, коли 

бізнес виплачує (розподіляє) прибуток своїм акціонерам (власникам). Якщо 

прибуток залишається на підприємстві та використовується на його розвиток, 

податок не сплачується. Тим самим заохочуються інвестиції в бізнес, 

збільшуються обігові кошти платників податків, можливість їх реінвестування 

для проведення модернізаційних процесів, розширення виробництва і т. ін. 

Виважена податкова політика, надійність законодавчої бази та ефективна 

діяльність виконавчих органів влади повинні розбудувати економіку України, 

підвищити рентабельність функціонування суб’єктів господарювання, що має 

призвести до збільшення фіскального потенціалу податку на прибуток 

підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ КОМПАНІЙ 

 

Під контролінгом слід розуміти орієнтований на ефективний 

довгостроковий розвиток безперервний процес інформаційно-аналітичної 
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підтримки менеджменту компаній, що забезпечує прозорість стратегії та 

підвищення ефективності, через аналіз альтернативних варіантів використання 

ресурсів і розвитку в довгостроковій перспективі, за допомогою координації та 

інтеграції взаємозв'язків між припущеннями, достовірними економічними 

даними, інструментами операційного моніторингу і результатом. 

Контролінг дозволяє адаптувати традиційну систему обліку до 

інформаційних потреб керівників, а також виступає як інструмент для 

підтримки і координації процесів з планування, забезпечення інформацією, 

контролю та адаптації, надаючи інструментальну та методичну базу для 

менеджменту. Інструменти контролінгу носять характер запобігаючих заходів. 

Реалізація концепції контролінгу як системи прийняття рішень і 

підтримки їх виконання на практиці потребує забезпечення транспарентності 

інформації (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Концепція контролінгу як системи прийняття рішень 

та підтримки їх виконання [1] 

 

Фінансовий контролінг являє собою систему інформаційного 

забезпечення та координації всіх підсистем управління компанією, що 

передбачає використання методів і процедур зі стратегічного аналізу, 

планування, бюджету, управлінського обліку, фінансової діагностики, 

управління ризиками та внутрішнього контролю. 
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Фінансовий контролінг можна інтерпретувати як систему інформаційного 

забезпечення координації всіх підсистем управління підприємством. Ця 

система в цілому передбачає використання методів і процедур бюджетування, 

стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, 

інвестування, управління ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності 

орієнтовані на підвищення ефективності фінансово-економічних рішень і 

збільшення загальної вартості підприємства. 

Використання інструментів фінансового контролінгу в діяльності 

компанії дозволяє: 

- ефективніше диверсифікувати ризики. Ризики завжди мають бути 

блоковані так, щоб учасники процесу могли розуміти, як їм діяти в критичній 

ситуації. У сфері фінансового контролінгу диверсифікація ризиків має свою 

специфіку, адже найчастіше пов’язана з виконанням завдання пошуку 

прийнятного рівня ризику та відповідної прибутковості. Саме цим обумовлений 

активний розвиток концепції вартісно-орієнтованого контролінгу.  

- підвищення прозорості створює можливості для делегування 

повноважень та виявлення переваг й недоліків керованої системи. У сфері 

фінансового контролінгу така наочність дає змогу чіткіше відображати 

тенденції розвитку керованої системи, сфери дотику з ризиками, котрі 

генеруються зовнішнім середовищем, виявляти слабкі місця тощо.  

- створення можливостей для інновацій. Контролінг забезпечує 

ефективніше управління фінансовими й інформаційними потоками, що 

забезпечує зниження витрат і зростання вигід, які трансформуються у фінансові 

ресурси, котрі можуть бути використані на фінансування інновацій.  

- конкретизація цільових показників та індикаторів, яка поліпшує якість 

управління та обмежує можливості маніпулювання фінансовою інформацією [1]. 

Метою фінансового контролінгу є консультативне, методичне та 

інституціональне забезпечення фінансово-економічних заходів, спрямованих на 

недопущення та (або) подолання фінансової кризи на підприємстві. Для 

досягнення поставленої мети контролінг повинен забезпечити вирішення 
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наступних завдань: 

- розробку та підтримку дієздатності системи раннього попередження та 

реагування;  

- моніторинг фінансового стану і оцінку ризиків дефолту;  

- планування, моніторинг та контроль за реалізацією антикризових заходів; 

- прогнозну оцінку ефективності окремих санаційних заходів і 

антикризової концепції в цілому;  

- оцінку причин можливих відхилень показників плану санації як за 

фінансовими показниками, так і за часом;  

- оцінку ризиків фінансування та їх облік в процесі калькулювання витрат. 

Об’єктом фінансового контролінгу є фінансові потоки, їх консолідація та 

алокація на мікро- й макрорівнях компанії.  

Організація й функціонування фінансового контролінгу реалізується при 

дотриманні постійності та стійкості, своєчасності й гнучкості, стратегічного 

мислення, документування, відкритості та прозорості, підзвітності й 

відповідальності. Зміст контролінгу розкривається через традиційні 

(планування, аналіз, контроль, інформаційне забезпечення, координування) та 

специфічні (інформаційна, технологічна, моніторингова, мотиваційна) функції.  

Система фінансового контролінгу ґрунтується на аналітичній обробці 

оперативних даних управлінського обліку, статистичної, технічної, соціальної 

та інших видів інформації, що регулюється через методичне, нормативно-

правове та організаційне забезпечення й підтримується фінансовими, 

матеріальними та трудовими ресурсами компанії. 
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ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Аграрний сектор економіки є стратегічно важливим для любої держави, 

бо він гарантує її продовольчу безпеку. Доля АПК в структурі ВВП України у 

2019 році склала 10%. Аграрії забезпечують близько 40% валютних надходжень 

країни [2]. В цьому контексті важливого значення набуває система організації 

сільськогосподарського виробництва, визначальним елементом якої є технічне 

забезпечення галузі. Адже, при поліпшенні якості технічного оснащення 

аграрних підприємств створюються умови для прогресивного розвитку 

сільського господарства в цілому. 

Сільське господарство має свою специфіку, яка зумовлена сезонністю 

виробництва, залежністю процесу виробництва від природно-кліматичних 

факторів, що впливає на обіг фінансових потоків, який характеризується 

розтягненим періодом обернення коштів. Тому, через брак вільних коштів 

виникають проблеми з технічним забезпеченням аграрного виробництва. 

Ситуація, яка склалася в Україні, показує що рівень забезпечення 

аграрних підприємств сільськогосподарською технікою незадовільний. В 

більшості підприємств експлуатується техніка за межами амортизаційних 

строків. Порівняно з 2010 роком оснащеність аграрних підприємств основними 

видами техніки у 2019 р. значно знизилася (рис.1). 
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Рис.1. Наявність сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах 

України (одиниць, на кінець року) [6] 

 

На сьогодні аграрні підприємства забезпечені технікою на 65%. 

Технологічна потреба сільськогосподарських підприємств у тракторах 

становить 280,0 тис. шт. за наявності 130,5 тис. шт. Подібна ситуація 

спостерігається й по інших видах сільськогосподарської техніки [3]. За 

розрахунками ННЦ «Інститут аграрної економіки» для виробництва 

сільськогосподарської продукції, на період до 2025 року, нормативна потреба в 

основних засобах визначена в три рази більша від фактично існуючої [5]. 

Проблема нестачі технологічно необхідної кількості техніки для 

сільськогосподарського виробництва призводить до збільшення на неї 

навантаження. В Україні ця проблема стоїть дуже гостро, бо спостерігається 

сильне навантаження на одиницю техніки. Так, наприклад, навантаження на 

один трактор складає 125 га та 184 га на один зернозбиральний комбайн . При 

цьому, навантаження на трактор в Німеччині складає 6 га, у Польщі – 9,4 га, 

Франції – 13 га, а на зернозбиральний комбайн в цих країнах припадає 50– 60 га 

ріллі , при майже незмінному навантаженні протягом останніх двох десятиліть, 

що пояснюється своєчасним оновленням техніки [3, 7]. Водночас, в Україні 



 

343 

майже 28 млн. га обробляється морально та фізично застарілою технікою (72% 

комбайнів та 78% тракторів експлуатуються понад 20 років) [7]. 

Для аграрних підприємств важливим є питання оновлення технічних 

засобів. Нормативна потреба оновлення машинно-тракторного парку щороку 

складає 8-10 % від наявної техніки, а при урахуванні впровадження 

інвестиційних моделей розвитку АПК – 12-15 % [3]. 

Оновлення парку сільськогосподарської техніки в аграрних 

підприємствах України здійснюється дуже повільно. Причиною такого стану, 

перш за все, є фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Адже вони 

на придбання сільськогосподарської техніки можуть реінвестувати прибуток 

від власної діяльності. Значимість прибутковості діяльності в технічному 

оновленні аграрного сектору підтверджують дані рис.2. Однак через інфляційні 

процеси, незважаючи на позитивну тенденцію до зростання фінансових 

результатів діяльності, здатність до самостійного фінансування модернізації та 

оновлення сільськогосподарської техніки залишається проблематичною. 

 

 

Рис.2. Вплив фінансових результатів та рентабельності діяльності 

аграрних підприємств на обсяги придбання сільськогосподарської техніки [6] 



 

344 

Водночас, оскільки в сільському господарстві фінансові результати 

діяльності залежать від сезонності, то закономірно, що їхня діяльність потребує 

фінансування протягом року і нова техніка аграріям необхідна в залежності від 

сезону, а це унеможливлюється без залучення зовнішніх джерел фінансування. 

Саме тому, однією з частин фінансового забезпечення та технічного оновлення 

підприємств виступає банківське кредитування. Аграрне кредитування, за 

спеціальними програмами, в загальному кредитному портфелі українських 

банків займає лише 7,6%, хоча в ключових вітчизняних банках, які розуміють 

перспективність саме розвитку аграрного кредитування, аграрні програми 

займають від 30% до 50% кредитного портфелю [8]. 

Українські аграрії сьогодні звертають увагу на сучасні технології. Аналіз 

ринку сільськогосподарської техніки від компанії «Pro-Consulting» (в листопаді 

2020 року) показує, що на ньому домінує імпортна сільськогосподарська 

техніка. При цьому, хоча відсоток техніки українського виробництва за останні 

три роки зріс майже в два рази (в грошовому еквіваленті – до 33%), українські 

виробники випускають в основному техніку, яку можна застосовувати лише у 

великих аграрних підприємствах, а малопотужна техніка повністю імпортного 

виробництва [2]. В п’ятірку лідерів країн-постачальників сільгосптехніки 

входять Німеччина (25,4%), США (16,4%), Польща (8,5%), Китай (7,7%) та 

Нідерланди (6,6%) [1]. Україна стала імпортозалежною від зарубіжних 

виробників та постачальників сільськогосподарської техніки. 

Для підтримки українських виробників сільгосптехніки та аграріїв в 

Україні працює державна програма підтримки «Часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», яка 

направлена на здешевлення (на 25%) придбання техніки та обладнання для 

сільського господарства вітчизняного виробництва. 

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком, в рамках цієї державної програми 

кількість придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання для польових 

робіт українського виробництва скоротилася майже на 35%, а у грошовому 

виразі – в середньому на 33% по всім категоріям техніки. Так, за результатами 
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дії програми за 2020 рік, було придбано тракторів – 156 одиниць ( в грошовому 

еквіваленті на 34% менше ніж у 2019 р.), комбайнів – 1 одиниця (– 98%), 

причіпних / самохідних оприскувачів – 479 од. (– 18%), сівалок – 1027 од. (–

4%), обладнання для внесення добрив / розкидачів – 429 од. (– 22%) та 

ґрунтообробної техніки – 4982 од. (– 24%). Причинами такого зниження 

закупівлі сільськогосподарської техніки є, як і загальна ситуація в аграрному 

секторі в цілому, пов’язана з впливом кліматичних та економічних факторів в 

умовах пандемії Сovid-19, так і зростання вартості одиниці техніки в 

середньому на 16% [4]. 

На превеликий жаль, за останнє десятиріччя, у кращому випадку, тільки 

одне з семи агропідприємств скористалося державною програмою підтримки 

сільськогосподарських виробників [5]. Фінансове становище більшості 

аграрних підприємств України таке, що купувати нову сільськогосподарську 

техніку вони не мають можливості та купують вже вживану техніку з 

Німеччини, Польщі, США, Китаю та інших країн. 

Таким чином, реалії сьогодення такі, що розвиток аграрного сектору 

України потребує прискореного технічного оновлення сільськогосподарського 

виробництва. Рівень доходів аграрних підприємств не може належним чином 

забезпечити необхідні темпи такого оновлення. Для вирішення проблеми 

технічного забезпечення аграрних підприємств України необхідно: 

- впровадити організаційний механізм заохочення власників аграрних 

підприємств оновлювати сільськогосподарську техніку; 

-  обґрунтувати пріоритетні напрямки модернізації технічного 

забезпечення аграрних підприємств; 

- розширити програми банківського кредитування для аграріїв, спростити 

процедуру отримання ними кредитів і знизити процентні ставки за аграрними 

кредитами; 

-  збільшити фінансування державних програм підтримки 

сільськогосподарських виробників, спрямованих на здешевлення кредитів; 

- вдосконалити інформаційний простір інфраструктури ринку вживаної 
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сільськогосподарської техніки. Держава повинна сприяти його формуванню, 

впроваджуючи механізми та заходи для підтримки функціонування та 

моніторингу цього ринку; 

- сприяти розширенню мережі сільськогосподарських обслуговуючих 

підприємств. 

Реалізація зазначених пропозицій забезпечить модернізацію та оновлення 

технічної бази аграрних підприємств відповідно до вимог світових стандартів, 

що в свою чергу, позитивно вплине на розвиток аграрного сектору України в 

цілому. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 

Прагнення України до євроінтеграції вимагає переходу української 

економіки до міжнародних стандартів господарювання. Це значно підсилює 

роль контролю в системі управління економікою держави [1]. Така роль 

контролю обумовлюється не тільки необхідністю запобігання неефективності 

витрачання коштів або розкраданню майна, особливо державного, а й сучасним 

ускладненням господарських і економічних зв’язків.  

Контроль на усіх етапах розвитку країни відігравав дуже важливу роль, 

виступаючи одним з головних важелів ефективності управління та законності 

використання коштів та ресурсів держави [2]. Це є справедливим і для 

комерційних підприємств, які не використовують у своїй діяльності державні 

кошти. Керівництво таких суб’єктів господарювання також усвідомлює 
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необхідність контролю та самостійно ініціює здійснення контрольних заходів 

на власних підприємствах.  

Не дивлячись на виникнення сучасних видів та форм контролю, на 

стрімкі зміни у законодавстві країни щодо виконання державою своїх 

контрольних функцій, ревізія залишається найбільш поширеною та ефективною 

формою для будь-якого виду контролю. 

З прийняттям Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення 

в дію Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» 

[3] у 1993 році була створена Державна контрольно-ревізійна служба України. 

За останні 9-10 років законодавчі акти щодо організації діяльності та 

здійснення діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України або 

втратили чинність, або зазнали значних змін. 

Так, наприклад, вказана Постанова [3] не втратила чинність, а Закон 

України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» зазнав певних 

змін. По-перше, змін зазнала його назва – Закон України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» [4]. 

По-друге, поняття «державна контрольно-ревізійна служба» та «орган 

державної контрольно-ревізійної служби» замінено на «орган державного 

фінансового контролю». 

Закон [4] визначає поняття «орган державного фінансового контролю» 

наступним чином – це центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

здійснення державного фінансового контролю та уповноважений Президентом 

України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового 

контролю [4]. 

Стаття 11 цього Закону [4] регламентує питання проведення ревізій 

органами державного фінансового контролю.  

Центральними органами виконавчої влади, які реалізують політику у 

сфері державного фінансового контролю є Державна фінансова інспекція 

України (Держфінінспекція) [5] та Державна аудиторська служба України 

(Держаудитслужба) [6]. 
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Законодавчі акти, що регламентують діяльність цих органів також 

нещодавно зазнали деяких змін. 

Так, основними документами, що регламентують діяльність 

Держфінінспекції є: Положення про Державну фінансову інспекцію України 

[5], Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами 

Державної фінансової інспекції України, затверджені наказом Державної 

фінансової інспекції України від 14.12.2011 № 90 [7] та ін. На ряду з іншим, ці 

акти зазначають, що Держфінінспекція здійснюватиме державний фінансовий 

контроль шляхом проведення:  

- інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного 

комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, 

установ та організацій; 

- державного фінансового аудиту; 

- перевірки державних закупівель. 

Основними документами, що регламентують діяльність 

Держаудитслужби є: Положення про Державну аудиторську службу в Україні 

[6], Порядок планування заходів державного фінансового контролю Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами [8], 

Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами [9], Порядок проведення 

Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 

органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання 

[10] та ін. 

Акти зазначають, що на ряду з іншими завданнями, Держаудитслужба 

реалізує державний фінансовий контроль через здійснення: 

- державного фінансового аудиту; 

- перевірки державних закупівель; 

- інспектування (ревізії); 

- моніторингу закупівель. 

Дослідження законодавчих актів, щодо центральних органів державного 
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фінансового контролю, показало, що певні завдання різних органів 

дублюються; функції, які ще зовсім недавно було покладено на 

Держфінінспекцію перекладено на Держаудитслужбу. При цьому певні 

додаткові акти, наприклад, методичні рекомендації, не змінено.  

Аналіз змін законодавчих актів щодо організації контрольно-ревізійної 

роботи наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Аналіз змін законодавчих актів щодо організації контрольно-ревізійної роботи 

Законодавчі акти, терміни, тлумачення 

Змінені, або ті, що втратили чинність Сучасні 

1 2 

Постанова Верховної Ради України 

«Про порядок введення в дію Закону 

України "Про державну контрольно-

ревізійну службу в Україні"» від 

26.01.1993 № 2940-XII [3] 

Постанова Верховної Ради України «Про 

порядок введення в дію Закону України "Про 

державну контрольно-ревізійну службу в 

Україні"» від 26.01.1993 № 2940-XII [3] 

Закону України від 26.01.1993 № 2940-

XII «Про державну контрольно-

ревізійну службу в Україні» 

Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII «Про 

основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» [4] 

Державна контрольно-ревізійна служба Орган державного фінансового контролю 

Орган державної контрольно-ревізійної 

служби 

Орган державного фінансового контролю 

Указ президента України «Про 

Положення про Головне контрольно-

ревізійне управління України» від 

28.11.2000 № 1265/2000 

Указ президента України «Про Положення про 

Державну фінансову інспекцію України» від 

23.04.2011 № 499/2011 [11] 

Указ президента України «Про 

Положення про Державну фінансову 

інспекцію України» від 23.04.2011 

№ 499/2011 [11] 

Втрата чинності 22.06.2019 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про Положення про Головне 

контрольно-ревізійне управління 

України» від 27.06.2007 № 884 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

Положення про Державну фінансову інспекцію 

України» від 06.08.2014 № 310 [5] 

Органи державної контрольно-

ревізійної служби 

Державна фінансова інспекція та її 

територіальні органи 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку 

планування контрольно-ревізійної 

роботи органами державної контрольно-

ревізійної служби» від 08.08.2001 № 955 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку планування контрольно-

ревізійної роботи Державною фінансовою 

інспекцією та її територіальними органами» від 

08.08.2001 № 955 (змінено назву)  

Органи державної контрольно-

ревізійної служби 

Державна фінансова інспекція та її 

територіальні органи 

не було аналога Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

Положення про Державну аудиторську службу в 

Україні» від 03.02.2016 № 43 [6] 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку планування 

контрольно-ревізійної роботи 

Державною фінансовою інспекцією та її 

територіальними органами» від 

08.08.2001 № 955 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку планування заходів 

державного фінансового контролю Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами» від 08.08.2001 

№ 955 [8] 

Контрольно-ревізійна робота  Проведення заходів державного фінансового 

контролю 

Держфінінспекція та її територіальні 

органи 

Держаудитслужба та її міжрегіональні 

територіальні органи 

Положення про планування контрольно-

ревізійної роботи органами державної 

контрольно-ревізійної служби, 

затверджене наказом КРУ від 26.10.2005 

№ 319 

Положення про планування контрольно-

ревізійної роботи Держаудитслужбою та її 

міжрегіональними територіальними органами, 

затверджене наказом Держаудитслужби України 

від 26.08.2016 № 71 [12] 

Органи державної контрольно-

ревізійної служби 

Держфінінспекція та її територіальні органи 

Держфінінспекція та її територіальні 

органи 

Держаудитслужба та її міжрегіональні 

територіальні органи 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення 

інспектування Державною фінансовою 

інспекцією, її територіальними 

органами» з від 26.04.2006 № 550 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення 

інспектування Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними 

органами» від 26.04.2006 № 550 [9] 

Державна фінансова інспекція, її 

територіальні органи 

Держаудитслужба та її міжрегіональні 

територіальні органи 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження порядку проведення 

Державною фінансовою інспекцією, її 

територіальними органами державного 

фінансового аудиту діяльності суб'єктів 

господарювання» від 25.03.2006 № 361 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення Державною 

аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами державного 

фінансового аудиту діяльності суб'єктів 

господарювання» від 25.03.2006 № 361 [10] 

Державна фінансова інспекція, її 

територіальні органи 

Держаудитслужба та її міжрегіональні 

територіальні органи 

 

Взагалі, можна зробити висновок, що система державного фінансового 

контролю України, а отже й її законодавча база, є складною і громіздкою, а 

враховуючи оцінку України, як країни з високим рівнем корупції, можна 

підтвердити необхідність удосконалення цієї системи. 
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РОЛЬ ПОДАТКІВ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Основою успішного розвитку держави є ефективна та дієва система 

місцевого самоврядування. Для забезпечення виконання своїх функцій, 

створення належного життєвого середовища для населення та розвитку 

економіки, органи місцевого самоврядування повинні мати достатній обсяг 

фінансових ресурсів. Одним із важливих джерел доходів бюджетів є місцеві 
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податки і збори. Збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів є 

основою соціально-економічного розвитку території. 

Упродовж останніх років в Україні були здійснені суттєві кроки щодо 

фінансової децентралізації та зміцнення ресурсної бази органів місцевого 

самоврядування. Зокрема, були внесені зміни до податкового та бюджетного 

законодавства в частині збільшення обсягів як власних доходів місцевих 

бюджетів, так і місцевих податків та зборів, зокрема: ліквідовані неефективні 

податки, видатки на адміністрування, що були більшими, ніж надходження від 

таких податків і зборів; введено нові економічно ефективні податки; розширено 

перелік типів об’єктів оподаткування; змінено податкові ставки; розширено 

коло платників податків; окремі загальнодержавні податки віднесено до 

місцевих податків тощо.  

Саме місцеві податки та збори вважаються власними доходами бюджетів 

місцевого самоврядування, бо вони відповідають таким критеріям: вони є 

територіально локалізованими та формують кореляційну залежність між їхніми 

надходженнями й діяльністю місцевих органів влади, які повною мірою їх 

контролюють і використовують на свій розсуд. Підвищення ролі місцевих 

податків і зборів та збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів 

є одним із головних завдань фінансово-бюджетної політики держави. 

В Україні повноваження органів влади у сфері оподаткування визначені 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». В Законі зазначено, 

що місцеві бюджети мають бути достатніми щодо здійснення органами 

місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень для забезпечення 

мешканців відповідних громад якісними публічними послугами [1].  

Безумовно, головним документом у цій сфері є Податковий Кодекс 

України, яким регулюються усі відносини, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів. Перелік місцевих податків та зборів визначається статтею 10 

Податкового кодексу [2]. 

Фіскальна децентралізація в Україні ґрунтується на численних змінах до 

Податкового та Бюджетного кодексів та інших законодавчих актів. Першими 
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кроками податкової реформа стало скорочення, а фактично, об'єднання 

податків з 17 до 7 у 2015 році. Відбулися суттєві зміни майнового 

оподаткування на місцевому рівні. До місцевих податків і зборів тепер 

включають: податок на майно (складається з: податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю); 

єдиний податок; туристичний збір, збір за місце для паркування транспортних 

засобів. Очікується, що місцеві ради отримають фінансові важелі (встановлення 

ставок, пільг) реального впливу на рівень надходжень від місцевого 

оподаткування Як і у попередніх роках, податок на доходи фізичних осіб 

(включаючи військовий збір), акцизний податок та екологічний податок є 

бюджетоутворюючими у формуванні державного та місцевих бюджетів. ПДВ і 

мито – доходи державної казни, місцеві податки і збори є джерелом доходів 

бюджетів органів місцевого самоврядування.  

Так, згідно Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо реформи міжбюджетних відносин» місцевим бюджетам було 

передано [3]. 

– 10 % податку на прибуток підприємств; 

– 100 % державного мита; 

– 80 % екологічного податку (при цьому 55 % направлятимуться в обласні 

бюджети, а25 % – до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення); 

– акцизний податок від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу; 

– 25 % плати за надра; місцеві збори (податок на нерухомість із включення 

до оподаткування комерційного (нежитлового) майна, єдиний податок); 

– податок на майно («розкішні» автомобілі), податок на прибуток 

комунальних підприємств, інші податки. 

– 75 % податку на доходи фізичних осіб (60 % податку отримають 

бюджети міст обласного значення та районів; 15 % – обласні бюджети); 40 % – 

бюджет м. Київ. 

Власні доходи місцевих бюджетів формують: 
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- податкові надходження (забезпечують понад 88% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): частина від загальнодержавних податків 

та зборів (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рентна плата 

(за користування надрами, видобування корисних копалин і т. п.), акциз з 

пального та ін.), місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок, 

туристичний збір та ін.); 

- неподаткові надходження (становлять трохи більше 10% загальної суми 

власних доходів місцевих бюджетів): плата за видачу ліцензій та дозволів, 

орендна плата, держмито, штрафи; 

- інші надходження: кошти від продажу основного капіталу, цільові 

фонди, донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо. 

За питомою вагою місцевих податків у податковій системі держави 

виділяють три моделі фінансової децентралізації (децентралізованого 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування) [4]: 

Скандинавська модель (Швеція, Данія, Фінляндія), де місцеві податки 

складають від 10 % до 20 % ВВП і 20 % – 50 % усіх податків.  

Латинська модель (Італія, Франція, Іспанія), де обсяг місцевих податків 

сягає 4-6 % ВВП і складає близько 20 % усіх податків.  

Ганноверська модель (Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Польщі), 

де місцеві податки сягають 1-2 % ВВП і складають близько 4-5 % усіх податків. 

Так, Законом Республіки Польща «Про доходи органів місцевого 

самоврядування» основними джерелами власних доходів гмін передбачено 

податок на нерухомість, податок із власників транспортних засобів, податок із 

цивільно-правових дій, податок на спадщину та дарування, аграрний та лісовий 

податок, податок на доходи фізичних осіб та податок із власників собак. 

Поряд з цим Великобританія встановила лише один місцевий податок – з 

нерухомого майна, а в Японії є три основні види місцевих податків: 

підприємницький, який нараховується на прибуток, корпоративний 

муніципальний податок та зрівняльний податок, що є фіксованою сумою 

податку, розмір якої залежить від розміру капіталу юридичної особи та 
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чисельності працюючих [5]. 

Місцевим органам Латвії надається право встановлювати такі місцеві 

збори: за отримання офіційних документів, складених територіальним органом 

місцевого самоврядування, та їх завірених копій; за організацію розважальних 

заходів у публічних місцях; за розміщення реклами, плакатів, оголошень у 

публічних місцях; за утримання всіх видів тварин; за проживання туристів та 

відпочивальників та деякі інші. При цьому органи місцевого самоврядування 

обов’язково встановлюють правила стягнення таких місцевих зборів, що 

підлягають направленню у Міністерство охорони навколишнього середовища 

та регіонального розвитку Латвії та опублікуванню у вільному доступі. 

У більшості європейських держав ставка податку на майно 

розраховується на основі кадастрової вартості, податкової вартості та ринкової 

вартості нерухомого майна. У Великобританії та Франції основою для 

обчислення бази оподаткування є орендна вартість об’єкта оподаткування [6]. 

Підсумовуючи вище наведене слід зазначити, що одним із важливих 

джерел доходів бюджетів є місцеві податки і збори. З одного боку, формування 

значної частини власних доходів місцевих бюджетів, та їх нарощення, 

безпосередньо залежить від ефективності функціонування суб’єктів 

господарювання, з іншого – доволі значними є повноваження місцевої влади, 

стосовно місцевих податків і зборів. Це у підсумку сприятиме підвищенню 

якості життя населення та соціально-економічному розвитку території загалом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА  

 

У сучасних умовах розвитку суб’єктам господарювання всіх форм 

власності для втримання наявних позицій та перманентного зростання рівня 

конкурентоспроможності необхідно здійснювати аналіз не лише виробничого 

процесу, а й можливості отримання замовлень на продукцію, роботи, послуги, 

виконання цих замовлень за обсягом, номенклатурою, асортиментом, якістю, 
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термінами поставки, а також оплати виконаних замовлень, тобто обсягу 

реалізації продукції [2]. 

Будь-яке рішення в умовах неповної інформації приймається з 

урахуванням кількісних характеристик ситуацій, в якій аналізується дане 

рішення. Для визначення оптимальної виробничої стратегії в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища найбільш часто використовуються 

наступні критерії: Севіджа, Гурвіца, Байєса, Лапласа, Вальда. Ці критерії можна 

використовувати по черзі, причому після обчислення їх значень із кількох 

варіантів доводиться довільним чином виділяти деяке остаточне рішення, що 

дозволить краще проникнути в усі внутрішні зв’язки проблеми прийняття 

рішень і послабити вплив суб’єктивного фактору. 

На прикладі промислового підприємства ПрАТ «Південна винокурня» (м. 

Олешки, Олешківський район, Херсонська область) було досліджено кожну із 

запропонованих виробничих стратегій (виробництво від 10 до 18 тис. од.) щодо 

реалізації виноградних вин (0,7 л.) за ціною 77 грн без ПДВ, у тому числі 

собівартість однієї пляшки – 65 грн, та визначено розмір можливого валового 

прибутку (збитку) (табл. 1). У разі перевиробництва продукції додаткові 

витрати на зберігання складатимуть 5 грн за одиницю; у випадку перевищення 

попиту над пропозицією – додаткові витрати на утримання клієнтів – 4 грн / од. 

Таблиця 1 

Розмір можливого валового прибутку (збитків) внаслідок дисбалансу 

між пропозицією та попитом, тис. грн. 

Пропозиція 
Попит 

10000 12000 14000 16000 18000 

10000 120000 112000 104000 96000 88000 

12000 -20000 144000 136000 128000 120000 

14000 -160000 4000 168000 160000 152000 

16000 -300000 -136000 28000 192000 184000 

18000 -440000 -276000 -112000 52000 216000 

 

Проведені розрахунки щодо визначення оптимальної виробничої стратегії 

свідчать, що за критеріями Лапласа, Вальда та Гурвіца оптимальним варіантом 

для ПрАТ «Південна винокурня» є виробництво 10 тис. пляшок, очікуваний 
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прибуток складатиме від 88 тис. грн. до 104 тис. грн. 

Таким чином, незважаючи на прогнозоване зростання загального обсягу 

попиту на продукцію ПрАТ «Південна винокурня», оптимальною виробничою 

програмою з виробництва вин, середньою вартістю 77 грн / од. (без ПДВ), є 

задоволення мінімальних минулорічних потреб споживачів в обсязі 10 тис. од. 

Водночас, з метою захоплення вільного сегменту ринку керівництву 

досліджуваного підприємства доцільно було б розглянути можливість 

виробництва 12 тис. од. даної продукції. У разі, якщо пропозиція перевищить 

попит, то підприємство все одно отримає прибуток від 29,2 тис. грн. 

(відповідно до критерію Гурвіца, а = 0,3) до 101,6 тис. грн (відповідно до 

критерію Лапласа). Разом з тим, за умови досягнення ринкової рівноваги 

прибуток від реалізації вказаної партії продукції може зрости до 144 тис. грн. 

Розглянуті методи прийняття рішень дають змогу здійснити оптимальний 

вибір в умовах нестабільного зовнішнього середовища, але нестабільна сучасна 

економічна ситуація в Україні вимагає багатогранної перевірки запропонованих 

проєктів виробництва та вкладання коштів. 

Результати проведеного наукового дослідження у науковій праці [1] 

свідчать, що для формування ефективної стратегії управління виробничою 

діяльністю вітчизняних промислових підприємств необхідно також забезпечити 

запровадження дієвого механізму оцінювання платоспроможності підприємства 

у динаміці останніх звітних періодів із урахуванням нормативних та 

середньогалузевих значень у регіоні та країні у цілому. Найбільш 

розповсюдженими методиками оцінювання рівня платоспроможності та 

виявлення ступеня можливого банкрутства є методики, засновані на аналізі 

ліквідності балансу підприємства, показнику Конана-Гольдера, моделях 

Альтмана, Лису, Терещенка та Таффлера. Також особливої уваги заслуговують 

методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки 

України від 19 січня 2006 року № 14 [3]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Податки є основним інструментом реалізації розподільної, функції 

фінансів і одним з головних каналів поповнення доходної частини державного 

бюджету. З іншого боку, виважена і науково обґрунтована податкова політика 

щодо запровадження пільг чи надання переваг в оподаткуванні є вагомим 

регулятором підприємницької діяльності в усіх сферах національної економіки 
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[4, С. 900]. Виважена і науково обґрунтована податкова політика щодо 

запровадження пільг чи надання переваг оподаткуванні є важливим 

регулятором підприємницької діяльності в усіх сферах національної економіки 

країни [6, С. 266]. 

Одним з досить важливих чинників економічного зростання країни в 

цілому є створення ефективної податкової системи. Податкова система має 

бути така, щоб одночасно вона забезпечувала країну коштами в обсягах, 

необхідних для виконання державою всіх її функцій та сприяла розвитку 

підприємницької діяльності, поліпшення добробуту населення та ефективному 

перерозподілу доходів у суспільстві.  

Податкова система України відзначається складністю, невпорядкованістю, 

порушенням функціональної гармонії окремих складових та системи в цілому. 

Основне протиріччя пов’язане з неузгодженістю потреб у податкових 

надходженнях з можливостями їх отримання. Крім того, стоїть завдання 

досягти такого рівня розвитку податкової системи, щоб забезпечуючи доходи 

бюджету, остання не стримувала процеси накопичення, зростання виробництва, 

не відбувалося перекосів у частині змін у структурі суспільного господарства, 

не деформувалися ринкові процеси та, головне, не порушувалася соціальна 

справедливість стосовно конкретного періоду розвитку нашої держави 

[5, С. 396]. Система оподаткування, що існує зараз на фінансовому ринку 

України формувалася досить стихійно, одночасно із процесами розбудови 

ринкової економіки. Протягом останніх кількох десятиліть Україна зазнала 

досить серйозних соціальних та політичних змін, тому податкова система на 

сьогодні потребує значного корегуввння, щоб адаптуватися до нових ринкових 

умов. Незважаючи на всі зміни та корегування в податковій системі України з 

прийняттям Податкового кодексу, ще однією проблемою є невиправдане 

надання податкових пільг, що в певній мірі посилює податкове навантаження 

на підприємства [1, С. 290– 295]. 

Також варто звернути увагу на наявність недосконалої фіскальної 

ефективності податкової системи. Через велику кількість тіньових секторів 
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економіки, які можуть існувати тільки завдяки несплаті податків, держава 

втрачає досить великий обсяг податкових надходжень. Щороку Україна втрачає 

близько 20 млрд грн. Саме це є наслідком не ефективного контролю податкових 

органів. Досить важливою також є проблема адміністрування податків. 

Малоефективна та значно витратна для бізнесу і держави в цілому система 

адміністрування податків не забезпечує повноцінне заповнення державного 

бюджету [2, С. 38–42]. Окремі автори вважають, що вирішення проблем 

оподаткування повинно проходити за такою схемою: покращення та 

вдосконалення законодавчого забезпечення системи оподаткування завдяки 

доповненню окремих положень Податкового кодексу України. Система 

штрафів і санкцій повинна бути сформована та, щоб несвоєчасна сплата 

податків була зовсім невигідна платникам; забезпечення рівного розподілу 

податкового навантаження, якого можна дійти тільки за допомогою більш 

детальнішої деференціації ставки податку; вдосконалення існуючих пільг, 

запропонованих для платників податків та збереження їх тільки в соціальній 

сфері, громадських організаціях інвалідів та агропромисловому виробництві [3]. 

Вказані вище напрямки вирішення проблем у сфері оподаткування 

допоможуть стимулюванню підприємницької та інвестиційної активності 

господарюючих суб’єктів та економічному зростанню національної економіки в 

цілому. 
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ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ МИТНИХ ОРГАНІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ 

НА НАДХОДЖЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 

Митні платежі є важливим інструментом регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та джерелом формування доходів Державного 
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бюджету України. Контроль за правильним визначенням та своєчасною 

сплатою митних платежів є важливим завданням митних органів. 

Митні платежі виступають важливим джерелом формування доходів 

Державного бюджету України та відіграють суттєву роль як у податкових 

надходженнях, так і загальній сумі доходів Державного бюджету України 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динаміка надходжень митних платежів, їх питомої ваги у податкових 

надходженнях, доходах Державного бюджету України, 2015-2019 рр. [1] 

 

Дані рис. 1 свідчать про позитивну динаміку щодо зростання надходжень 

митних платежів в абсолютному вираженні. У 2019 р. надходження митних 

платежів збільшились у порівнянні з 2015 р. майже у два рази, а саме на 

83,54%. Питома вага митних платежів у податкових надходженнях Державного 

бюджету в середньому за досліджуваний період складала 48,61%, що свідчить 

про високу значимість митних платежів у складі податкових надходжень. 

На збільшення надходжень митних платежів впливали усі складові 

митних платежів, але найбільший вплив мав податок на додану вартість, 

який у середньому за досліджуваний період складав 76,25% від загальної 

кількості митних платежів. Структура надходжень митних платежів наведена у 

табл.1. 
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Таблиця 1 

Структура надходжень митних платежів України, 2015-2019 рр., млн. грн. [1] 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Митні платежі, млн. грн. 203,39 236,83 317,06 370,16 373,31 

У тому числі: 

ПДВ з ввезених товарів, млн. грн 138,76 181,45 250,53 295,32 289,76 

Акцизний податок з ввезених товарів, млн. грн.  24,33 35,01 41,99 47,76 53,48 

Мито, млн. грн. 40,30 20,37 24,54 27,08 30,07 

 

На надходження митних платежів впливає багато внутрішніх та зовнішніх 

факторів, серед яких важливе місце займає оскарження рішень митних органів 

щодо спірних питань, які виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та митними органами, відносно: визначення митної вартості, 

визначення УКТ ЗЕД, визначення країни походження товарів, пільг зі сплати 

митних платежів, тощо. Від результатів вирішення цих спірних питань 

залежать обсяги надходжень митних платежів до бюджету. 

Право суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на оскарження рішення, 

дії або бездіяльність митних органів, їх посадових осіб та інших працівників, у 

тому випадку, якщо цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено їх 

права, свободи чи інтереси передбачено ст.24 Митного кодексу України [2]. 

Оскарження виступає важливим інструментом розв’язання конфліктних 

ситуацій між митними органами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Процедура оскарження регламентується рядом нормативно-правових актів 

залежно від предмету оскарження (податкові повідомлення-рішення, протоколи 

про порушення митних правил, рішення митних органів), а саме: Митним 

кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом про адміністративні 

правопорушення та Законом України «Про звернення громадян». 

Найбільша кількість справ пов’язана з оскарженням рішень відносно 

визначення митної вартості товарів. Саме визначення митної вартості впливає 

на суми митних платежів, які будуть сплачені до бюджету. Питома вага даних 

справ у загальній кількості справ, розглянутих у судах у 2020 році, склала 71% 

на суму 9,062 млн. грн. (81,52% від загальної суми усіх справ [3]). Структура 
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справ наведена на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Структура справ на розгляді у судах у сфері митної справи 

в Україні, 2020 р. [3, с.] 

 

Проведене дослідження свідчить про суттєву роль митних платежів у 

доходах Державного бюджету України та необхідність подальшого проведення: 

ефективного митного контролю за повнотою і своєчасністю надходжень 

митних платежів; гармонізації взаємовідносин між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та митними органами з метою зменшення 

конфліктних ситуацій між ними. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

В УМОВАХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Страховий ринок відіграє визначну роль для підвищення добробуту 

населення та розвитку країни. Страхування також допомагає запобігти 

значним втратам капіталу і надає стабільності підприємницькій діяльності та 

економіці в цілому. Страховий ринок України зростає як за розміром, так і за 

складністю. Середньорічний темп зростання страхових премій протягом 

останніх трьох років склав 42%. Крім того багато було зроблено в сфері 

законодавства та регулювання, що сприяло прискоренню зростання страхового 

сектора в стабілізаційних умовах економіки країни. Незважаючи на високі 

темпи розвитку, страховий ринок України все ще потребує подальшого 

вдосконаленні [2]. 

В Україні надходження страхових премій зі страхування життя 

склали близько 3 млн. дол. США, що становить 0,5% всіх страховий 

премій, тоді як в більшості країн Заходу вони становлять більше ніж 60%. 

Відповідно, рівень поширення страхування життя складає лише 0,01% – зовсім 

незначну частину порівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. Аналіз 

показників покриття страхуванням також свідчить про порівняно низький 

рівень розвитку страхування в Україні. Відповідно до оцінок експертів, на 

сьогодні лише 10% існуючих в Україні ризиків застраховано. Для порівняння 

слід зауважити, що покриття ризиків в більшості розвинутих країн зазвичай 

становить 90%. Такі види, як страхування автомобілів та страхування від 

вогню, слабо розвинені. Страхування відповідальності власників транспортних 
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засобів, як у випадку нанесення шкоди здоров’ю третьої особи, так і її 

майну, на сьогодні вже є обов’язковим. Однак його запровадження є дуже 

обмеженим і рівень покриття залишається низьким. Відповідно до звітності, на 

сьогодні в Україні застраховано лише 10-20% з наявних 10 мільйонів 

транспортних засобів порівняно з 80% в Білорусі, 94% в Польщі та 99% в 

Німеччині [1,с.58]. 

Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2019 становила 

233, у тому числі СК "life"1 – 23 компанії, СК "non-life" – 210 компаній, 

(станом на 31.12.2018 – 281 компанія, у тому числі СК "life" – 30 компаній, 

СК "nonlife" – 251 компанія). Кількість страхових компаній значно 

скоротилася, так за 2019 рік порівняно з 2018 роком, кількість компаній 

зменшилася на 48 СК, порівняно з 2017 роком зменшилася на 61 СК. За 

2019 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 

1,3%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2018 роком; частка чистих страхових 

премій у відношенні до ВВП залишилась на рівні 2018 року та становила 1,0%. 

При порівнянні з 2018 роком на 3 633,7 млн грн (7,4%) збільшився обсяг 

надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій 

збільшився на 5 161,7 млн грн (15,0%) [3]. 

Збільшення валових страхових премій відбулося по таким видам 

страхування: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення 

валових страхових платежів на 2 135,1 млн грн (16,5%)); медичне 

страхування (збільшення валових страхових платежів на 983,6 млн грн 

(28,2%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 

717,9 млн грн (18,4%)); страхування медичних витрат (збільшення валових 

страхових платежів на 539,6 млн грн (40,1%)); страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 

249,2 млн грн (5,5%)); страхування майна (збільшення валових страхових 

платежів на 164,6 млн грн (2,6%)); страхування від нещасних випадків 

(збільшення валових страхових платежів на 118,0 млн грн (6,7%)). Водночас, 

зменшилися валові страхові премії зі страхування фінансових ризиків 
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(зменшення валових страхових платежів на 737,9 млн грн (14,4%)); авіаційне 

страхування (зменшення валових страхових платежів на 338,0 млн грн 

(32,4%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення 

валових страхових платежів на 328,5 млн грн (12,8%)); страхування вантажів та 

багажу (зменшення валових страхових платежів на 64,0 млн грн (2,2%)). 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 

2019 рік становила 74,7%, що на 5,0 в.п. більше в порівнянні з 2018 роком. 

Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів 

страхування на 4 153,8 тис. одиниць (або на 2,1%), при цьому на 330,4 тис. 

одиниць (або на 0,5%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, 

в тому числі зросла кількість укладених договорів страхування медичних 

витрат на 2 023,9 тис. одиниць (або на 45,4%), кількість укладених договорів 

страхування відповідальності перед третіми особами зросла на 

942,0 1 Скорочення: CК "Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування 

життя, СК "non-Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування видів, 

інших, ніж страхування життя. 2 Чисті страхові премії (виплати) – розраховані 

як валові страхові премії (виплати) за мінусом частки страхових премій 

(виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані 

перестраховиками-резидентами). 2 тис. одиниць (або на 58,6%), кількість 

укладених договорів страхування від нещасних випадків зменшилась на 

3 507,5 тис. одиниць (або на 9,3%). Кількість укладених договорів з 

обов’язкового страхування зменшилась на 6 369,1 тис. одиниць (або на 4,8%) 

за рахунок зменшення кількості договорів страхування від нещасних випадків 

на транспорті на 6 929,9 тис. одиниць (5,6%). Обсяг валових страхових 

виплат/відшкодувань у порівнянні з 2018 роком збільшився на 1 474,9 млн грн 

(11,5%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 1 607,9 млн грн (12,9%). 

Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: 

автострахування (збільшення валових страхових виплат на 883,1 млн грн 

(15,1%)), медичне страхування (збільшення валових страхових виплат на 

507,4 млн грн (24,2%)), страхування вантажів та багажу (збільшення 
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валових страхових виплат на 92,8 млн грн (76,0%)). Водночас, зменшилися 

валові страхові виплати зі страхування майна (зменшення валових 

страхових виплат на 263,1 млн грн (18,5%)), страхування життя (зменшення 

валових страхових виплат на 129,0 млн грн (18,3%)). Рівень валових виплат 

у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 1,0 в.п. 

та становив 27,1%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2019 

становив 35,5%, що менше на 0,6 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. Високий рівень валових та чистих страхових виплат 

спостерігається з медичного страхування – 58,2% та 61,0%, за видами 

добровільного особистого страхування – 36,1% та 40,0%, за видами 

недержавного обов’язкового страхування – 39,0% та 39,4% відповідно. Операції 

вихідного перестрахування за 2019 рік зменшились на 6,8% з 17 940,7 млн грн 

до 16 713,4 млн грн за рахунок зменшення на 1 528,0 млн грн (10,2%) обсягів 

перестрахування із страховиками-резидентами. При цьому, операції з 

перестрахування із страховиками-нерезидентами збільшились на 300,7 млн грн 

(10,0%) [3].  

Якщо провести порівняння з 2018 роком, страхові резерви станом на 

31.12.2019 зросли на 2 583,2 млн грн (9,6%) , при цьому резерви зі страхування 

життя зросли на 938,6 млн грн (10,1%), технічні резерви – на 1 644,6 млн грн 

(9,3%). У порівнянні з аналогічною датою 2018 року збільшились такі 

показники, як загальні активи страховиків на 373,5 млн грн (0,6%), 

з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів – 

на 3 943,4 млн грн (9,7%). Кількість страхових компаній (СК) станом на 

31.12.2019 становила 233, з яких 23 СК зі страхування життя (СК "Life") та 

210 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК 

"non-Life"). За 2019 рік кількість страхових компаній зменшилась на 48 СК. 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 

перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 

2019 рік, становили 53 001,2 млн грн, що на 3 633,7 млн грн більше порівняно з 

2018 роком та на 9 569,4 млн грн більше порівняно з 2017 роком. 
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За 12 місяців 2019 року сума отриманих страховиками валових 

премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 

48 377,2 млн грн (або 91,3% від загальної суми страхових премій), а зі 

страхування життя – 4 624,0 млн грн (або 8,7% від загальної суми страхових 

премій). Чисті страхові премії за 2019 рік становили 39 586,0 млн грн, що 

становить 74,7% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 

2018 рік становили 34 424,3 млн грн, або 69,7% від валових страхових премій. 

Обсяги валових страхових премій за 2019 рік збільшились порівняно з 

2018 роком на 7,4%, порівняно з 2017 роком зросли на 22,0%. Чисті страхові 

премії збільшилися на 15,0% порівняно з 2018 роком, та на 38,9% порівняно з 

2017 роком [3]. 

Отже, існування повноцінного ринку страхування є важливою 

передумовою для підвищення добробуту населення та сталого економічного 

зростання. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і 

має певні проблеми, тому його подальший розвиток має набути пріоритетного 

значення в економічній та соціальній аспектах політики держави, особливо в 

умовах стабілізації економіки. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПРИБЫЛИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ 

 

Прибыль является важнейшей характеристикой финансово-

экономического положения организации. С помощью прибыли организация 

осуществляет свое текущее, инвестиционное и финансовое развитие. Прибыль 

предопределяет результат финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

экономики, а валовая прибыль или убыток функционирования предприятий 

показывают величину ВВП государства и отражают эффективность 

функционирования экономики страны и значит, может выступать в качестве 

измерителя эффективности общественного производства [1]. 

Выделим отличительные особенности прибыли: 

- прибыль является формой дохода предпринимателя, вложившего свой 

капитал с целью достигнуть установленный коммерческий успех; 

- прибыль представляет собой разность между совокупным доходом и 

совокупными затратами предпринимательской деятельности;  

- прибыль служит стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме; 

Различные ученые-экономисты в области бухгалтерского учета по-

разному подходят к понятию экономической категории прибыли.  

В таблице 1 описаны различные точки зрения авторов на понятие 

прибыль. 
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Таблица 1 

Сущность категории прибыль 

Автор Сущность категории 

Азрилиян А.Н. 

[2] 

Прибыль – это выраженный в денежной форме экономический итог 

хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных 

подразделений; 

Кондраков Н.П. 

[3] 

Прибыль – это прирост стоимости собственного капитала организации, 

образовавшийся в процессе её предпринимательской деятельности за 

отчётный период; 

Ковалев В.В., 

[4] 

Прибыль – конечный финансовый результат функционирования 

коммерческой организации, один из основных показателей в системе ее 

целевых ориентиров выступает прибыль; 

Шеремет А.Д., 

[5] 

Прибыль характеризует абсолютную эффективность хозяйствования 

предприятия; в системе показателей финансовых результатов получают 

законченную денежную оценку различные стороны производственной, 

сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности предприятия; 

Соколов Я.В. [6] 
Прибыль – прирост в течение отчетного периода капитала (средств, 

вложенных собственниками) фирмы (предприятия); 

Короткевич А.И. 

[7] 

Прибыль- часть чистого дохода, который непосредственно получают 

организации после реализации продукции как вознаграждение за 

вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности; 

Лапченко Д.А. 

[8] 

Прибыль- результат хозяйственной деятельности в стоимостной форме и 

в абсолютном выражении характеризующий эффект использования 

средств предприятия и источников их возникновения. 

Источник: собственная разработка на основе обзора литературных источников 

 

Таким образом большинство ученых под прибылью понимают 

выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной 

деятельности организации в целом и её отдельных подразделений. Обобщив 

вышеизложенное, под прибылью будем понимать финансовый результат 

эффективной управленческой деятельности, представляющий собой превышение 

доходов над расходами в ходе производственно-хозяйственной деятельности. 

В экономической теории в зависимости от метода исчисления оперируют 

различными понятиями прибыли. Так, в зависимости от классификационного 

признака выделяют следующие виды прибыли: 

- по характеру отражения в учете: бухгалтерская и экономическая прибыль; 

- по основным видам деятельности: прибыль по текущей деятельности, 

прибыль по инвестиционной деятельности, прибыль по финансовой деятельности; 

- по составу формирующих элементов: маржинальная, валовая и чистая 

прибыль; 
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- по характеру налогообложения: налогооблагаемая прибыль и прибыль 

не подлежащая налогообложению; 

- по степени использования: нераспределенная и распределенная прибыль. 

Таким образом, в статье были рассмотрены точки зрения представителей 

научного сообщества на категорию «прибыль». В качестве итоговых выводов 

было представлено сконцентрированное определение этой экономической 

категории. Также были изложены основные виды прибыли, в зависимости от их 

экономической характеристики.  
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СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ: 

КОНЦЕПЦІЯ «BEYOND BUDGETING» 

 

В сучасних умовах господарювання, які характеризуються загостренням 

конкурентної боротьби, високою динамічністю зовнішнього середовища та 

посиленням кризових економічних явищ, викликаних поширенням Covid-19, 

суб’єкти господарювання змушені постійно працювати над удосконаленням 

ключових концепцій, здатних забезпечити як мінімум виживання, а як 

максимум стабільний розвиток у довгостроковій перспективі. Це стосується 

всіх сфер управління, зокрема фінансами. 

Дослідження в сфері підвищення ефективності управління ніколи не 

зупинялися та не зупиняться. Постійно розробляються нові підходи, концепції 

та пропозиції щодо покращення управлінських технологій. Наприклад, таких як 

традиційне бюджетування («Traditional Budgeting»), поза бюджетуванням 

(«Beyond Budgeting»), збалансованої системи показників («Balanced 

Scoreсard»), проектне управління («Project Management»), гнучке управління 

проектами «Agile Project Management» або його різновид «Scrum» тощо. Всі 

вони мають свої особливості, переваги і недоліки [6]. 

Сьогодні багато зарубіжних та вітчизняних компаній застосовують в 

управлінні концепцію «Beyond Budgeting». Зокрема: Handelsbanken (шведська 

банківська компанія, яка надає універсальні банківські послуги), AmericanExpress 
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(кредитні карти, платіжні карти та дорожні чеки), Google (інтернет-пошук, 

хмарні обчислення та рекламні технології), Guardian (один з найбільших світових 

виробників продукції зі скла), SpareBank, Coloplast (продукти та послуги в 

галузі медицини), Telenor (телекомунікації), Wallenius Wilhelmsen Logistics 

(інноваційні та стійкі глобальні транспортні та логістичні рішення), Arla Foods 

(найбільший в Скандинавії виробник молочних продуктів), IKEA (виробництво 

й торгівля меблями та товарами для дому). Так створюється середовище для 

постійного покращення своєї роботи, пошуку нових ринків, збільшення 

різноманітності продукції, що випускається, надання послуг, рівня сервісу, – а 

отже цілком відчутні конкурентні переваги незалежно від галузі (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні переваги переходу підприємства на концепцію 

«Beyond Budgeting» [1-7] 

Переваги впровадження концепції «Beyond Budgeting» 

У сфері управління У сфері фінансів та економії ресурсів 

Скорочення тривалості процесу встановлення 

цілей та планування ресурсів (деякі керівники 

проектів визначили, що вони заощадили 95% від 

часу, який вони раніше витрачали на підготовку 

бюджетів та прогнозування) 

 

Стимулювання постійного пошуку більш 

високих рівнів ефективності, так як бюджет 

більше не може виступати в якості обмеження 

витрат знизу 

Підвищення гнучкості та адаптивності планів, 

скорочення часу на коригування 

Дії менеджерів узгоджуються зі стратегічними 

завданнями, а не з вузькими інтересами 

підрозділу 

 
Підвищується достовірність планової та звітної 

інформації (коли не потрібно прагнути до 

досягненню фіксованої мети, у менеджерів 

середньої ланки немає необхідності 

маніпулювати показниками або подавати їх у 

такому вигляді, який може ввести в оману та 

спотворити реальність) 

Збільшення рентабельність 

власного капіталу (Return on Equity, 

ROE) на 5-7% 

 

Зниження витрат на планування 

(масштаби економії можна 

розраховувати лише для окремо 

взятої компанії. Дослідження 

центру Hackett Benchmarking: 

підприємства США в середньому 

витрачають не менше 25000 

людино-днів на планування та 

визначення ефективності для 

отримання 1 млрд доларів виручки) 

Зниження витрат на оплату праці 

шляхом скорочення робочих місць 

в підрозділах, що раніше займалися 

процесом бюджетування 

 

Зниження витрат на впровадження 

дорогих інформаційних систем, які 

дуже часто створюються для того, 

щоб підвищити контроль за 

підрозділами підприємства 
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Концепція «Beyond Budgeting» зародилася в 1998 р. як результат науково-

практичних досліджень міжнародної робочої групи (Beyond Budgeting Institute) за 

прогресивними технологіями, спрямованих на розробку нової моделі менеджменту 

для переходу від промислової ери до інформаційної. Причина виникнення нового 

способу управління підприємством – конкуренція, а саме: «ринок продавця», на 

якому існували підприємства, перетворився в «ринок покупця», і підприємства 

змушені шукати конкурентні переваги посюди, де тільки можливо. 

Концепція «Beyond Budgeting» ґрунтується на таких принципах (рис. 2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Принципи, які покладено в основу концепції «Beyond Budgeting» [5] 

Принципи концепції «Beyond Budgeting» 

2. Наділення повноваженнями: надати 

працівникам свободу та можливості діяти; 

не контролювати та не стримувати їх 

1. Влада: створити механізм передачі 

функцій у вигляді чіткого формулювання, 

заснованого на принципах та цінностях 

компанії; не прагнути до 

централізованого контролю через 

відповідні правила та процедури 

3. Звіт за результати: вимагати від 

працівників відповідальності за 

досягнення конкурентних результатів, а 

не за досягнення функціональної мети 

4. Організація: організація здійснюється на 

основі мережі незалежних орієнтованих на 

споживача одиниць, а не у вигляді ієрархії 

функцій та підрозділів 

5. Координація: координація взаємодій у 

масштабах всієї компанії за допомогою 

сил, подібних до ринкових, але не за 

допомогою централізованого планування, 

бюджетування та контролю 

6. Лідерство: ставити перед працівниками 

завдання та вчити їх; НЕ командувати ними 

та не контролювати їх 

 

7. Формулювання завдань: обігнати 

конкурентів, а не бюджетні цифри 

 

8. Стратегічний процес: зробити стратегію 

постійним та вбудованим процесом, а не 

одноразовою подією, що відбувається раз у 

рік, яку проводять «зверху-донизу»  

 

9. Системи попередження: 

використовуйте системи попередження 

для інформування керівництва щодо 

поточної ситуації в ході розробки 

стратегій; не вдаватися до 

короткострокових корегувань, щоб «не 

відходити від встановленої лінії»  

 

10. Використання ресурсів: зробити ресурси 

доступними коли вони є необхідними; не 

розподіляйте ресурси на основі щорічних 

бюджетів 

 

11. Вимірювання та контроль: швидко та у 

відкритій формі забезпечувати інформацією 

систему багаторівневого контролю; не 

займайтеся мікроменеджментом з приводу 

кожної дрібниці 

 

12. Мотивація винагороди: ув’язати розмір винагороди до показників функціонування на 

рівні компанії та окремих одиниць у вигляді конкурентоспроможних параметрів, а не до 

заздалегідь встановлених у процесі переговорів завдань 
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Наведені на рис. 2-3 принципи є базовими для впровадження у практичну 

діяльність підприємства управлінської концепції «Beyond Budgeting». Звичайно 

вони можуть бути доповнені, деталізовані та адаптовані під вітчизняну 

специфіку менталітету (зокрема найчастіше «Beyond Budgeting» можна зустріти 

на Півночі Німеччини або в Скандинавії, так як домінуюче на цих територіях 

лютеранство створює необхідні передумови для його успішного впровадження. 

Головна відмінність цієї релігії – висока внутрішня мотивація людини на 

досягнення цілком відчутних матеріальних результатів. Ще один елемент 

системи цінностей лютеранства, що дозволяє застосовувати принцип «Beyond 

Базові принципи концепції «Beyond Budgeting», які розроблені Beyond Budgeting Institute 

1. Призначення: залучайте та надихайте 

людей сміливими й благородними цілями, а 

не короткостроковими фінансовими цілями 

2. Цінності: Управляйте через спільні 

цінності та здоровий глузд, а не за 

допомогою детальних правил й 

регламентів 

3. Прозорість: зробіть інформацію 

відкритою для можливості саморегуляції, 

інновації, навчання та контролю; не 

обмежуйте доступ до інформації 

4. Організація: культивуйте почуття 

причетності вибудовуйте організацію 

навколо команд, яким делеговані 

повноваження та відповідальність; 

уникайте ієрархічного контролю та 

бюрократії 

 

5. Автономність: довіряйте людям та 

надавайте їм свободу дій; не карайте усіх, 

якщо хтось з команди зловживатиме цим 

6. Клієнти: ув’язуйте роботу кожного 

працівника та підрозділу з потребами 

клієнтів; уникайте конфліктів інтересів 
7. Ритм: вибудовуйте управлінські процеси 

динамічно навколо бізнес-ритмів та подій; а 

не тільки навколо календарного року 
8. Цілі: визначайте напрямки (а не пункт 

призначення), амбітні та відносні цілі; 

уникайте фіксованих та каскадних цілей 
9. Плани та прогнози: Позбавте процеси 

планування і прогнозування від усього 

зайвого і зробіть їх неупередженими; а не 

жорсткими та політично заангажованими 

 

10. Виділення ресурсів: виховуйте 

економічне мислення та забезпечуйте 

доступність ресурсів по мірі необхідності; 

а не за допомогою щорічних бюджетних 

асигнувань 

11. Оцінка ефективності: оцінюйте 

ефективність цілісно та з використанням 

зворотного зв’язку від колег або суміжних 

підрозділів; а не тільки базуючись на 

індивідуальних показниках та не тільки 

заради винагороди 

 

12. Винагорода: Винагороджуйте за 

загальний успіх в конкурентній боротьбі; 

а не за виконання фіксованих показників 

Рис. 3. Принципи адаптивного процесу управління, розроблені Beyond 

Budgeting Institute щодо концепції «Beyond Budgeting» [7] 
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Budgeting» – не брати більше покладеного) [1], організаційно-правової 

структури та розміру підприємства, філософію та стратегію управління, 

організаційної культури, рівня підготовки кадрів. 

Розробники концепції задають напрямок, розкривають філософію та 

принципи її впровадження. Але єдиного рецепту для всіх компаній немає, 

кожна проходить свій унікальний шлях. На основі рекомендацій розробників 

можна виділити сім основних кроків (насамперед вони стосуються великого 

бізнесу, що втратив гнучкість та швидкість розвитку невеликої компанії): 

1) культура та цінності; 2) децентралізація; 3) розумне планування; 

4) корегування; 5) встановлення цілей; 6) рішення щодо інвестицій; 7) роль 

фінансів. 

Оскільки значна кількість вітчизняних підприємств середнього та 

великого бізнесу у своїй діяльності повністю або частково застосовують 

традиційне бюджетування, то результатом поетапного та успішного 

впровадження «Beyond Budgeting» буде досягнення таких переваг, як: 

гнучкість; підвищення ефективності бізнесу; розвиток підприємницького духу 

та інновацій; економія часу та ресурсів при плануванні; можливість вносити 

зміни, адаптуючись до ситуації; більш лояльних клієнтів.  

Такий підхід розкриває лідерський потенціал менеджерів та 

співробітників, що забезпечує адекватне та швидке реагування на зміни 

внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища компанії. Як наслідок, 

співробітники більше не розглядають бюджет як перепону для розвитку 

бізнесу, як зазвичай це відбувається. Насправді це багато в чому і про те, як 

будувати бізнес на довірі до людей [3]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що часто-густо сучасні компанії в практичній 

діяльності використовують змішані підходи щодо управлінських концепцій. 

Зокрема більш гнучке бюджетування, при якому планування носить ковзний 

характер, тобто переглядається часу від часу. Або реалізація принципів 

управління «Beyond Budgeting» за допомогою системи «Balanced Scoreсard» 

тощо. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Сучасному бізнес-середовищу характерні швидкість змін, зростання 

конкуренції, насиченість споживчих ринків, невизначеність настання викликів 

непереборної сили. Найбільшого удару з усіх секторів економіки пандемія 

Covid-19 завдала туристичній галузі, яка ще до 2019 р. генерувала до 10% 

зростання глобальної економіки. За підрахунками Світової асоціації бізнес-

подорожей, у 2020 році лише на скасованих відрядженнях, конференціях та 

виставках галузь може втратити до 820 млрд. дол. США [1]. В цих складних 

умовах туристичні підприємства постають перед необхідністю пошуку шляхів 

пом’якшення впливу кризи та пост карантинного відновлення шляхом 

збереження робочих місць та сприяння економічному добробуту [2].  

Туристично-рекреаційна сфера України виявилася однією з найбільш 

чутливих галузей економіки, які у 2020 р. постраждали внаслідок пандемічних і 

карантинних обмежень. Тим не менше слід відзначити, що впродовж останніх 

років вітчизняна туристична галузь стрімко інтегрувалась у світову туристичну 

індустрію та проявила себе як один з найбільш перспективних напрямів 

структурної переорієнтації вітчизняної економіки. Системним підґрунтям 

розвитку туристичної галузі є формування туристичних уподобань існуючих та 

потенційних споживачів. Відповідно до піраміди Маслоу, найбільш важливим 

туристичним прагненням для населення є задоволення фізіологічних потреб у 

відпочинку від трудової діяльності та відновленні сил. Однак, задоволення 

соціальних та комунікативних потреб туриста є не менш важливим чинником 
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розвитку галузі. Саме цим можна пояснити переорієнтацію галузі від елітарнсті 

до масовості. 

На користь необхідності комунікаційних зв’язків для розвитку галузі 

свідчать і сучасні тенденції диференціації туризму, розширення асортименту 

послуг, видів і форм туристичної релаксації. Туристичний бізнес, який активно 

розвивається в межах туристичної індустрії, являє собою діяльність 

туристичних організацій різних рівнів, спрямовану на отримання прибутку 

через задоволення туристичних очікувань і потреб туристів (табл. 1), в основі 

якої покладено використання наявних туристичних ресурсів. 

Таблиця 1 

Кількість туристів, обслугованих українськими туроператорами 

та турагентами, за видами туризму (осіб) 
 

Кількість 

туристів, усього 

У тому числі 

в’їзні (іноземні) 

туристи 

виїзні туристи внутрішні 

туристи 

2014 2425089 17070 2085273 322746 

2015 2019576 15159 1647390 357027 

2016 2549606 35071 2060974 453561 

2017 2806426 39605 2289854 476967 

2018 4557447 75945 4024703 456799 

2019 6132097 86840 5524866 520391 

Джерело: за даними [3] 

 

Важливе соціальне значення туризму забезпечується тим, що він збільшує 

місцеві доходи, створює нові робочі місця, розвиває споріднені галузі, 

соціальну і виробничу інфраструктуру, забезпечує зростання рівня життя 

місцевого населення. Розвиток туристичної галузі значно активізує соціально-

економічне середовище, адже сучасному туризму притаманні властивості 

активно приймати участь у збільшенні рівня місцевих доходів і подоланні 

безробіття шляхом створення великої кількості робочих місць, у тому числі 

самозайнятих. Соціально-економічну значимість туризму підсилюють також 

особливі якості, властиві лише цьому виду економічної діяльності: 

- координований вплив на розвиток дотичних до виробництва 

туристичних послуг галузей; 
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- забезпечення цілей сталого розвитку щодо зростання рівня життя 

місцевих громад; 

- поповнення місцевих бюджетів, у тому числі збільшення надходжень у 

іноземній валюті; 

- активізація розвитку інституціональної, виробничої та соціальної 

інфраструктура в туристичних осередках; 

- сприяння розвитку культурно-креативних центрів, етнографічних 

народних промислів, оздоровчо-спортивних та пізнавальних ініціатив. 

На жаль, позитивні тенденції розвитку галузі у 2020 р. було повністю 

знівельовано безпрецедентними карантинними заходами, викликаними 

пандемією Covid-19. Така ситуація виявилась притаманною не лише для 

українського туризму. Так, за оцінками Всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO) можливого впливу пандемії на міжнародний туризм, туристичні 

потоки у 2020 р. очікувано скоротяться на 20-30%, що може спричинити 

скорочення доходів на 300-450 млрд. дол. США [2]. 

Отож, для пошуку шляхів виходу з кризи необхідно розробляти 

стратегічні альтернативи розвитку суб’єктів туристичної галузі, які б 

включають інноваційні стратегії, стратегії антикризового розвитку ринку, 

залучення додаткових ресурсів, скорочення витрат. При орієнтації на туристів 

слід також звернути увагу на стратегії залучення клієнтів, зміцнення ринкової 

ніші, диверсифікації. Системна ефективність управління розвитком туризму в 

умовах карантинних обмежень і у посткризовому періоді вимагає 

взаємоузгоджених управлінських впливів щодо розрізнених компонентів 

оновлення туристичних бізнес-напрямків та елементів інфраструктури. 

Доцільно за різних умов внутрішнього та зовнішнього відклику на пандемічні 

загрози застосовувати стратегії прискореного чи обмеженого зростання, 

консолідації, вичікування або ліквідації. 

Таким чином, пріоритетами гармонійного оновлення галузі є сталий 

розвиток, тобто сприяння розвитку ресурсозберігаючих, екологічних 

конкурентоспроможних туристичних програм та інклюзивне зростання шляхом 
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стимулювання зростання зайнятості для забезпечення соціального і 

територіального рівнів згуртованості українського суспільства. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Вдосконаленню асортиментної політики передує розробка концепції, яка 

передбачає спрямовану побудову оптимальної структури асортименту товарної 

пропозиції, яка приймається в основу споживчих вимог певних груп. Саме 
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фактична повнота товарного асортименту та його динаміка і є грамотною 

політикою торговельного підприємства. Оптимальною концепцією товарного 

асортименту є та, що враховує потреби ринку, стратегічні цілі підприємства та 

його ресурси. 

Враховуючі специфічні риси вітчизняного ринку супермаркетів, 

доречним буде, на нашу думку, використання методів формування та 

удосконалення асортиментної політики, заснованих на економічному аналізі, 

серед яких найбільш доцільним є метод рангового аналізу, описаний 

Кругловою Н.Ю., Агеєвим Є.Я. та іншими авторами [1, 2]. 

Рейтинговий товарний асортимент – це набір номенклатурних позицій, 

які мають найвищий рейтинг за обраним показником ранжирування в умовах 

обсягів продажу (реалізації), чисельності персоналу, інвестицій тощо. 

В якості критеріїв, які визначають економічну ефективність товарного 

асортименту, обрано динаміку обсягів реалізації продукції, рівень стабільності 

обсягу реалізації, рівень рентабельності продукції. 

В процесі рангового аналізу для кожного виду товарів виявляють питому 

вагу випуску в загальному обсязі та рентабельність, ранг продажу за питомою 

вагою (максимальному значенню питомої ваги присвоюється ранг 1), ранг за 

рентабельністю, різницю рангів за питомою вагою продажу і рентабельністю. 

Незначна різниця рангів свідчить про економічно раціональну структуру 

асортименту. Якщо ранг продажу істотно більше ніж ранг рентабельності 

продукції, тобто якщо товар, що має низьку рентабельність, реалізується у 

великому обсязі, то доцільно при наявності стійкого попиту знизити витрати 

обігу або замінити товар новим, більш високої якості і більш рентабельним або 

при наявності тенденції до зниження попиту зменшити обсяг закупівлі і продажу. 

Якщо ранг продажу істотно нижче рангу рентабельності, тобто якщо 

товар, що має високу рентабельність, реалізується в малих обсягах, то при 

наявності стійкого попиту доцільно збільшити обсяг і, можливо, знизити ціну в 

інтересах підвищення попиту. 

Алгоритм удосконалення товарного асортименту роздрібного 
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торговельного підприємства передбачає: 

- ранговий аналіз фактичної його структури; 

- визначення та аналіз чинників, які впливають на раціональність 

товарного асортименту; 

- прийняття рішень, спрямованих на поліпшення даної структури шляхом 

побудови матриці «обсяг продажу – рентабельність продукції»; 

- ранговий аналіз бажаної структури та порівняння результатів рангового 

аналізу фактичної і бажаної структури. 

Кількісна оцінка раціональності структури товарного асортименту 

здійснюється на підставі обчислення коефіцієнтів кореляції рангу продажу 

продукції та рангу рентабельності. 

Вищерозглянута методика апробована для мережі супермаркетів 

«VARUS». Для прийняття рішень про заходи щодо поліпшення структури 

асортименту розробимо бажану асортиментну політику підприємства в рамках 

конкурентної реакції. Для цього представимо всю структуру асортименту у 

вигляді матриці 3x3 з параметрами: питома вага продукції в загальному обсязі 

випуску і рентабельність (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація товарів за результатами рангового аналізу 

Рентабельність 

продукції 

Частка в  

обсязі випуску 

Висока Середня Низька 

Висока 1 

Напої 

2 

Бакалія 

Гастрономія 

3 

- 

Середня 4 

Інша продукція 

5 

Кондитерські вироби 

6 

Молочні продукти 

М'ясо 

Низька 7 

Кулінарія 

8 

Риба 

9 

Овочі-фрукти 

 

Політика щодо асортиментної групи № 1, яка включає до себе напої, 

повинна полягати в тому, щоб підтримувати високу питому вагу вигідної для 

підприємства продукції і високу рентабельність. 
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Відносно асортиментної групи № 2, яка представлена бакалією та 

гастрономією, що має високу питому вагу у продажу та середні показники 

рентабельності, проводиться політика збереження цих параметрів, а при 

наявності можливості збільшення питомої ваги цієї продукції у продажу за 

рахунок заходів щодо стимулювання збуту. 

Політика щодо асортиментної групи № 4 (інша продукція) може бути 

спрямована на підвищення рентабельності (тобто переміщення в асортиментну 

групу №1). 

Відносно асортиментної групи № 5, яка представлена кондитерськими 

виробами, що має середні показники за питомою вагою випуску і рентабельності, 

проводиться політика збереження цих параметрів, а при наявності можливості 

підвищення рентабельності окремих видів продукції або збільшення питомої 

ваги у продажу за рахунок заходів щодо стимулювання збуту. 

Політика щодо асортиментної групи № 6, яка представлена молочними 

продуктами та м'ясом, полягає в підвищенні рентабельності (тобто 

переміщення в асортиментну групу №5), оскільки існує достатній попит на цю 

продукцію. Проте обидва товари відносяться до товарів-локомотивів будь-

якого супермаркету, їх продаж стабільний, а попит нееластичний за ціною та 

доходами споживачів. 

Відносно асортиментної групи № 7 (кулінарія), що має низькі показники 

за питомою вагою продажу, але високу рентабельність, проводиться політика 

збільшення питомої ваги цієї продукції у продажу. 

Політика щодо асортиментної групи № 8, яка представлена рибою, 

полягає в збереженні або підвищенні рентабельності (тобто переміщення в 

асортиментну групу №5), оскільки існує недостатній попит на цю продукцію, 

який залежить від доходів споживачів. 

Політика щодо асортиментної групи № 9 (овочі-фрукти) повинна бути 

спрямована на або підвищення рентабельності, оскільки припинення продажу 

цих товарів призведе до втрати покупців у супермаркеті. 

Для вдосконалення асортиментного портфелю мережі супермаркетів 



 

389 

«VARUS» визначимо напрямки, робота в яких дозволить бути найбільш 

конкурентним на ринку, збільшити товарообіг та збільшити прибуток: 

поліпшення якості продукції; пошук нових покупців; освоєння продажу нових 

видів продукції; удосконалення технічного процесу обслуговування покупців 

тощо. Найбільш ефективним і відносно недорогим є покупка і установка в 

складських приміщеннях, що належать мережі продуктових супермаркетів 

«VARUS», акваріуму для живої риби цінної породи (осетер, форель), яка 

вимоглива до середовища проживання. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ В УПРАВЛІННІ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

З теоретичної точки зору, завдання зниження ризиків в процесі 

управління фінансовими ресурсами підприємств – основа розробки фінансової 

політики підприємств, яка реалізовується через побудову ефективної системи 

фінансових відносин. Як відомо відповідним об'єктом фінансових відносин 

виступають фінансові ресурси підприємства. Тому важливим є дослідження 
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суті, ролі й механізмів управління фінансовими ресурсами підприємств. 

Вагомий внесок у дослідження відповідних питань зробили вітчизняні 

вчені І. Бланк [1], І. Зятковський [2], О. Терещенко [3], В. Федосов та іноземні – 

І. Балабанов, А. Ковальова, О. Стоянова, Н. Русак та інші. 

Враховуючи окреслені питання, вважаємо, що в сучасних умовах 

дослідження теоретичних основ управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарювання необхідно розпочати з розгляду понять фінансових ресурсів в 

трактуванні провідних вітчизняних так і зарубіжних фахівців. Під фінансовими 

ресурсами суб’єктів господарювання, в більшості випадків, розуміють 

сукупність власних фінансових ресурсів та зовнішні залучення акумулюючими 

підприємствами, котрі призначені для виконання певних фінансових зобов'язань, 

фінансування поточних затрат, що пов’язані з розвитком виробництва [4]. 

У цьому аспекті варто взяти до уваги, що фінансові ресурси підприємства 

представляють собою грошові накопичення, капітал та інші надходження 

грошових коштів, котрі акумульовані суб’єктом господарювання. Більше того, 

фінансові ресурси можна розглядати як грошові доходи та інші надходження, 

що використовуються для соціально-економічного розвитку господарюючого 

суб’єкта. Низка фахівців і, зокрема, М. Дем’яненко визначає фінансові ресурси 

підприємств як грошові кошти, що формуються в результаті економічної та 

фінансової діяльності, у процесі створення та розподілу валового національного 

продукту. Акумулюються вони державним та господарським суб'єктами і 

використовуються в якості джерела підтримки та розвитку виробництва 

створення, задоволення соціальних потреб населення, забезпечення 

функціональних можливостей сфери освіти [5]. 

Відомий вчений І. Бланк визначає фінансові ресурси підприємства як 

сукупність акумульованих ним власних та позичених грошових коштів і їх 

еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення 

його господарської діяльності в попередньому періоді [1, с. 342].  

Окрема кількість досліджень орієнтується на розгляд фінансових ресурсів 

як джерел фінансування діяльності підприємств. Інші автори досліджень 
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вважають необхідними визнати, що фінансові ресурси – це капітал 

підприємств, сформований за рахунок його активів. 

Так, наприклад, І. Зятковський вважав, що фінансові ресурси 

підприємств – сукупність усіх високоліквідних наявних активів, які 

перебувають у розпорядженні підприємства й призначені для виконання 

фінансових зобов’язань і розширеного відтворення, пов’язуючи їх обсяг та 

склад із платоспроможністю підприємства [2]. 

Таким чином, прослідковується очевидне протиріччя, що проявляється в 

неоднозначному тлумаченні сутності фінансових ресурсів підприємств. І як 

наслідок в процесі управління фінансовими ресурсами підприємств 

прослідковуються певні тенденції та закономірності. 

Очевидно, що ефективність управління фінансовими ресурсами 

підприємств залежить від обіговості активів та відображається в показниках 

рентабельності. Є підстави стверджувати, що ефективність управління можна 

підвищити меншим періодом обіговості та підвищенням рентабельності за 

рахунок зниження вартості й збільшення виручки. 

Не викликає сумнівів, що прискорення обіговості оборотних коштів не 

вимагає додаткових капітальних вкладень і, як правило, сприяє зростанню 

обсягів виробництва та реалізації продукції. Проте високі темпи інфляції, які 

притаманні вітчизняній економіці достатньо швидко знецінюють оборотні 

кошти суб’єктів господарювання і на придбання необхідних ресурсів 

направляється все більша їх частка, а хронічні неплатежі покупців відволікають 

вагому частину коштів із обігу та збільшують дебіторську заборгованість. 

Більше того в якості оборотного капіталу на підприємстві, як правило, 

використовуються поточні активи. При цьому кошти, що використовуються у 

якості оборотного капіталу, проходять певний цикл. Зокрема, ліквідні активи 

використовуються для купівлі сировини, енергоресурсів та інших товарів і 

послуг. В свою чергу власні товари та послуги часто продаються в кредит, і як 

наслідок – збільшуються рахунки дебіторів. 

Необхідно зазначити, що будь-які кошти, які не використовуються задля 
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потреб оборотного капіталу, можуть бути спрямовані на оплату пасивів. Крім 

того, вони можуть бути використані і для придбання основного капіталу. 

Причому один із важелів економії оборотного капіталу, а відповідно – 

підвищення його обіговості полягає у вдосконаленні управління запасами. 

Якщо підприємство вкладає кошти в формування виробничих запасів, то 

в цьому випадку їх зберігання пов’язане не тільки з логістичними видатками, 

але й з різноманітними ризиками втрати товарів, а також із зменшенням 

вартості капіталу, тобто з нормою прибутковості, котра могла бути збільшена в 

результаті інших інвестиційних можливостей з еквівалентним степенем ризику. 

Є очевидним, що економічні та операційні результати від зберігання 

певного виду поточних активів у тому чи іншому обсязі мають специфічний 

для певного виду активів характер. 

Отже підвищення обіговості оборотних засобів повинно зводитися до 

визначення результатів і затрат, котрі пов’язані із зберіганням запасів, та 

підведення прийнятного балансу запасів і затрат.  

Маємо підкреслити, що одним із важливих інструментом покращення 

використання фінансових ресурсів є підвищення ефективності управління 

основними засобами підприємства та нематеріальними активами. А основним 

питанням в управлінні ними є визначення методу розрахунку амортизації. 

Отже успіх управління фінансовими ресурсами прямо залежить від 

структури капіталу підприємства, яка може формуватися або змінюватись 

зусиллями компаній через збільшення її активів. Вона також прямо впливає на 

норму прибутки, тоді як компоненти прибутку з фіксованим процентом, які 

виплачуються за довготривалими зобов'язаннями, не залежать від 

прогнозованого рівня активності компанії.  

Для того, щоб вирішити ці протиріччя, необхідно забезпечити 

універсальний (компромісний) підхід до формування принципів та методів 

фінансової політики на базі фінансових відносин, що склались та їх 

матеріального втілення – фінансових ресурсів. 

Отже фінансове забезпечення підприємств в сучасному розумінні – це 
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формування джерел грошових коштів, які необхідні для фінансування 

діяльності компаній, а також використання новітніх інформаційних технологій 

в процесі організації фінансово-інвестиційної, збутової та виробничої діяльності. 

Вплив новітніх інформаційних технологій повинен проявлятися перш за 

все у застосуванні сучасних методів комунікації підприємств з ринком 

капіталів, а також у переорієнтації провідних компаній на вартісно-

орієнтований підхід в управлінні фінансами (Value Based Management (VBM)). 

Система VBM є інноваційним інструментом забезпечення виконання 

вартісноформуючої функції корпоративних фінансів. Імплементація цього 

підходу до реалізації фінансової політики компаній до певної міри дозволяє 

зменшити наслідки інформаційної асиметрії між учасниками фінансових 

відносин і нейтралізувати пов'язаний із цим конфлікт інтересів [3, с. 59-60]. 

Узагальнюючи вище перелічене, можна зробити висновок, що фінансові 

ресурси підприємства можна розглядати як форму вартості, яка його 

обслуговує. З приводу цієї вартості формуються фінансова політика та 

відповідні фінансові відносини між учасниками відтворювального процесу з 

використанням сучасних технологій управління, а відповідні підходи є 

підтвердженням необхідності формування корпоративної фінансової політики, 

яка повинна орієнтуватися на управління вартістю бізнесу. 

Можна з упевненістю констатувати, що застосування компромісного 

підходу до розгляду сутності фінансових ресурсів та методів управління ними 

дозволяє реалізувати принцип уніфікації при організації фінансового 

менеджменту різноманітних підприємств. 
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ФИНАНСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из важных 

условий наращивания производства сельскохозяйственной продукции, 

укрепления продовольственной безопасности, повышения уровня занятости и 

доходов сельского населения, решения социальных проблем сельских 

территорий является наличие и дальнейшее развитие предпринимательства в 

сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственное производство по своей природе сильно отличается 

от других отраслей экономики тем, что производит продукцию животного и 
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растительного происхождения и использует в процессе труда землю в качестве 

главного, ничем другим незаменяемого средства производства. Поэтому 

финансирование сельского хозяйства является важной темой для изучения. 

Сущность категории “финансы сельского хозяйства” определяется 

авторами по-разному. В таблице 1 представлены некоторые определения 

данной категории. 

Таблица 1 

Сущность категории “финансы сельского хозяйства” 

Автор Определение 

Магомедова П.А. [2] 

Экономические отношения, связанные с распределением и 

перераспределением совокупного общественного продукта и 

национального дохода, образованием централизованных и 

децентрализованных денежных фондов, используемых для развития 

аграрного сектора в целях получения прибыли. 

Пизенгольц М.З. [3] 

Система экономических отношений, связанная с кругооборотом 

фондов, образованием, распределением и использованием 

созданного продукта в процессе расширенного воспроизводства. 

 

На рис. 1 приведена специфика особенностей организации финансовых 

процессов сельскохозяйственных предприятий. 

Отраслевые особенности формирования денежных расходов сельском 

хозяйстве связаны с тем, что процесс производства в растениеводстве не 

ограничивается календарным годом. Поэтому все затраты растениеводства 

подразделяются на: затраты прошлых лет под урожай текущего года; затраты 

текущего года под урожай текущего года; затраты текущего года под урожай 

будущих лет. Следовательно, себестоимость растениеводческой продукции за 

отчетный период образуют только: затраты прошлых лет под урожай текущего 

года и затраты отчетного года под урожай текущего года. Затраты текущего 

года под урожай будущих лет образуют незавершенное производство и 

расходы будущих периодов. 

Особенности формирования доходов в сельском хозяйстве связаны с 

наличием внутриотраслевого оборота. Это приводит к тому, что часть 

произведенной сельскохозяйственной продукции не поступает в сферу 

обращения, а образует внутриотраслевой оборот: используется на семена, корм. 
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Рис. 1. Особенности организации финансов сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Наличие внутриотраслевого оборота приводит к тому, что не вся 

произведенная продукция приносит деловой доход. Данная особенность 

предопределена тем фактом, что основная масса сельскохозяйственной 

продукции реализуется государству в рамках госзаказа. А это означает, что 

огромные товарные потоки в отрасли работают не на экономические интересы 

товаропроизводителей (выгодная реализация, максимально возможная выручка 

и т.п.), а служат социальным интересам общества. 
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В Республике Беларусь в рамках государственной поддержки 

сельскохозяйственным предприятиям предоставляется ряд дотационных и 

компенсационных выплат, таких как надбавки к закупочным ценам, снижение 

банковских процентных ставок, компенсация стоимости приобретаемой 

сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов, бензина, 

дизельного топлива, электроэнергии, минеральных удобрений, средств защиты 

растений. Значительная часть средств, выделяемых государством в рамках 

государственной поддержки АПК, расходуется на сохранение природной среды, 

закрепление населения в сельской местности, обустройство сельских территорий. 

Подводя итог, следует отметить, что, если учитывать особенности 

финансов сельскохозяйственных организаций, то необходимо оптимизировать 

программы по государственной поддержке агропромышленного комплекса. В 

результате государственной финансовой поддержки сельского хозяйства можно 

достичь особых схем для льготных финансовых отношений малых предприятий 

и кооперативов сельскохозяйственного назначения со всеми звеньями 

государственной финансовой системы. Это должно привести к более 

позитивным переменам в характере расходных и доходных потоков 

организаций, что поменяет организацию финансов в сельском хозяйстве. 
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ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Республике Беларуси вопросы, связанные с формированием и 

использованием финансовых ресурсов особенно важны. Несмотря на рыночный 

статус экономики, она имеет множество убыточных и малорентабельные 

хозяйствующих субъектов. Крупнейшей отраслью экономики в странах с 

развитым рынком является торговля. Через неё осуществляется взаимосвязь 

производства и потребления, предложения и спроса, а товар находит свое 

общественное признание.  

В современных условиях кардинально изменилась роль торговли в мире и 

в национальной экономике Беларуси. Если раньше первое место занимали 

отрасли материального производства, а торговле отводилась вспомогательная 

роль в общественном воспроизводстве, то в настоящее время ей принадлежит 

одно из ведущих мест в отраслевой структуре экономики развитых стран. 

Изучив мнения разных авторов относительно категории «финансы 

торгового предприятия», мы видим, что понятия идентичны. Наиболее точным 

и полным определением является формулировка В.М. Семенова. 

Характеристика факторов, влияющих на деятельность торговых 

предприятий, и их классификация представлена в таблице 2. 

Итак, деятельность торговых предприятий состоит в существенной 

зависимости от характера спроса, особенностей социально-экономического 

состава обслуживаемого населения. 
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Таблица 1 

Сущность категории «финансы торгового предприятия» 

Автор Определение 

Г.В. Плеханова 

[5] 

Финансы торговых предприятий – это система денежных отношений в 

среде обращения, посредством которых происходят образование и 

использование целевых фондов денежных средств. 

Г.М. Зарипова 

[1] 

Финансы торгового предприятия – экономические отношения, 

возникающие в связи с образованием и использованием необходимых 

денежных фондов в целях осуществления бесперебойного процесса 

продажи товаров. 

Н.А. Лупей [2] 

Финансы торгового предприятия – это система денежных отношений в 

сфере обращения, посредством которых происходят образование и 

использование фондов денежных средств. 

В.М. Семенов 

[7] 

Финансы торгового предприятия – это система экономических 

отношений, посредством которых осуществляются формирование и 

развитие финансовых ресурсов в условиях рыночных отношений, что 

обусловлено кругооборотом товарно-денежных отношений в виде двух 

фаз: покупка товаров и их продажа в розничной торговле. Первая фаза 

связана с движением товаров, а вторая с движением денежных средств. 

 

Таблица 2 

Классификация факторов, влияющих на деятельность торговых предприятий 

Признак 

классификации 

Факторы Пример 

По 

экономической 

сущности 

Производственно-

экономические  

факторы ресурсов (трудовых, материальных, 

финансовых) 

Социально- 

экономические 

творческая инициатива и активность работников; 

уровень руководства; предприятия;  

социально-психологические факторы 

По времени 

воздействия 

Постоянные численность работников 

Временные сезонный характер покупательского спроса 

По степени 

управляемости 

Объективные изменение розничных цен; уровень инфляции 

Субъективные 
улучшение экономической работы; эффективность 

использования трудовых и материальных ресурсов 

По масштабам 

деятельности 

Общие 

обеспеченность трудовыми ресурсами; 

обеспеченность материальными ресурсами; 

эффективность использования ресурсов 

Специфические 

зависят от деятельности предприятия, его 

работников; улучшение экономической работы; 

эффективность использования трудовых и 

материальных ресурсов 

 

Как мы видим из рисунка 2, организации торговли имеют ряд 

характерных особенностей. Поэтому в предприятиях торговли важной задачей 

является правильное ведение кассового хозяйства, контроль за поступлением в 
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Рис. 1. Особенности организаций торговли 

 

кассы торговых организаций выручки, за инкассированием выручки; 

усиливается роль финансового контроля, возникает необходимость 

систематического и строгого финансового контроля.  

Таким образом, организационная деятельность имеет четкую 

направленность и свои особенности, которые заключаются в специфике целей, 

организационных механизмов, характере действий, их масштабности, конечных 

результатах. В системе товарного обращения торговля занимает ключевое 

положение, выполняя транзитную роль от производителя к потребителю, в 

обеспечении всего населения необходимыми ресурсами. Поэтому организация 

финансов торговли требует обоснованных подходов, учитывающих специфику 

отрасли и ее роль в национальной экономике. 
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ПДВ 14 % ДЛЯ АГРАРІЇВ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ 

 

На сьогоднішній день система оподаткування в України перебуває в 

процесі реформ, що допомагає уніфікувати та спростити певні податкові 

особливості. Потреба в таких змінах є очевидною: статистика свідчить, що 

ухилення від сплати податків з кожним роком зростає все більш помітною, і 

це – як один з наслідків відсутності податкових змін в різних газузях економіки. 

Не менш важливою причиною є Євроінтеграція України, і як одна з умов такого 

процесу – реформування у різних сферах, в тому числі і оподаткування. ПДВ є 

одним з найбільш важливих податків, які складають дохідну частину бюджету. 

старт таких глобальних податкових змін запустив закон № 466 «Про внесення 



 

402 

змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 

податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 

законодавстві» [1]. 

Не менш важливим є те, що одночасно з податковою реформою 

відбувається агрореформа: так, з 21 липня 2021 року відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 

обігу земель сільськогосподарського призначення» [2] земля є об’єктом 

купівлі-продажу для всіх українських громадян (окрім певних вийнятків).  

Такі зміни істотно стосуються одного з основних непрямих податків – 

ПДВ, який забезпечує основне надходження в дохідну частину бюджету. І 

актуальність даної теми полягає в тому, що зміна ставки для певної 

сільськогосподарської продукції спричинить ряд змін, і тому необхідно 

розглянути позитивні і негативні наслідки встановлення ставки 14%. Адже одні 

вважають, що зниження ставки – це негативне явище, інші експерти 

стверджують, що помітні позитивні тенденції. І саме в цій публікації спробуємо 

показати переваги і недоліки зниження ставки, та зробимо висновок, де 

вкажемо власну думку, чи така зміна є більш позитивною, чи негативною. 

Для початку, варто почати з головної зміни – зниження ПДВ ставки для 

певних видів сільськогосподарської продукції з 20% до 14%, відповідно до 

Закону України № 1115 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції» [2]. Така знижена ставка буде 

розповсюджуватися на операції постачання с/г продукції на території України 

та щодо її імпорту. На послуги ставка ПДВ 14% не поширюється [3]. 

Перелік сільськогосподарської продукції, на яку поширюється ставка 

14%, відображено в таблиці 1. 

Винятком є ситуації, коли ставка 14% не застосовується, а операції 

звільняються від ПДВ, – це операції з імпорту, які визначені п. 197.18 ПКУ: 

ввезення в Україну племінних чистопородних тварин, племінних (генетичних) 

ресурсів, які здійснюються с/г товаровиробниками [3]. 
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Таблиця 1 

Продукція, на яку поширюється ставка 14% 

Код УКТЗЕД Назва сільськогосподарської продукції 

0102 велика рогата худоба, жива 

0103 свині живі 

010410 вівці 

0401 лише в частині незбираного молока 

1001 пшениця 

1002 жито 

1003 ячмінь 

1004 овес 

1005 кукурудза 

1201 соєві боби 

120400 насіння льону 

1205 насіння свиріпи та ріпаку 

120600 насіння соняшнику 

1207 насіння та плоди інших олійних культур 

121291 цукрові буряки 

Джерело: розроблено автором на основі [2, 3] 

 

Відповідно до нового закону, платники податку за пониженою ставкою 

14% мають реєструвати податкові накладні з 1 березня 2021 року. Цілком 

очевидно, що має бути нова форма податкової накладної, і декларації з ПДВ, 

з усіма додатками, і в законі це передбачено. Однак тут виникає питання: 

яким чином зареєструвати податкову накладну, оскільки на момент з 1 березня 

2021 року нові форми податкових бланків так і не було надано. Але аграрії 

мають реєструвати податкові накладні, і як бути в такій ситуації? Адже вписати 

свою ставку ми не можемо,оскільки виправлення в податкових накладних не 

допускається, та й податкові органи не давали чіткої конкретики з цієї теми. І 

як би не здавалося все критично, вихід завжди є. Отже, запропоновано такі 

шляхи виходу з цього питання: 

1) не реєструвати зовсім такі податкові накладні, адже штрафу не буде, 

адже відповідно до листу № 5257 це може бути розглянуте як Перехідне 

положення, яке звільняє від штрафу за нереєстрацію/невчасну реєстрацію 

ПН/РК під час карантину через COVID-19. Даний метод є відносно лояльним 

і простим для аграріїв. Цілком інша була би справа, як би карантину 
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не було; 

2) зареєструвати податкову накладну на 20%, а відшкодування бюджету 

має бути 6%. Здавалося б, проста арифметика, але така процедура є більш 

складнішою, і до того ж практично не проводилась, тому тут будуть одночасно 

виникати складнощі як зі сторони господарюючих суб’єктів, так і зі сторони 

податкових органів.  

Отже, основні особливості ПДВ для певної категорії продукції ми 

розглянули, запропонували шляхи для вирішення проблем з реєстрацією і 

подачею податкових документів. Розглянемо далі позитивні і негативні аспекти 

зниження ставки. Розпочнемо з позитивних думок і поглядів. Основні переваги 

зменшення ставки ПДВ [3, 4]: 

1) зменшення суми податкового гавантаження для аграріїв. Зокрема, один 

з авторів закону про зниження ставки Микола Сольський пояснює, що аграрії 

раніше мали спрощену систему оподаткування завдяки фіксованому податку. 

Проте в результаті реформи фактично втратили пільги і перейшли на загальну 

систему оподаткування. І саме зниження ставки полегшить життя фермерам; 

2) детінізація аграрного сектору, оскільки ціни на аграрну продукцію 

почали зростати, а щоб уникнути сплати ПДВ, частина аграрного сектору пішла 

у тінь;  

3) зменшення податкового тягара у 6% для переробників. Адже зниження 

ПДВ не лише допоможе аграріям, але й зекономить 6% видатків для 

переробників при закупівлі продукції. (оскільки термін сплати основної суми 

ПДВ для них переміщується з дати оплати сировини на дату оплати зобов'язань 

по операціях з реалізації продуктів її переробки); 

4) зменшення суми бюджетних відшкодувань експортерам; 

5) збільшення кількості грошей, які залишаються в обігу, 

сільгосппідприємств.  

Недоліки зменшення ставки ПДВ [5]:  

1) збільшення кількості ставок призведе до ускладнення адміністрування 

ПДВ, а це – шлях до певних махінацій; 
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2) негативний вплив на інвестиції в аграрному секторі; 

3) втрати держбюджету, хоча автори закону стверджують, що їх не буде, 

однак є достатньо випадків, що призводитимуть до втрат в бюджеті. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в цілому, зниження ставки 

ПДВ є позитивною тенденцією для аграріїв, адже саме цей сектор є провідним в 

українській економіці, і зниження податкового тягаря – це крок до детінізації і 

ровитку агробізнесу. А ось щодо недостачі в бюджеті, то можна покрити 

нестачі, які будуть виникати, через підвищення, наприклад акцизів на 

вискореньабельні товари (цигарки, алкогольні напої). 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Облікові процедури, пов’язані з оплатою праці завжди є одним з 

найважливіших та надскладних ділянок обліку через наявність постійних змін в 

законодавстві. Проведення індексації заробітної плати завжди перебуває під 

пильною увагою всіх користувачів облікової інформації: працівників, 

управлінського персоналу, власників, Державної інспекції України з питань 

праці, Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України. На те 

є дві причини: перша – це мінімальна державна гарантія, а друга – штраф за 

недотримання такої гарантії за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення. 

Теоретичні, методичні та практичні проблеми організація обліку праці та 

її оплати досліджені в наукових працях багатьох вітчизняних вчених. Однак, 

дослідження показали відсутність розробленої методики індексація оплати 

праці з визначеними обліковими процедурами. Окрім цього, більшість 

розроблених методик спрямовані на встановлення економічної сутності 

індексації та на її юридичні аспекти. 

Незалежно від організації та юридичної форми, юридичні та фізичні 

особи, які використовують працю найманих працівників, повинні індексувати 

заробітну плату. Відповідно до Порядку № 1078, індексації підлягають грошові 

доходи, одержані в національній валюті, які не мають разового характеру, 

зокрема, зарплата, пенсії, стипендії, заробітна плата, грошове забезпечення, 

аліменти, допомога по безробіттю тощо [1]. Заробітна плата, яка підлягає 

індексації включає: винагороду за виконану роботу (згідно з тарифними 
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ставками, окладами), доплати, надбавки, премії, гарантії та компенсації. Але 

обов’язкова умова – всі виплати повинні мати постійний характер. Отже, слід 

зазначити, що індексація заробітної плати та інших доходів є обов’язковою і 

повинна здійснюватися в межах рівня прожиткового мінімуму на основі 

відповідних соціальних та демографічних груп. Індексація доходів являє собою 

державну соціальну гарантію в галузі оплати праці. 

Суми індексації є невід’ємною частиною заробітної плати. Отже, 

неправильний розрахунок, порушення термінів, невиплата індексації 

прирівнюється до невиплати заробітної плати. Через порушення послідовності 

розрахунків, строків та суми індексації, на роботодавця Державна служба 

України з питань праці може накласти фінансову санкцію у розмірі 10 

мінімальних заробітних плат за кожного працівника (у 2021 році – 60000 грн). 

Також до відповідальності притягуються посадові особи компаній, організацій, 

установ, як правило це директора та головні бухгалтера. Відповідальність 

адміністративна і визначається ст. 255 КУпАП та становить від 30 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн). Якщо 

порушення повторюються через рік, шкала становить від 100 НМДГ до 300 

НМДГ (від 1700 до 5100 грн) [2]. 

Пропонуємо наступну методику проведення індексації, яка буде 

складається з чотирьох етапів. 

Перший етап передбачає встановлення факту необхідності проведення 

індексації. Індекс споживчих цін публікується на офіційному сайті Державної 

служба статистики в поточному місяці до 10 числа за минулий місяць. 

Індексація починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому 

оприлюднено індекс споживчих цін.  

Другий етап передбачає встановлення видів доходів працівників, що 

підлягають індексації. Здебільшого, потрібно індексувати отримані грошові 

доходи в національній валюті, що одержані на державній території, які не 

виплачені одноразово, зменшені на ті видів доходів, які не потрібно 

індексувати, та зменшені на суми виплат, розмір яких розраховується виходячи 
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з середньої заробітної плати. Дохід, який не потрібно індексувати, включає 

лікарняні, нараховані як за рахунок роботодавця так і за рахунок фонду 

соціального страхування; допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога 

при народженні дитини, допомога на поховання; разова матеріальна допомога 

та інші доходи, повний перелік яких наведено в Порядку №1078. 

Третій етап полягає в окресленні межі доходів, що індексуються. 

Зокрема, необхідно визначити такі умови: розмір прожиткового мінімуму для 

застосування, обрахувати поріг індексації та коефіцієнт індексації, з’ясувати, 

який місяць вважається базовим. 

Четвертий етап – обчислення суми індексації. Як правило, розрахунок 

може бути виражений у формі формули (1.1): 

     (1.1), 

де Dі – дохід, який повинен бути проіндексований; 

Kі – коефіцієнт. 

Розрахована сума індексації заробітної плати повинна бути оформлена 

документально. Розрахунок заробітної плати відображається в типовому 

документі «Розрахунково-платiжна вiдомiсть працівника». Суми виплат, 

пов’язаних з валоризацією доходів працівників відносяться до фонду додаткової 

заробітної плати у місяці, в якому вони фактично нараховані. При цьому сума 

індексації обкладається податком з доходів фізичних осіб та військовим 

збором, а також є об’єктом для нарахування єдиним соціальним внеском. 

З метою удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в 

частині індексації заробітної плати, пропонуємо додаткові субрахунки до рахунку 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»: 661 «Розрахунки за заробітною 

платою», який уточнімо субрахунком 661.1 «Розрахунки за нарахованою 

індексацією». Субрахунок окремого обліку нарахованої індексації поліпшить 

загальну обліково-аналітичну систему даних в частині однієї з найважливіших 

та надскладних ділянок обліку, забезпечить стабільність роботи підприємства 

через забезпечення системи контролю за мінімальною державною гарантією. 
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ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЯК САНАЦІЙНИЙ ЗАХІД 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ 

 

Негативні тенденції в економіці сільського господарства на сучасному 

етапі виявились наслідком непослідовної і безсистемної політики проведення 

ринкових реформ в сільському господарстві. Як наслідок, Україна, маючи 

достатній аграрний потенціал, за період реформування не змогла протидіяти 

падінню обсягів виробництва. 

Вітчизняна економіка знаходиться в таких умовах, коли підприємства з 

метою забезпечення конкурентоспроможності та виживання в ринковому 
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середовищі вимушені вдаватись до структурних перетворень, тобто до 

проведення реструктуризації суб’єктів господарювання. Відповідно до Кодексу 

з питань банкрутства, реструктуризація є одним із дієвих санаційних заходів 

попередження банкрутства підприємств [1].  

Аналіз світового досвіду та української практики свідчить, що сама по 

собі ні приватна, ні державна власність не гарантує ні високої економічної 

ефективності господарювання, ні захисту сільськогосподарських підприємств 

від банкрутства. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у вивченні 

проблем реструктуризації підприємств та їх фінансового оздоровлення. В 

сільському господарстві розвиток окремих підприємств значною мірою 

залежить від зменшення або розформування інших, а якщо ліквідація певного 

суб’єкта підприємництва не проводиться, то одночасно гальмується і розвиток 

кращих аграрних формувань [2, с. 65].  

Під реструктуризацією в усьому світі розуміють, безупинний процес 

підвищення конкурентоспроможності підприємства через прийняття 

менеджментом комплексу внутрішніх заходів для адаптації системи управління 

бізнесом до постійно мінливих ринкових умов. Без реструктуризації аграрні 

підприємства мають усі шанси і надалі залишатися у лещатах бюджетних 

проблем та фінансової кризи. При цьому однією з головних проблем, що стоять 

на перешкоді практичної реалізації програми реструктуризації, є конфлікт у 

методичних та методологічних підходах до розуміння процесу 

реструктуризації, а також конфлікт між теорією та практикою. Зокрема, в 

Україні, найбільш поширений підхід до реструктуризації як до процесу поділу 

підприємства відповідно до затверджених нормативних документів. Разом з 

тим існує вже накопичений світовий досвід реструктуризації, чітко визначені 

цілі, зміст, завдання процесу, концепції та критерії здійснення, вивчена 

практика успішного здійснення реструктуризації підприємств. Таким чином, 

реструктуризація виступає постійним процесом вдосконалення виробництва, 

комплексом стратегічних дій, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку. 
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Однією з проблем в процесі реструктуризації для більшості 

сільськогосподарських підприємств є наявність об’єктів соціальної 

інфраструктури. Ця ситуація, як і значна кількість незавершених будівництв, 

обумовлює необхідність пошуку та використання специфічних підходів до 

реструктуризації аграрних підприємств. 

Реструктуризація може бути успішною лише в тому випадку, якщо існує 

наділений достатніми повноваженнями центр на чолі з керівником 

підприємства. Низький професійний рівень керівного складу – одна з головних 

причин неефективності господарювання. До речі, менше за четверть керівників 

новостворених підприємств мають економічну освіту. Реструктуризація 

вимагає нових знань, зміни світогляду. Цей складний процес повинен 

спиратись на постійні дослідження, систематизовану цілісну концепцію, яка 

передбачає узгодження як оперативної, так і стратегічної реструктуризації. 

Реструктуризація на рівні підприємства стосується перебудови всіх сфер 

його діяльності, починаючи від виробничо-технологічних та організаційних 

систем і завершуючи фінансовими аспектами та проблемами власності. 

Процес реструктуризації підприємства складається з таких основних 

етапів: визначення необхідності та доцільності змін, розробка цілей і завдань 

реструктуризації; здійснення фінансово-економічного аналіз діяльності 

суб’єкта підприємництва; розробка програми та плану реструктуризації; 

реалізація розроблених санаційних заходів; контроль за виконанням плану 

реструктуризації.  

Одним із вирішальних у процесі реструктуризації, й одночасно одним із 

найскладніших, є етап діагностики підприємства, тобто аналіз його 

фінансового-економічного стану, оцінка конкурентоздатності продукції та 

виробничого потенціалу. При реструктуризації відбуваються зміни у фінансах 

та фінансовому менеджменті підприємства відповідно до вимог ринкової 

економіки. Реструктуризація фінансів підприємства пов'язана зі змінами у 

структурі формування та використання його фінансових ресурсів, тобто 

змінами у структурі його власного та залученого капіталу. Процес діагностики 
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стану підприємства триває три, а іноді і більше місяців і поділяється на декілька 

етапів: 

1. Збір вихідної фінансової інформації. Позитивним моментом є 

складання фінансової звітності згідно НСБО, яка більш повно задовольняє 

потреби фінансового аналізу. Результати проведеного аналізу мають відповісти 

на питання: яка величина змінних і постійних витрат у виробництві та 

реалізації кожного виду продукції? Який рівень валової та операційної 

прибутковості окремих видів продукції? Однак, поділ витрат на постійні і 

змінні не набув широкого використання в теорії і практиці фінансового аналізу 

аграрних підприємств. 

2. Дослідження складу та структури активів підприємства з метою 

визначення їх ліквідності. Продаж об’єктів незавершеного будівництва, 

соціальної сфери (утримання яких негативно впливає на фінансовий стан 

підприємства) є резервом підвищення ліквідності активів. Поліпшенню 

структури активів сприяє і широке використання лізингу для придбання 

основних засобів. Однак, ця прогресивна капіталозберігаюча форма 

фінансування в сільськогосподарських підприємствах використовується 

недостатньо, а питання лізингу потребують певного правового доопрацювання. 

3. Аналіз платоспроможності та ліквідності передбачає розрахунок ряду 

фінансових коефіцієнтів, які свідчать про фінансовий стан підприємства. На 

сучасному етапі головною проблемою аграрних формувань є їхня 

неплатоспроможність та низька ліквідність. 

Отже, в Україні, де економіка нестабільна, а правові основи ще до кінця 

не розроблені, фінансовий аналіз повинен відповісти на питання, що робити з 

підприємствами-боржниками: зафіксувати факт неплатоспроможності і перейти 

до процедури санації та фінансової підтримки, чи оголосити їх банкрутами і 

ліквідувати або реорганізувати. Оголошення підприємства банкрутом є одним 

із механізмів його фінансової реструктуризації, яка відбуватиметься швидкими 

темпами, якщо будуть змінені правові положення про банкрутство, і ці зміни 

реалізуються на практиці. 
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ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ ОПОДАТКУВАННЯМ В УКРАЇНІ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ФУНКЦІЇ  

 

Екологічні податки за своєю економічною сутністю є компенсацією за 

шкоду, заподіяну навколишньому середовищу і мають відповідати величині 

втрат суспільства, які викликані забрудненням навколишнього середовища. В 

основу екологічного оподаткування покладено принцип «забруднювач платить», 

згідно якого втрати компенсуються тим фактором, через який вони виникли.  

Основна мета більшості екологічних податків та зборів – не наповнення 

державного бюджету, а стимулювання платника до позитивної з точки зору 

охорони навколишнього середовища поведінки (превентивна функція). 

Величина ставок екологічного податку повинна бути стимулом для українських 

виробників щодо використання більш екологічних технологій, інвестування у 

природоохоронні заходи та природозберігаючі технологій. Модернізація 



 

414 

виробництва повинна зменшити викиди, забруднення та відходи та у 

перспективі зменшити витрати на сплату екологічного податку та 

лібералізувати умови, що пов’язані з забрудненнями – спрощення отримання 

дозволів та ліцензій, збільшення нормативів тощо. 

Загалом в Україні спостерігається зменшення обсягу забруднюючих 

речовин, які викидаються у атмосферне повітря стаціонарними джерелами та 

зменшення скидів забруднених зворотних вод у водні об’єкти, як і загального 

обсягу скинутих вод. Проте тенденція до зниження викидів і скидів викликана 

не дією стимулюючої функції екологічного оподаткування (модернізацією 

виробництва та впровадження екологічних технологій), а результатом 

зменшенням ділової активності [1]. Динаміка кількості підприємств, які 

здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, як і кількості 

підприємств, які здійснюють скиди забруднених вод у поверхневі водні об’єкти 

в Україні також є спадною [1]. Об’єкти екологічного податку в натуральному 

вимірі зменшуються, тобто зменшується база оподаткування екологічним 

податком. При цьому, обсяги надходжень від екологічного податку 

збільшуються (протягом останніх 10 років більш ніж в два рази). 

За умови дії стимулюючої функції податку, зростання ставок (надходжень) 

податку повинно мотивувати підприємства до модернізації виробництва, а отже 

до збільшення капітальних інвестицій, що зменшить забруднення 

навколишнього природного середовища, а відтак, і суми екологічного податку 

до сплати. В Україні спостерігається постійне зростання як капітальних (рис.1) 

так і поточних витрат підприємств охорону навколишнього природного 

середовища та постійне зростання ставок екологічного податку, проте між 

динаміками їх росту не спостерігається прямого зв’язку (рис.1).  

Темпи приросту капітальних інвестиції на охорону навколишнього 

природного середовища повинні перевищувати темпи приросту надходжень 

екологічного податку до зведеного бюджету, тоді відношення надходжень 

екологічного податку до капітальних інвестицій підприємств буде зменшуватись і 

в такому випадку можна стверджувати, що діє стимулююча функція екологічного 
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Рис.1. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища 

в Україні, надходження екологічного податку до зведеного бюджету та 

співвідношення сум екологічного податку до капітальних інвестицій 

підприємств на охорону навколишнього природного середовища у 2011-2019рр. 

Джерело: побудовано авторами за даними джерел [2; 3] 

 

податку. В Україні не спостерігається постійного зниження цього показника 

(рис.1), а отже екологічний податок не виконує в достатній мірі стимулюючу 

функцію. 

Попри постійне зростання ставок екологічного податку фінансова 

мотивація забруднювачів в Україні до зниження викидів, скидів та розміщення 

відходів є недостатньою. Найбільшими забруднювачами як атмосферного 

повітря так і водних об’єктів є суб’єкти господарювання у виробництві та 

постачанні електроенергії. Екологічний податок, який включається до 

собівартості, по відношенню до доходу таких суб’єктів господарювання, 

незначний – від 1%, до 2,16% [4]; в окремих галузях економіки розмір сплати 

екологічного податку знаходиться на рівні 0,1 % від загального обсягу 

виробленої продукції [4]. За таких умов мінімізація екологічного податку до 
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сплати не виступає додатковим стимулом для проведення модернізації і 

екологізації виробництва. Такі висновки підтверджують і результати опитування 

представників бізнесу у 2019 році, 60 % яких є платниками екологічного 

податку, 50% не вважає його істотним і обтяжливим для підприємств [5]. Ряд 

законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній раді України, 

передбачають подальше підвищення ставок екоподатку (в 2-3 рази, включаючи 

поетапне підвищення до у 10 разів до 2029 року [6] в 4 рази [7] ) . 

Не зважаючи на постійне збільшення ставок екологічного податку 

протягом майже 30 років (з 1992р.), в Україні близько 95% промислового 

виробництва здійснюється в межах застарілих III i IV технологічних укладів, 

енергоємність ВВП у 2,5 рази більша, ніж у середньому у світі, і у 4 рази більша 

за середню по країнах ЄС. Очисне обладнання зношене на 50-70%, а його 

відновлення через відсутність коштів не проводиться; зменшено темпи, а в ряді 

випадків призупинено капітальне будівництво, реконструкція та модернізація 

екологічних об’єктів, впровадження екологічно чистих та ресурсозберігаючих 

технологій [8]. У сфері поводження з відходами у багатьох країнах, наприклад, 

у Німеччині, Франції та Польщі більше 60% оброблених відходів піддаються 

відновленню, а розміщення відходів займає не більше 30%, у той час як в 

Україні розміщення відходів є основним способом поводження з відходами, 

його частка становила 65% [1]. Все це підтверджує, що на сучасному етапі 

розвитку національної економіки не лише не розвивається економічне 

стимулювання природоохоронної діяльності, але й спостерігається поступовий 

відхід від цього принципу. Система екологічного оподаткування в Україні 

потребує значного удосконалення. В екологічній податковій політиці в Україні 

мають бути вироблені підходи до податкового стимулювання запровадження 

екологічних інновацій і забезпечення екологічної безпеки. Для досягнення 

поставлених орієнтирів у екологічній сфері необхідним є створення системи 

податкових і неподаткових інструментів стимулювання модернізації виробництва 

підприємств-«забруднювачів» та економічно обґрунтоване підвищення ставок 

екологічних платежів з врахуванням можливих негативних наслідків. 
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FINANCING OF LABOR RESOURCES IN THE CONTEXT 

OF MODERNIZATION OF SOCIAL SECURITY 

 

In the context of the global economic reset, it must be acknowledged that large-

scale crises, in particular the COVID-19 crisis, are hitting the hardest hit on those 

who are already the most vulnerable. According to the International Monetary Fund, 

in 2020 almost 100 million people in the world will be below the poverty line due to 

the consequences of COVID-19, nullifying all the positive changes in overcoming 

poverty over the past three years [1]. On the one hand, this can lead to a significant 

increase in income inequality, and on the other hand, it can promote development, in 

particular by raising the level of education and reducing poverty. 

The doctrinal development of the concepts of cyclicity is closely intertwined 

with the socio-economic and political processes of social transformation and the issue 

of the financial potential of the state. In the economic literature, the emergence of a 

"supercrisis" is actualized, which will be simply impossible to control within the 

existing financial and economic relations. Thus, the possibility of a "supercrisis" may 

become a reality in 2022, which means that the world community will enter a period 

of instability, economic shocks, terrorist attacks, and possible global military 

conflicts [2, p. 58]. 
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The carrier of labor resources is the working population with its potential and 

characteristics that are used or can be used in the labor process. In Ukraine, negative 

trends in demographic development affect the parameters of labor resources. First of 

all, such negative factors include: population aging, rising mortality, depopulation, 

deformation of gender and age composition, migratory outflow of able-bodied 

citizens outside the region, employment, and so on. 

In 2010–2018, the number of economically active population aged 15–70 in 

Ukraine changed in general, as well as by gender and place of residence. By 2018, 

compared to 2010, the number of economically active population decreased by 

14.7%, including employed – by 19.3%, unemployed – by 11.6%; for women, these 

figures were -20.1%, -20.6% and -12.9%, respectively, and for men – -17.3%, -18.0% 

and -10.7%. In the structure of economically active and economically inactive 

population aged 15–70 years by type of settlement in all groups is significantly 

dominated by urban residents (more than twice) [3]. 

It is important for Ukraine to ensure social development in the context of 

"reprivatization of social services", which involves increased participation in social 

activities, social security of key participants in civil society – individuals, households, 

organizations, institutions [4, p. 29]. In this context, the importance of public-private 

programs should be assessed in terms of: 1) tracking the relationship and 

interdependence of social protection and social security with socio-economic 

progress and social relations: the higher the level of social relations, the more stable 

and socially secure people feel and the state; 2) the statement that without effective 

transformations in the social sphere it is very difficult to ensure an adequate level of 

social protection and social security: there are distortions in the development of 

human capital, reduced labor potential of the country, their further progress is 

impossible. 

The importance of social programs as a tool for developing labor potential is 

objectively necessary and due to the state of financial support for social support of 

employed and able-bodied people, the implementation of the Roadmap for Joint 

Action under the Association Agreement between Ukraine and the European Union. 
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labor, the need to preserve human capital, because without material incentives and 

support of labor resources it is impossible to achieve socio-economic growth. 

Modernization of the system of financing labor resources is a complex and 

significant problem even for economically developed countries, as there is a conflict 

of labor and appropriation in a cyclical economy and the permanence of crises. In the 

context of the formation of a national paradigm for combating hybrid threats, the 

priority should be to focus on ensuring the country's financial and social security, and 

accordingly – the quality of labor resources. 

Improving the financing of labor resources should be considered taking into 

account the financing of social security to reduce or prevent the negative impact of 

social risks on persons who, due to independent living circumstances, do not have 

sufficient means of subsistence [5, p. 39–47; 6, p. 101-113]; variety of sources of 

financial resources attracted to the labor market: financing of the social sphere to 

comply with social standards and guarantees of reproduction of labor resources; 

financing of the system of higher education and introduction of perspective models of 

financial and economic maintenance of its development for preparation of experts for 

the purpose of their further employment. 
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PROSPECTS FOR MARKET DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT 

BANKING SERVICES IN UKRAINE 

 

The main task of the banking market is increasing banks incomes and 

improving customer satisfaction, expanding their purchasing power, which in turn, in 

turn, will contribute to the development of the national economy. Therefore, we will 

analyze current trends in the development of the banking services market in Ukraine 

to find the main directions of its improvement. 

To the most promising for more active use in the domestic the practice of 

banking services, which have long been widely used in banking institutions of the 

leading countries of the world, it is possible to carry: trust (trust) services, valuables 

preservation services with the provision of a safe to clients and with the acceptance of 

the client's values for safekeeping without their access, consulting and information 

services with the creation of a certain interbank database, warranty and intermediary 

services, factoring and leasing operations, forfaiting, etc. Also promising in the 

market of banking services can be considered their modification. It can be done by 
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providing them on a new one technological basis: using remote Internet access 

systems, means of mobile communication – SMS-banking service, through ATMs – 

provision plastic cards, etc [3]. 

In Ukraine, among the promising areas of operation of commercial banks a 

special place may belong to the trust transactions that provide property management 

and performance of other services in the interests and on behalf of the client on the 

rights of his trustee. When carrying out trust transactions, the bank on the basis of the 

concluded contract or by will acquires the corresponding rights and acts administrator 

of certain property in favor of a principal or a third party. And though the provision 

of trust services can be carried out by specialized companies and insurance 

companies, but commercial banks with extensive experience and extensive 

capabilities to perform functions such as transaction accounting, storage of values in 

safes, deposit operations, financial analysis and decision making, occupy, definitely 

the leading position in this market segment.  

In this case, trust services can be provided both physically and legally persons 

[2]. Today in Ukraine the development of trust services of commercial banks is 

currently constrained by the lack of a proper legal framework that would regulated 

banking activities in relevant areas. Legislation governing fiduciary relations 

significantly limits the ability of banks to carry out trust operations, without 

promoting the active development of this segment of the domestic market of banking 

services. Therefore, as a promising area of organization of trust services in our 

country, we can identify transactions with securities on behalf of clients. This type of 

service can be the basis for further development of other types of trust transactions 

[4]. 

In addition to trust services, such an important area of banking deserves 

attention activities such as providing customers with qualified advice and information 

from various aspects of financial management and business organization activities. 

Among these banking services are among the most promising areas can include: 

- consultations on the application of laws, regulations and other acts, regulating 

economic activity; 
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- preparation and legal examination of economic agreements, foreign trade 

contracts, constituent documents of various enterprises, documents for obtaining 

licenses for certain activities; 

- consultations on activities in the stock and foreign exchange markets, 

forecasting the dynamics of exchange rates and securities rates, investing funds, 

marketing, asset management of firms, foreign economic activity; 

- consultations on general business issues – capital increase enterprises, 

reorganizations, mergers, acquisitions of other companies; 

- consultations and recommendations to clients – individuals on purchase and 

sale of securities, real estate and other assets, income management, and also optimal 

areas of investment; 

- collection, analytical processing and providing customers with a variety of 

information on trends in economic development at the macro level, financial 

condition, features management, the place of counterparties in the market, foreign 

exchange rates, current, economic situation, the state of world markets for various 

goods and others data [3]. 

The most realistic in the future development of domestic banking it remains to 

improve the classic warranty and brokerage services, but the implementation of 

which in full will require from the staff of banks in-depth knowledge of the 

peculiarities of the functioning of economic entities in various sectors of the 

economy. Such services can be provided as part of existing credit settlement relations 

of banks with the main contingent of clientele, and in separately, on a contractual 

basis, which will help attract new customers. It is about: 

- audit services that provide for a comprehensive audit the bank of all financial 

and economic activities of the client or its individual aspects; 

- marketing services related to the search for new markets for the client, 

organization of an advertising campaign, selection of partners interested in business 

customer relations; 

- warranty services, the provision of which is associated with the issuance of 

obligations by the bank for the client, the implementation of which involves the 
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implementation of various cash payments; 

- execution of separate internal operations of clients (bookkeeping accounting, 

cash management, financial management, payment of wages, supply and marketing 

regulation and some other internal management functions company) [3]. 

An important place among non-traditional banking services is occupied by 

factoring and leasing. Interpretation of the definition of "factoring" in Ukrainian law 

can be found in several legal acts, and according to the Law of Ukraine "On Banks 

and banking activity", factoring – is the acquisition of the right to demand 

performance liabilities in cash for goods or services provided, accepting on the risk of 

fulfilling such requirements and receiving payments. Leasing is economic operation 

involving the transfer of the lessor's right of use tangible assets to other business 

entities (lessee). 

The considered operations can in general advantageously supplement the 

standard set of credit-settlement operations of commercial banks, which is an 

important advantage in competition for attracting new customers and retaining 

existing ones. Wider the range of services creates a more reliable basis for efficient 

operation bank. Important trends in the development of the market of developed 

banking services countries is institutionalized, globalized and securitized, also active 

investment and consulting banking services are becoming more widespread. 

European commercial banks are rapidly mastering the Internet, striving to 

catch up with the leaders and capture the maximum possible market share. Banks 

seek to develop their information technology to keep up with the new trends in the 

global banking sector. Today, electronic banking business is a cheap alternative 

channel for providing financial services compared to traditional branches and ATMs. 

Among the e-projects Commerce has a special place in Internet banking.  

Ukraine has some positives factors for the development of the Internet 

commerce system – the electronic system interbank transfers of the NBU, exchange 

trading systems, corporate payments systems (including the type of "bank – client") 

of a number of commercial banks, experience with international payment systems 

VISA, etc. [3]. As a result, the introduction the latest banking technologies should 
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become a guarantee of sustainable development of Ukrainian financial market, public 

confidence in domestic banks and its broad involvement in non-cash payments, 

acceleration of payments, etc. 

Thus, among the most important trends observed in banking business of 

Ukraine and the world are: increasing the number of services offered by banks; 

intensification of competition between national and foreign banks; growth application 

of automated systems, electronic means of financial transfer information, 

internationalization of financial markets, the need for improvement regulatory 

support for banking performance due to increased risk financial collapse of banks. 

These trends have significantly changed the banking business Ukraine. A significant 

and major drawback is why banks do not comply with many banking operations that 

banks successfully offer their customers economically developed countries, it is an 

imperfection of the legal framework, as well as insufficient material and technical 

base of many banking institutions. But it is worth understanding that wide 

diversification of operations and services will allow banks to remain high authority 

for the economic outlook, even in adverse economic conditions conjuncture. 
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Секція 5. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКОВО-
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РОЛЬ СЕРВІСІВ SEO-АНАЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

В сучасних умовах діяльності суб’єктів господарювання процес 

управління вимагає комплексних рішень з використанням нових підходів до 

управління. Для розвитку підприємства в умовах постійно мінливого 

економічного середовища необхідно формувати таку аналітичну систему, яка б 

забезпечувала ефективне управління, засноване на достовірному відображенні 

різних сторін діяльності підприємства. 

Важливим аспектом забезпечення ефективного функціонування 

підприємства у сучасних конкурентних умовах є комунікативна політика 

підприємства. З огляду на це особливої актуальності набуває проблематика 

забезпечення формування комунікативної політики підприємства, що 

ґрунтується на об’єктивній аналітичній інформації, на основі якої формується 

комплекс комунікативних засобів, направлених на забезпечення стабільності і 

ефективному формуванню попиту на ринки. 

У формуванні аналітичної бази даних web-системи підприємства ключову 

роль відіграють інструменти аналітики. Всебічна аналітика сайту дозволить 

краще зрозуміти аудиторію та надасть інформацію: звідки відвідувачі 
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здійснюють переходи на сайт (пошукові системи, соцмережі, переходи за 

посиланнями з інших майданчиків); які сторінки є популярними, а над якими 

ще варто попрацювати; аналіз часу, який користувачі проводять на сторінці; 

який відсоток відвідувачів стає покупцями, або здійснює інші цільові дії; 

аудиторія якої статі й віку частіше відвідує сайт та ін. [1,2,3]. 

За допомогою інструментів аналітики можливо не тільки формувати 

необхідну базу даних, а й оформлювати їх у вигляді графіків та діаграм. 

Розглянемо особливості формування аналітичної інформації отриманої з 

використанням сервісів SEO аналітики «Alexa», «Coba», «Search Ads 360» на 

прикладі web-системи інтернет-магазину «LC Waikiki». 

 Результати аналізу порівняльних показників пошукового трафіку web-

системи інтернет-магазину «LC Waikiki» представлено на рис. 1. 

 

53,3

61,8

21,1

28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Пошуковий трафік (% органічних  
запитів) «LC Waikiki»

Відсоток пошукового трафіку  
конкурентів 

Коефіцієнт відмов «LC Waikiki»

Коефіцієнт відмов сайтів конкурентів

 
*сайти конкуренти – bershka, oysho, pull and bear, cropp. 

 

Рис. 1. Аналіз порівняльних показників пошукового трафіку сайту 

інтернет магазину «LC Waikiki» 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Наступним етапом є аналіз перекриття аудиторії. Встановлюються 

подібні веб-сайти, які діляться одними і тими ж відвідувачами та ключовими 
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словами пошуку на цьому сайті. Оцінка перекриття аудиторії обчислюється на 

основі аналізу загальних відвідувачів та / або ключових слів пошуку. Сайт з 

більш високою оцінкою показує більшу кількість збігів аудиторії, ніж сайт із 

нижчим балом. Результати аналізу перекриття аудиторії сайтів конкурентів 

наведено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Перекриття аудиторії сайтів конкурентів, % 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

За результатами аналізу необхідно відмітити, що найбільший відсоток 

перекриття мають сайти «Bershka» та «Zara», відповідно 34% та 26%. 

Далі, проаналізуємо джерела трафіку. Для цтого використаємо звіти про 

джерела трафіку Search Ads 360 [6]. Результати наведено на рис. 3. 

Зведені дані щодо джерел трафіку конкурентів сайту інтернет магазину 

«LC Waikiki» наведено на рис. 4. 

За результатами аналізу необхідно зазначити, що основним джерелом 

трафіку є пошуковий трафік, при цьому ми можемо відмітити, що для інтернет 

магазину «LC Waikiki» даний показник є значно меншим від сайтів 

конкурентів. 
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Рис. 3. Джерела трафіку для сайту інтернет магазину «LC Waikiki», % 

Джерело: складено автором за даними [6] 

 

 

 

 

Рис. 4. Джерела трафіку сайтів інтернет магазинів одягу , % 

Джерело: складено автором за даними [5] 
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Важливо, також відмітити, що серед джерел трафіку, на протязі 

аналізованого періоду, найбільший % займає прямий трафік. Прямий трафік 

складається з будь-яких відвідувачів, які здійснюють перехід безпосередньо на 

сам сайт. Це свідчить про недостатню реалізацію потенціалу інших джерел 

трафіку, таких як пошукові системи, переходи з інших сайтів та мереж, а також 

рекламу через соціальні мережі, що свідчить про необхідність розробки заходів 

з усунення вказаних недоліків. 

На основі отриманих звітів сервісів SEO-аналітики можна зробити 

висновок про те, чи правильно просувається сайт і чи обґрунтовано 

комунікативний план. Інструменти для відстеження трафіку направлені на 

встановлення, за якими запитами переходять користувачі, які сторінки 

найбільше читають, дозволяє сформувати базис детальної інформації, яку можна 

буде використати для формування комунікативної політики підприємства. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНФІГУРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ЗВО 

 

Інформаційні системи та технології сьогодні є найбільш із 

розповсюджених засобів діяльності людини. Інформатизація освіти виступає як 

складова загальної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як 
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визначальний інформаційний і комунікаційний базис гармонічного розвитку 

особистості і соціально-економічних систем суспільства. 

Комплексне рішення «1С: Університет» дозволяє автоматизувати облік, 

зберігання, обробку та аналіз інформації про основні процеси закладу вищої 

освіти: вступ до ЗВО, навчання, оплата за навчання, випуск та 

працевлаштування випускників, розрахунок і розподіл навантаження 

професорсько-викладацького складу, діяльність навчально-методичних відділів 

та деканатів, підтримка різних рівнів системи підготовки (бакалавр, магістр) та 

рівні навчальних планів і документів державного зразка про закінчення ЗВО, 

формування звітності, а також управління науковою роботою та інноваціями, 

додатковим і після вузівську освітою, атестацією наукових кадрів [1]. 

Також в даному комплексному рішенні забезпечується інтеграція з 

зовнішніми програмами вітчизняних і зарубіжних розробників (наприклад, 

система «клієнт-банк») і обладнанням (наприклад, сканери штрих-коду, 

обладнання для роботи еквайрингових систем, зчитувачі RFID міток) на основі 

загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних, 

підтримуваних платформою «1С: Підприємство 8.3». 

Засобами впровадження автоматизованих систем для корпоративної 

освіти та управління знаннями підприємства можна побудувати систему 

навчання нових співробітників бізнес-процесів підприємства та впроваджувати 

нові бізнес-процеси використовуючи стандартизовані процеси корпоративного 

навчання. А також автоматизувати процеси служб управління персоналом 

середніх і великих підприємств, для автоматизації корпоративних навчальних 

центрів, які застосовують електронне і аудиторне навчання [2]. 

Враховуючи досить широкі можливості «1С: Університет», потрібно 

враховувати надлишковість інформації, тому доцільно провести оптимізацію 

конфігурації бухгалтерської інформаційної системи (БІС) в обліково-

аналітичній діяльності академічних груп ЗВО, логічна модель даних якої 

зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Логічна модель даних конфігурації БІС обліку академічних груп ЗВО 

Джерело: власна розробка 

 

Відповідно до даної моделі конфігурація складається з наступних 

сутностей та атрибутів: Спеціальність (Код спеціальності, Назва спеціальності), 

Кафедри (Код кафедри, Назва кафедри, Аудиторія), Викладач (Код викладача, 

ПІБ викладача, Код кафедри, E-mail, Мобільний телефон), Групи (Код групи, 

Шифр, Код викладача, Код спеціальності, Курс), Протоколи старост (Код 

протоколу, Дата зборів, Код групи, Код викладача, Код студента, Код 

студента), Студенти (Код студенти, ПІБ студента, Код групи, Форма навчання, 

Чи є старостою, Код паспорту, Ідентифікаційний код, Адреса на момент 

навчання, Домашня адреса проживання, E-mail, Мобільний телефон). 

Для оптимізації конфігурації бухгалтерської інформаційної системи в 

обліково-аналітичній діяльності академічних груп ЗВО, адміністратором 

створено додаткові довідники 1С, а також додано потрібні реквізити в існуючі 

сутності. 

У свою чергу, для автоматизації формування протоколів обрання старост 

в інформаційній системі обліку академічних груп, було створено документ 

«Протоколи старост». Даний документ включає в себе введення інформації про 

протоколювання виборів старости групи з наступними реквізитами: номер 

протоколу, дата зборів, група, викладач, код секретар зборів, студенти. 

На завершення потрібно відмітити, що оптимізація конфігурації 
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бухгалтерської інформаційної системи в обліково-аналітичній діяльності 

академічних груп ЗВО, дозволить значно зекономити трудові, фінансові та 

енергетичні ресурси, а також уникнути помилок введення та покращити роботу 

зацікавлених структурних підрозділів ЗВО. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ БАГАТОМІРНОГО МАСИВУ 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні призвело до 

суттєвих змін у методологічних засадах формування, обліку та відображення у 

звітності фінансових результатів згідно з концептуальними основами і 

принципами визнання доходів та витрат. Проте, це не забезпечило створення 
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цілісної системи формування показників фінансового результату, яка 

задовольняла би потреби менеджерів в якісному інформаційно-аналітичному 

забезпеченні процесів управління фінансовими результатами підприємства. 

Незважаючи на те, що принципи, організація та методика обліку, а також 

порядок формування облікової політики підприємств в Україні в цілому 

відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, залишається ряд 

невідповідностей в окремих підходах, зокрема, щодо визнання фінансових 

результатів. Це зумовлює необхідність дослідження та формування методичних 

підходів щодо визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського 

обліку та розробки системи інформаційного забезпеченні процесів управління 

фінансовими результатами підприємства. 

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємств та 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку є 

однією з головних передумов підвищення ефективності діяльності підприємств. 

До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології та 

визначення сутності фінансових результатів, питання вдосконалення їх 

синтетичного та аналітичного обліку, підвищення інформативності документів 

з обліку фінансових результатів та інше. 

Одним із напрямків удосконалення обліку фінансових результатів 

є підвищення ступеня деталізації інформаційного забезпечення щодо 

формування прибутку чи збитку підприємства в розрізі різних його 

складових. 

На формування фінансового результату впливає багато чинників, кожен з 

яких впливає на кінцевий результат – прибуток або збиток. Тому облік 

фінансових результатів можна вести в багатьох розрізах: часу, центрів 

відповідальності, продуктів виробництва, контрагентів, тощо. Саме за цими 

параметрами доцільно на основі зібраної в системі обліку інформації 

здійснювати аналіз процесу формування прибутку та визначення залежності 

загального фінансового результату від значення кожного окремого параметру. З 

метою отримання такої інформації з належним ступенем її деталізації був 
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розроблений методичний підхід до обліку фінансових результатів 

підприємства, який полягає у визначенні елементарних фінансових результатів 

– фінансових результатів, розрахованих для мінімально можливих 

(елементарних) значень за усіма параметрами, що впливають на отримання 

підсумкового фінансового результату на даному підприємстві [1]. Даний 

методичний підхід до обліку фінансових результатів має підвищити аналітичну 

цінність облікової інформації, але потребує розробки системи інформаційно-

аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства, зокрема – 

сукупності аналітичних документів для відображення отриманої облікової 

інформації. 

Базовим аналітичним документом, у якому має накопичуватись уся 

інформація, необхідна для формування багатомірного масиву елементарних 

фінансових результатів, має стати «Відомість формування фінансових 

результатів» – додатковий внутрішній аналітичний документ, у якому повинні 

достовірно відображатись усі операції, пов’язані з формуванням фінансових 

результатів підприємства, а також проставлятись значення індексів для кожного 

з параметрів, які впливають на фінансовий результат відповідної операції. 

Форма запропонованої відомості наведена на рисунку 1. 

 

ВІДОМІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
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збиток 

(–) 
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ції (p) 

центру 

відпо-
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агенту 

(k) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Підсумок:        

 

Рис. 1. Запропонована форма базового аналітичного документу 

для формування багатомірного масиву елементарних фінансових результатів 

Джерело: розроблено авторами на основі [2] 



 

437 

Дана відомість є хронологічним реєстром та доповнює формування 

фінансових результатів в системі документального забезпечення формування та 

аналізу багатомірного масиву елементарних фінансових результатів 

підприємства [2] додатковими стовпцями, які відповідають параметрам 

визначення елементарних фінансових результатів в умовах досліджуваного 

підприємства, а саме: 

- індекс часу (t); 

- індекс виду продукції (p); 

- індекс центру відповідальності (с) 

- індекс контрагенту (k). 

Для формування даного документу усім можливим значенням параметрів 

згідно методики визначення елементарних доходів, витрат та фінансових 

результатів підприємства мають бути присвоєні певні значення відповідних 

індексів [1]. Зрозуміло, що при формуванні масиву елементарних фінансових 

результатів з використанням інших параметрів, склад стовпців у 

запропонованому документі буде іншим. 

Слід зазначити, що при складанні Відомості формування фінансових 

результатів значення будь-якого індексу для кожної окремої операції 

може приймати як певне конкретне значення, так і відноситись до певного 

діапазону значень індексів або, навіть, до довільної сукупності значень або їх 

діапазонів. 

Крім того, при формуванні даного документу слід дотримуватись 

наступних вимог: 

а) до Відомості формування фінансових результатів заносяться тільки ті 

операції, які призводять до виникнення доходів та/або витрат і, відповідно, до 

виникнення фінансового результату; 

б) операції мають бути максимально деталізовані – якщо певна операція 

пов’язана з декількома значеннями індексу за певним параметром (наприклад, 

сплата за доставку сировини, що буде використана для виготовлення декількох 

видів продукції підприємства), то: 
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1) за можливості, таку операцію слід розділити на відповідну кількість 

окремих операцій з використанням обґрунтованих баз розподілу; 

2) за неможливості використання обґрунтованих баз розподілу сум 

доходів, витрат та фінансових результатів для визначення їх 

елементарних значень, ці суми слід розподілити рівними частками 

між усіма елементами, індекси яких зазначені в даній операції для 

певного параметру. 

Сформована таким чином Відомість формування фінансових результатів 

має стати базою для документального забезпечення методичного підходу, 

заснованого на використанні багатомірного масиву елементарних фінансових 

результатів, що дозволить покращити інформаційне забезпечення процесу 

управління прибутком в умовах вітчизняних промислових підприємств та 

оптимізувати управлінські рішення. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

IT-МИТНИЦІ УКРАЇНИ 

 

Питання повномасштабаної цифровізації митниці є досить складним для 

України, проте пріоритетним та актуальним для забезпечення стабільного 

розвитку економіки та діяльності суб’єктів господарювання. Роками митна 

сфера України не зазнавала впровадження інноваційних діджитал-рішень в 

роботу, тому IT-реформа митниці має стати однією із найглобальніших.  

IT-фахівці Державної митної служби України нині працюють над 

концепцією запровадження та введення в дію Стратегії здійснення цифрового 

розвитку митниці України до 2022 р. для перетворення її в сучасну 

діджиталізовану сервісну службу європейського стандарту. IT-стратегія 

розробляється за ключовими напрямками, включеними до Угоди про асоціацію 

України з ЄС, серед яких основними є автоматизація процедур захисту прав 

інтелектуальної власності під час перетину митного кордону, приєднання до 

NCTS та функціонування автоматизованих операторів [6].  

Українська митниця нині перебуває на початковому етапі інноватизації та 

в складному трансформаційному процесі. Міністерство фінансів України 

вважає, що результати реформування митниці призведуть до виконання 

бюджетних доходів, врегулювання економіки та встановлення фінансової 
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стабільності держави. Питання впровадження і розвитку цифрових технологій 

на митниці є важливим для оптимізації роботи суб’єктів господарювання, 

діяльність яких пов’язана з митним оформленням. Це забезпечить прозорість 

операцій, зменшить економічні та часові витрати, сприятиме зміні технологій 

робочого процесу для забезпечення максимальної продуктивності та отримання 

прибутку. Нормативно-правовою базою регламентовано деякі аспекти 

автоматизованої системи роботи митниці, проте на практиці автоматизація 

відбувається повільно та працює в проєктно-пілотному режимі з наявністю 

технічних та бюрократичних перепон. Автоматизована система роботи митниці 

має включати в себе електронне митне декларування, автоматичний процес 

опису товару, визначення його класифікації, проведення контролю та 

інформатизоване управління ризиками товарів, що переміщуються через 

митний кордону України [4].  

Впроваджена в майбутньому IT-система зчинить вагомий вплив на 

оптимізацію митних процедур з високим рівнем клієнто-орієнтованості [3]. 

Наразі вже випущено ряд IT-продуктів, серед яких можна виокремити: запуск 

оновленого веб-порталу Державної митної служби України, де посилено захист 

інформаційних даних, підвищено надійність сервісу, оптимізовано дизайн до 

потреб користувачів та надано можливість отримання деяких послуг 

дистанційно; розробка мапи інфраструктурних об’єктів митниці, що містить 

повну інформацію про пункти пропуску, внутрішні місця митного оформлення 

та міжнародного поштового обміну; робота BusinessIntelligence (BI), що являє 

собою інтерактивний аналітичний проєкт та містить доступні статистичні дані 

України щодо товарообігу з іншими країнами; впровадження онлайн-

калькулятора митної вартості, що на основі достовірної інформації надає дані 

про мінімальну, середню та максимальну вартість авто за декілька останніх 

років; діяльність системи онлайн-скарг, що передбачає комунікацію в 

електронній формі в короткі терміни [2].  

IT-стратегія розвитку митниці містить наступні складові [1]:  

Принципи впровадження цифровізованих IT-систем митних органів. 
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IT-система являє собою захищеність, надійність, відкритість, прозорість, 

кросс-інтегрування, незмінність даних, впровадження сучасних інформаційних 

рішень, стабільність, централізація, системне управління.  

Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС 2.0). Система 

включатиме в себе: оновлений портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», 

автоматизовану систему митного оформлення (АСМО 2.0), автоматизовану 

систему управління ризиками (АСУР 2.0), систему управління реєстрами та 

сервісами Державної митної служби України, систему митного аудиту. 

International IT. Впровадження електронної системи NCTS, електронної 

системи управління гарантіями (GMS), функціональної системи 

«Авторизований економічний оператор», реєстру транзитних спрощень (STS) 

та митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. 

Введення систем забезпечення операційного функціонування 

Держмитслужби. Розвиток системи електронного документообігу по роботі з 

персоналом, бухгалтерського обліку, фінансової звітності, обліку праці, 

грошових коштів, основних засобів, нематеріальних активів, вилученого майна 

та ін.; подання необхідної звітності в автоматизованому режимі; автоматизація 

процесів взаємодії з світовими митними органами в контексті протидії 

контрабанді, порушення митних правил та контролю митної вартості тощо; 

розвиток інформаційної системи аналізу всієї митної інформації, статистики, 

оновлення інтерфейсу, підвищення надійності інформаційних даних.  

Розвиток телекомунікаційних сервісів. Централізація адміністрування 

мережевих пристроїв та їх моніторинг; побудова захищеного WI-FI для 

безпечного та повноцінного використання діджитал-рішень; підвищення 

доступності та захищеності IT-рішень; розробка та впровадження резервних 

каналів зв’язку та підвищенням доступності сучасних IT-рішень.  

Цифровізація інфраструктури. Автоматизація засобів митного контролю; 

цифровізація управління інфраструктурою та ресурсним забезпеченням 

митниці; запровадження «Розумного пункту пропуску»; оновлення 

функціоналу IT-підрозділів; впровадження єдиної ідентифікації всіх 
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користувачів; введення системи електронних карток обліку обладнання та 

програмного забезпечення.  

Протидія кіберзагрозам. Побудова та забезпечення ефективної діяльності 

операційного центру протидії кіберзагрозам в Держмитслужбі; впровадження 

системи управління інформаційною безпекою; забезпечення резервного 

збереження інформації і централізованого антивірусного інформаційного 

захисту; побудова комплексних систем захисту інформації та проведення 

атестації інформаційних систем.  

Отже, стратегія нової митниці України спрямовується на максимізацію 

впровадження митних діджитал-рішень, автоматизацію митного контролю, 

інформатизацію моніторингу дотримання норм чинного законодавства та 

оптимізацію діяльності задіяних у цій сфері суб’єктів господарювання. 

Використання технологій штучного інтелекту сприятиме зменшенню рівня 

корупції митниці України та підвищенню якості моніторингу за виявленням 

порушень законодавства. Актуальним напрямом розвитку також можна 

вважати оновлення веб-порталів, що мають бути більш інтерактивними і 

містити в собі ширший набір митних послуг, що можуть бути здійсненні у 

дистанційному режимі. Загалом українська митниця повинна працювати 

злагоджено, прозоро, орієнтуючись на підприємців та особливості їх 

економічних потреб, з мінімізацією бюрократичної роботи митника, діяльність 

якого у сучасних умовах має здебільшого спрямовуватись на виконання 

контролюючої функції [5].  

В умовах євроінтеграційного процесу України та пандемії COVID-19 

пріоритети митної сфери держави спрямовуються переважно на активізацію 

процесу електронного надання послуг та оформлення документів задля 

зменшення живих контактів, скорочення часових та фінансових витрат тощо. 

Пріоритетним є також розширення концепції «митниця – бізнес». Вітчизняні 

правові норми мають бути адаптовані до міжнародних стандартів, що 

сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави, збільшенню 

прибутків суб’єктів господарювання, покращенню показників міжнародної 
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торгівлі та призведе до виходу України на новий рівень міжнародної торгівлі, 

надходженню імпортних товарів на національний ринок держави, збільшення 

експорту та його безпечного поширення на міжнародних ринках. Сучасні 

тенденції митного регулювання та створення сприятливого бізнес-клімату 

мають продовжувати свій розвиток в Україні, спираючись на найкращі світові 

практики та зберігаючи баланс інтересів між державою та українським 

бізнесом.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Інноваційні технології у бухгалтерському обліку розвиваються так 

швидко, що за ними вже важко поспішати. Розглянемо найбільш 

розповсюджені тенденції, що мають призвести до підвищення ефективності і 

більш раціонального підходу до управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства. 

Хмарні технології. Тенденція хмарних обчислень, яка стає все більш 

популярною в інших областях бізнесу, пробиває собі шлях у сферу 

бухгалтерського обліку. Хмарні додатки можуть обробляти все, починаючи від 

заробітної плати і виставлення податкових рахунків. Вся фінансова інформація 

оновлюється відразу ж після внесення змін і може контролюватися й 

управлятися за допомогою зручної панелі адміністратора. Автоматизація 

вирішує завдання, які раніше забирали час від більш важливих обов'язків. 

Переміщення процесів обліку в хмару також знімає навантаження з ІТ-відділу, 

переносячи відповідальність за управління програмним забезпеченням і 

оновлення на постачальника хмарних послуг. 

Повна інтеграція. Індивідуальні інтеграційні рішення змінюють спосіб 

роботи компаній, і це, як виявилося, є благом для керівників бухгалтерії. У 

минулому точність була однією з основних проблем, особливо коли фінансова 

інформація передавалася між відділами. Одна невелика помилка може створити 

серйозні проблеми в майбутньому, вимагаючи виправлень, які даремно 

займають цінний час працівників. 
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Сьогодні можна пов'язати разом програмне забезпечення систем ERP, 

CRM і CMS, а також застарілі програми для створення єдиного середовища, в 

якій авторизовані користувачі з кожного відділу можуть отримати доступ до 

необхідної їм інформації в будь-який час. Сповіщення можуть бути 

налаштовані для привернення уваги до будь-яких помилок, які дійсно 

відбуваються, запобігаючи «снігового кому», який знижує продуктивність 

праці бухгалтерії [1, с.218]. 

Оптичне розпізнавання символів. Використання інтегрованої системи вже 

скорочує обсяг ручного введення, необхідного для управління фінансами 

компанії, але поява програмного забезпечення для оптичного розпізнавання 

символів (OCR) ще більше спрощує цей процес. Досягнення в цій технології 

дозволяють компаніям використовувати сканери або навіть камери на 

мобільних пристроях для захоплення друкованої фінансової інформації, такої 

як квитанції та рахунки-фактури, і переводити текст в цифрові файли. 

Підвищена точність знизила частоту помилок під час цього переведення, 

і майбутні оновлення обіцяють подальше підвищення ефективності 

процедури. 

Нові рішення в податковому програмному забезпеченні. З урахуванням 

заробітної плати, витрат, дебіторської та кредиторської заборгованості та всієї 

іншої відповідної бухгалтерської інформації, доступної через інтегроване 

хмарне рішення, податковий час стає набагато менш напруженим. Сучасні 

інновації в бухгалтерському та податковому програмному забезпеченні 

дозволяють фінансовим директорам використовувати переваги корельованих 

даних, зібраних протягом усього року, щоб забезпечити точність всіх 

податкових форм і платежів. Оновлення даних в режимі реального часу 

запобігає помилкам, які виникають із-за застарілих звітів та пропущених 

записів [2]. 

Незалежно від термінів сплати точність у податковій звітності має 

важливе значення. Помилки можуть призвести до завищеної або заниженої 

оплати або, в гіршому випадку, до перевірки та штрафів. Більшість програм 
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податкового програмного забезпечення спрощують цей процес за допомогою 

інструментів, які обробляють такі відомості, як відрахування та попередження, 

що вказують на потенційно небезпечні помилки введення даних. 

Мобільний зв'язок. Віддалений доступ є одним з найбільших переваг 

сучасних бухгалтерських технологій. Фінансові директори та інші фінансові 

фахівці більше не повинні перебувати в офісі для введення нових даних, 

оновлення податкової інформації або формування звітності. За допомогою 

правильного програмного рішення і пов'язаних з ним мобільних додатків 

можна управляти фінансами компанії з будь-якого місця. Дані, введені 

співробітниками в офісі, відразу ж доступні через хмару. Інші члени мобільної 

робочої сили можуть записувати витрати або платежі на ходу. Ця гнучкість дає 

керівництву підприємства найостаннішу інформацію, яка їм потрібна, щоб 

залишатися на вершині фінансового благополуччя. 

Сьогоднішні керівники визнають цінність цих та інших нових 

бухгалтерських технологій. Розуміння того, як впровадити і використовувати 

правильну комбінацію систем, призводить до більш стабільного фінансового 

стану і поліпшення сталого розвитку бізнесу. Сучасні бухгалтерські технології 

ефективні, масштабовані і безпечні, забезпечуючи саме те, що необхідно 

підприємству для досягнення фінансового успіху. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ 

 

Термін «інформаційні технології» (ІТ) визначають як сукупність сфер, які 

пов'язані з інформаційним забезпеченням та відповідними технологіями [3]. 

ЮНЕСКО акцентує увагу на таких напрямах розуміння інформаційних 

технологій, а саме [2, С. 125-127]: 

- інформатика – це сегмент наукової діяльності, що займається 

розробкою, впровадженням, оцінюванням, використанням та обслуговуванням 

систем обробки інформації, включаючи апаратне та програмне забезпечення; 

- інформаційні технології – це технологічне застосування інформатики в 

суспільстві; 

- інформаційні технології (ІТ) – це поєднання інформаційних технологій з 

іншими суміжними технологіями, переважно з комунікаційними засобами. 

Варто виокремити такі напрями розвитку інформаційних технологій, які 

мають важливе значення для управління бізнесом: 

- «зелені» ІТ-системи, які включають усі управлінські рішення, що 

спрямовані на обмеження споживання енергії пристроями та додатками, які 

працюють в центрах обробки даних. Сьогодні й далі стоїть гостра потреба у 

розробленні енергозберігаючих рішень; 

- системи уніфікованого зв'язку, які використовуються в таких сегментах, 

як голосова пошта, електронна пошта, текстовий зв'язок, конференц-зв'язки та 

робота в групах. Вдосконалення цих засобів стало надзвичайно вагомим 
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завданням особливо в часи пандемії COVID-19;  

- управління бізнес-процесами (BPM). BPM-система містить, 

здебільшого, основний набір базових функціональних модулів: репозитори 

бізнес-процесів, засіб налаштування бізнес-правил, засоби для інтеграції 

інформаційних систем, що використовуються в компанії на рівні бізнес-

процесів (ERP-системи, CRM-системи тощо), робочий портал, засоби аналізу і 

формування звітів. SOA (сервісно-орієнтовані) архітектури, що підтримують 

бізнес-операції, відіграють ключову роль у цій сфері [1]; 

- метадані допомагають управляти інформаційною інфраструктурою і 

стають все більш важливими у багатьох ІТ-системах та в процесі управління 

бізнесом: зберігання даних, бази даних управління конфігурацією тощо. 

- рішення для створення віртуальної ІТ-інфраструктури дає змогу 

підприємствам ефективніше використовувати свої ІТ-ресурси, бути більш 

гнучкими і динамічними, а значить конкурентоспроможними. Віртуалізація – 

це спосіб зниження витрат на ІТ-інфраструктуру (як на програмне, так і на 

апаратне забезпечення) з можливістю підвищення ефективності та адаптивності 

для компаній будь-яких розмірів [1]; 

- веб-платформи та веб-архітектура. В сучасних умовах розвитку 

інформаційних технологій постійного вдосконалення потребують засоби, які 

дають можливість будь-яку послугу перетворити у цінність і її ефективно 

надавати та продавати, включаючи засоби масового зберігання та базову 

мережеву інфраструктуру; 

- фактична всесвітня павутина, мета якої повністю переплести Інтернет з 

реальністю – універсальний доступ до інформації про місця, об’єкти та людей; 

- соціальне програмне забезпечення. Такі явища, як подкасти, відеокасти, 

блоги, вікі та сайти соціальних мереж повністю змінюють спосіб спілкування 

осіб на діловому рівні. 

Ефективність використання цих інструментів на підприємствах 

неоднакова. Деякі з них мають потенціал, який може підвищити продуктивність 

праці працівників, але окремі інструменти ще недостатньо зрілі для 
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використання на підприємстві і вимагають постійного удосконалення. 

Інформаційні технології виконують дві основні функції на підприємстві: 

сервісну та інноваційну. Функція обслуговування дає змогу організаціям 

реалізовувати стратегію ефективніше, наприклад, за допомогою автоматизації, 

прискорення процесів, зменшення витрат. Інноваційна функція створює нові 

можливості для розвитку підприємств, які були б неможливі без використання 

інформаційних технологій. Це, наприклад, охоплення нових сегментів 

споживачів, виведення на ринок інноваційного продукту або створення нової 

моделі конкуренції.  

Ці функції суттєво впливають на рівень рентабельності капіталу, 

вкладеного в підприємство, та можливості його зростання. В кінцевому 

підсумку такі дії обертається майбутнім грошовим потоком, який є вартістю 

підприємства.  

Сьогодні інформаційні технології дещо втратили стратегічне значення, 

перетворилися на доволі дешевий і широко доступний ресурс. Отже, він більше 

не може забезпечити конкурентну перевагу. Вбудовано зразкові бізнес-процеси 

та найкращі практики стандартне програмне забезпечення, може бути 

продубльоване і доступне всім підприємствам. Завдяки простому копіюванню 

та широкомасштабній стандартизації, можливості інновацій із застосуванням ІТ 

також зменшуються. Як варіант, можна зменшити ІТ-витрати й інвестувати 

лише в перевірені технології і звертати увагу, передусім, на слабкі місця, а не 

на можливості. У результаті підприємства зможуть отримати більшу віддачу 

від своїх ІТ-інвестицій.  

Однак, лише деякі інформаційні технології в управлінні бізнесом є 

широко доступними. Ці послуги та продукти доцільно менеджерам підприємств 

купувати якомога дешевше або передавати на аутсорсинг. Той факт, що 

підприємства володіють однаковими інструментами абсолютно не означає, що 

вигоди від їхнього використання будуть однаковими на кожному окремому 

підприємстві. Все залежить від умілого використання програмного 

забезпечення для підтримки ключових бізнес-процесів на підприємстві, 
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кваліфікованого персоналу та досвідчених менеджерів. В результаті 

стандартизації та розповсюдження інформаційних технологій можливості для 

інновацій не зменшуються, а навпаки, лише зростають.  
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ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ 

 

У теперішній час серед науковців триває диспут відносно того, чим 

вважати криптовалютні активи та й саму криптовалюту. Було сформовано два 

підходи для обліку та оподаткування такого специфічного активу. Кожна країна 

світу за для регулювання таких питань пішла своїм шляхом. Перший шлях 

полягає у визнанні криптовалюти товарами які можна обміняти на інші товари. 

Тоді такі операції слід обкладати основною ставкою податку на додану вартість 

у розмірі 20 відсотків. Другий напрям який обрали зарубіжні країни, це 

визначати криптовалюту як фінансовий інструмент та обліковувати її як 

різновид сучасних грошей. Під час здійснення оподаткування необхідно 
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використовувати ставку податку на прибуток у розмірі 18% для підприємств 

або для фізичних осіб застосовувати ставку податку з доходів фізичних осіб у 

розмірі 18 відсотків. 

Для того щоб вирішити проблеми які пов’язані з обліком та 

оподаткуванням криптовалюти перш за все необхідно визначити об’єкт. 

Наприклад, Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності визнав, що 

криптовалюту не можна ототожнювати з готівкою або фінансовими активами, 

але запропонував відносити її до класу нематеріальних активів [1]. 

IFRIC є досить впливовим органом в міжнародній фінансовій системі. 

Згідно з висновками комітету криптовалюта являє собою немонетарний актив 

без фізичного втілення. Криптовалюту не можна вважати цінними паперами, 

оскільки вона не дає власникові договірних прав обміну. Наголосимо на тому, 

що країни які використовують IFRS цей документ комітету щодо статусу 

криптовалюти носить рекомендований характер та відображає лише їх думку. 

Ще у 2014 році штат Нью-Йорк визнав біткоїн нематеріальним майном а також 

у штаті Невада підписали відповідну угоду щодо його визнання.  

Доки не буде визначено правового статус криптовалюти в Україні не має 

можливості виокремити єдину думку серед науковців щодо відображення в 

обліку операцій із цим видом активів. 

Фактично будь яка криптовалюта являє собою програмний код, яким 

виступає криптовалютний ключ саме він і є об’єктом права власності. А вже 

його можна використовувати як засіб міни, який функціонує у системі 

блокчейн в якості облікових одиниць. Крім цього, усі активи пов’язані з 

криптовалютою зберігаються на окремих гаманцях. Наприклад біткоїн – BTC 

зберігається на emcd.io, а біткоїн кеш – BCH зберігається на pool. viabtc. Тобто 

необхідно відображати гаманець як необоротний матеріальний актив, а будь-

яку криптовалюту як нематеріальний актив. 

Отже, можна зробити висновок, що у бухгалтерському обліку операції 

пов’язані з криптовалютою слід відображати як звичайні нематеріальні активи. 

Тобто придбані (створені) нематеріальні активи слід зараховувати на 
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баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з ціни вартості 

(придбання) та інших витрат які пов’язані з цим активом. Питання щодо ціни 

вартості обліку криптовалюти є проблематичним, оскільки в Україні й в світі 

відсутні чіткі стандарти в сфері криптовалюти. Оцінка вартості нематеріальних 

активів є дуже складним питанням, що зумовлюється специфічністю даної 

категорії, відсутності стандартів оцінки, недостатньо сформованим активним 

ринком, який постійно розвивається, розробляються нові криптовалюти все це 

обмежує можливість провести адекватну оцінку. Надто жорстке регулювання 

діючим обліковим законодавством в розвинених країнах не сприяє формуванню 

об’єктивної оцінки про цінність криптовалюти [2]. 

Таким чином, криптовалюта та встановлення прав власності на її 

використання, розпорядження за конкретним підприємством чи фізичною 

особою для цілей бухгалтерського обліку є досить розмитим. Пропонується 

визначити шляхи надходження з метою розуміння історичної вартості 

криптовалюти, постановленням на облік та подальше використання. 

Встановлено, що нематеріальний актив слід ідентифікувати за різними 

шляхами надходження: обмін, безоплатне отримання, внесення до статутного 

капіталу учасником, отримання внаслідок об’єднання підприємств. У таблиці 1 

наведено основні варіанти надходження криптовалюти на підприємство з 

відображенням основних бухгалтерських рахунків які слід застосовувати. 

Августова О.О. запропонувала відображати в обліку криптовалюту як 

електронні гроші, використовувати для цього рахунки 315 «Спеціальні рахунки 

в національній валюті», 127 «Інші нематеріальні активи». Якщо розглядати 

криптовалюту як фінансові інвестиції, то необхідно використовувати 143 

«Інвестиції непов’язаним сторонам», 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». 

Або обліковувати у складі дебіторської заборгованості на рахунку 377 

«Розрахунки з іншими дебіторами». А вже у балансі вартість таких активів 

відображати у рядку 1165 «Гроші та їх еквівалент» [3]. 

Контроль за обігом криптовалюти слід покласти на Національний банк 

України, а усі операції з нею необхідно оподатковувати. 
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Таблиця 1 

Основні шляхи надходження та варіанти відображення криптовалюти в обліку 

№ 

з/п 

Шляхи надходження Оцінка Рахунки для обліку 

1 Обмін *Обмін на подібний НА 

*Обмін на не подібний НА 

127 «Інші нематеріальні 

активи» – криптовалюта 

117 «Інші необоротні 

матеріальні активи» – 

гаманець з криптовалюти 

2 Безоплатне отримання Первісна вартість – 

справедлива вартість на дату 

та час здійснення операції. 

424 «Безоплатно одержані 

необоротні активи» 

3 Внесення до статутного 

капіталу учасником 

Первісна вартість = 

справедливій вартості, 

погоджена засновниками 

Д 127 К 46 

  

4 Отримання внаслідок 

об’єднання підприємств 

Первісна вартість = 

справедливій вартості 

 

5 Криптовалюта 

згенерована власними 

інформаційно-

технічними засобами 

Вартість витрат направлених 

на майнінг. (Витрати на 

придбання «асіка»; витрати 

електроенергії; витрати 

інтернет-трафіку) 

Д 425 К 127 

Джерело: розроблено автором самостійно 

 

З іншого боку, криптовалюта не є повністю законним платіжним засобом, 

оскільки більшість компаній у світі поки що не працюють із нею. Також її не 

визнають як платіжний засіб у багатьох країнах на законодавчому рівні. 

Зокрема, Центральний банк Фінляндії заявив, що Bitcoin не є ні валютою, ні 

навіть електронним платіжним засобом, оскільки такі об’єкти повинні мати 

відповідного емітента, відповідального за їх діяльність. Також Центральний 

банк Китаю заборонив будь-які операції з віртуальною валютою, зазначивши, 

що це незаконний платіжний засіб, який не має жодного правового статусу. 

Варто також зазначити, Bitcoin не має навіть законного розробника (відомий 

тільки псевдонім), а отже, це підтверджує, що цей об’єкт не є поки що у 

правому полі [4]. 

В залежності від того чим визнаємо криптовалюту залежить подальший її 

облік, зарахування на баланс підприємства та подальші операції пов’язані з 

оподаткування. Якщо приймається рішення на законодавчому рівні, визнавати 

криптовалюту нематеріальним активом слід застосовувати звичні для цього 



 

454 

процесу операції [5]. А якщо визнати та віднести до сучасних грошових коштів 

то слід застосовувати податок на прибуток чи податок на доходи фізичних осіб. 

Вирішення процесу оподаткування полягає у визначені та удосконаленні 

правового статусу криптовалюти, внесення змін у Податковий Кодекс України. 

Впровадження єдиного механізму для визнання об’єкта обліку, бази 

оподаткування. Після певних змін які пов’язані з визнанням доречним є 

визначення відображення криптовалюти та визначення місця у звітності. 

Наприклад, якщо вважати грошима то відображати у рядку 1165 «Гроші та їх 

еквівалент». Якщо визначати криптовалюту, як інші поточні фінансові 

інвестиції, то вже необхідно використовувати рахунок 352,а у звітності 

відображати у рядку 1160 «Поточні фінансові інвестиції». 

Для цілей обліку доречним буде визначення вартості криптовалюти яка є 

на гаманці у розпорядженні підприємства на кожну дату складання звітності. 

Це призводить до подальшого дослідження у напрямку оцінки, дооцінки, 

уцінки та переоцінки криптовлюти. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 

Впровадження систем управлінського контролю викликано не тільки 

виробничими потребами, а й бажанням власників відслідковувати рівень 

доходів та витрат та мати повне уявлення про реальне фінансове становище у 

реальному режимі для проведення процесу планування та прийняття 

управлінських рішень. Виробництво повинно функціонувати як налагоджений 

механізм, а для цього потрібно постійно діюча система, що дозволяє 

відстежувати інформацію про господарські операції, вартість продукції, 

виробничі витрати і рентабельність виробництва в цілому. Також, необхідність 

отримати оперативну інформацію про витрати та доходи обумовлена 

зростанням накладних витрат (наприклад, витрати на дистрибуцію та збут), які 

досить суттєво впливають на економічні показники. Особливо, це стосується 

випадків функціонування підприємств із великими за об’ємами виробництв та 

зовнішніх ринків, коли загальні витрати на реалізацію набагато перевищують 

можливі виробничі аналогічні витрати.  

Таким чином, на початковому етапі організації управлінського контролю 

слід враховувати обставини, що викликають необхідність впровадження 

систематизованого управлінського контролю, які характерні для всіх 

підприємств: 

1) отримання достовірної поточної інформації про стан діяльності 

підприємства; 

2) формування перевіреної бази даних, як основи планування. 
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Безсумнівно, такі параметри, як рух грошових коштів, собівартість 

продукції, витрати на виробництво і збут мають бути точними і враховували всі 

складові та усталеними відповідно до внутрішніх правил та процедур обліку. 

Управлінський контроль – це в першу чергу набір процедур, що 

складають систему правил, застосовування яких, необхідне залежно від обраної 

стратегії розвитку підприємства, поставленої певної мети. У зв'язку з цим, 

процес впровадження управлінського контролю необхідно розпочинати зі 

складання середньострокового стратегічного плану підприємства (на 3-5 років), 

який включає в себе не тільки зростання вимірюваних показників (дохідність, 

прибутковість, кількість торгових точок тощо), а й другорядних параметрів – 

становлення бренду, професійне і культурне зростання співробітників, 

допомога суспільству на основі соціальних проектів. Визначення стратегічних 

параметрів значно полегшує вибір інструментів для впровадження системи 

управлінського контролю підприємства.  

Визначальним фактором є спрощення бізнес-процесів, для того щоб 

кардинальні нововведення забезпечували інформаційне наповнення 

управлінської праці, що складають наступні елементи: 

- центри (зони) відповідальності; 

- первинні документи управлінського обліку; 

- форми звітності; 

- облікові процедури (збір, обробка і подання інформації користувачам). 

Управлінський контроль ґрунтується на первинній документації, що 

зібрана в зонах відповідальності та є основою для аналізу, що проводить 

фінансовий менеджер. Можна сказати, що фінансовий менеджер на етапі 

становлення управлінського контролю виконує роль статистичного відділу і 

займається обробкою і аналізом всіх потоків даних для надання звітності 

генеральному менеджеру і власнику підприємства. Рух внутрішньої інформації 

підприємства має координувати генеральний менеджер, який пов'язує всі 

відділи і співробітників.  

Така система ґрунтується на ієрархічній структурі управління, яка має ряд 
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відмінних рис: 

- більш простий розподіл зон відповідальності; 

- стандартизація виробничих процесів; 

- велика плинність кадрів; 

- відсутність добре функціонуючої корпоративної культури; 

- відсутність на даному етапі у співробітників розуміння зв'язку між 

розвитком підприємства і їх власним розвитком. 

Завданням впровадження управлінського контролю є раціональне 

використання та недопущення розтрат запасів підприємства. Також, на цьому 

етапі, необхідно удосконалити роботу із персоналом підприємства, 

урегулювати плинність кадрів. З метою зменшення ризиків від втрат і 

заохочення лояльних співробітників на підприємстві необхідно дотримуватися 

укладання з ними трудових договорів у яких має бути зазначено обов’язки по 

здійсненню управлінського контролю.  

 

Список використаних джерел 

1. Радіонова Н.Й. Управління затратами підприємства у кризових умовах 

господарювання. Фінансове забезпечення розвитку суб'єктів 

підприємництва реального сектору економіки : монографія / за заг. ред. 

В.П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 99-108. 

2. Скрипник М.І. Формування інформаційного забезпечення 

природоохоронних витрат в системі управлінського обліку та звітності. 

Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства : праці ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. Тернопіль, 19-20 березня 2015 р. Тернопіль, 2015. С. 124-

126. 

3. Скрипник М.І., Матюха М.М. Ітологічна концепція організації 

управлінського обліку та звітності. Актуальні проблеми економіки. 2015. 

№4, С. 230-238. 



 

458 

Д.е.н., доцент Муравський В.В. 

професор кафедри обліку і оподаткування, 

Західноукраїнський національний університет 

м. Тернопіль 

Е-mail: vvvmur@gmail.com 

 

ФІНАНСОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНТЕРЕС – КРИТЕРІЙ 

КЛАСИФІКАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Активний розвиток комп’ютерно-комунікаційних технологій в умовах 

цифрової економіки став причиною урізноманітнення кіберзагроз у зв’язку з 

розширенням об’єктів та вразливостей інформаційної системи підприємств. 

Варіативність кіберризиків безпосередньо залежить від виду стейкхолдерів. 

Групування користувачів облікової інформації за різними критеріями для цілей 

кібербезпеки дає змогу більш ефективно розробляти адекватні методи 

попередження, уникнення та усунення кібератак.  

Базовим критерієм поділу користувачів облікової інформації на 

внутрішніх та зовнішніх є просторове розміщення стейкхолдерів за 

відношенням до інформаційного середовища підприємства. Внутрішній 

персонал і менеджмент підприємства різних рівнів є основним користувачем 

облікової інформації та модератором управлінських рішень, а тому піддаються 

частим кібератакам. Досить часто науковці розглядають інформацію, пов’язану 

лише з функціонуванням працівників та власників (засновників) підприємства, 

як об’єкт кіберризиків, тим самим визнають існування лише внутрішніх 

користувачів облікової інформації у частині кіберзахисту підприємств. Як 

доводить дослідження Global Information Security Survey, особиста інформація 

персоналу та інформація про власників й менеджерів є основним об’єктом 

кібератак на підприємствах (17 % та 11 % відповідно). Додатково, 34 % 

суб’єктів господарювання зазнали активних кіберзагроз у зв’язку з недбалістю 
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чи необізнаністю працівників, що є внутрішніми стейкхолдерами (табл. 1). А 

більшість кібератак (38 %) за даними EY Global Information Security Survey 

організовані актуальними або звільненими працівниками підприємств [1]. 

Таблиця 1 

Об’єкти та вразливості кіберзахисту підприємств 

Об’єкт кібератак Частка 

підприємств  

Вразливості кіберзахситу Частка 

підприємств 

Особиста інформація 

персоналу 
17 % 

Недбалі / не обізнані 

працівники  
34 % 

Інформація про фінансово-

грошові операції  
12 % 

Застарілий контроль 

безпеки  
26 % 

Стратегічні плани  
12 % 

Несанкціонований доступ 

сторонніх осіб 
13 % 

Інформація про власників і 

менеджерів  
11 % 

Пов’язані з використанням 

хмарних обчислень  
10 % 

Інформація про клієнтів  
11 % 

Пов’язане зі смартфонами / 

планшетами  
8 % 

Інформація про НДДКР  
9 % 

Пов’язані зі соціальними 

мережами  
5 % 

Інформація про злиття та 

поглинання  
8 % 

Пов’язані з Інтернетом 

речей  
4 % 

Інтелектуальна власність  6 %   

Інформація про 

постачальників 
5 % 

  

Джерело: сформовано на основі [1] 

 

Проте, облікова інформація, яка стосується зовнішніх фінансово-

господарських процесів, все частіше стає об’єктом кібератак в умовах активізації 

глобальних гібридних конфліктів та пандемії COVID-19 (інформація про 

фінансово-грошові операції – 12 % підприємств, інформація про клієнтів – 11 %, 

інформація про злиття та поглинання – 8 %, інформація про постачальників – 

5 %). 13 % суб’єктів господарювання виявили, що кібезагрози стали можливими 

через отримання несанкціонованого доступу особами, зовнішніми за відношенням 

до інформаційної системи підприємства [1]. Як наслідок, винятково внутрішнє 

позиціонування кіберзахисту є обмеженням його важливої місії у формуванні 

комплексної системи інформаційної та економічної безпеки підприємства. 

Розмежування користувачів за критерієм просторового розташування 

щодо інформаційного середовища підприємства утруднює ефективне 
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забезпечення кіберзахисту підприємств у зв’язку з можливістю відношення 

певних стейкхолдерів одночасно до внутрішніх на зовнішніх. Складно 

розробляти засоби мінімізації кіберзагроз в умовах неможливості чіткої 

кластеризації суб’єктів безпекових процесів. 

Масштабне дослідження наукових позицій щодо варіантів класифікації 

користувачів облікової інформації провів І.С. Чухно. На основі виявлених 

колізій у традиційній класифікації користувачів на внутрішніх та зовнішніх 

автором запропоновано виходити з можливості стейкхоледів управляти 

діяльністю господарюючого суб’єкта [2, с.88]. Відповідно, доцільно 

виокремлювати три групи користувачів облікової інформації: 

1) особи, що приймають управлінські рішення; 

2) особи, що не приймають управлінські рішення, але мають фінансову 

зацікавленість; 

3) особи без фінансової зацікавленості.  

Отже, поділ стейкхолдерів за критерієм фінансового та управлінського 

інтересу вирішує проблему їхньої асоціації з внутрішніми або зовнішніми 

особами. Натомість, класичні підходи до класифікації користувачів облікової 

інформації є недієвими для цілей забезпечення кіберзахисту підприємств. 

Іншими словами, кіберзагрози можуть не змінюватися для стейкхолдерів в 

рамках одної кдасифікаційної групи. Тому для цілей кіберзахисту підприємств 

запропоновано виходити з можливості стейкхоледів управляти діяльністю 

господарюючого суб’єкта. 
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ  

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Інвентаризація є головним інструментом підтвердження даних обліку, 

адже саме вона є елементом методу бухгалтерського обліку, важливим 

інструментом для перевірки наявності та документального підтвердження 

активів і зобов’язань підприємства, необхідним засобом для забезпечення 

достовірності даних обліку та фінансової звітності. Вона дозволяє отримувати 

актуальну інформацію про наявність, стан й оцінку активів та зобов'язань і 

координувати управлінські рішення, виходячи з отриманих даних. 

Особливо важливим є проведення інвентаризації саме товарно-

матеріальних цінностей, оскільки їх вирізняє велика номенклатура та 

розгалужена структура. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей є не 

лише обов’язковою умовою ведення обліку, але й надійним інструментом 

контролю за їх наявністю та збереженням. Негативний вплив на бізнес має 

відсутність або недостовірність актуальної інформації про залишки товарно-

матеріальних цінностей на складі, у виробництві, у торговельній мережі. 

Зокрема, відсутність інформації про наявні виробничі запаси може призвести 

до зупинки процесу виробництва на підприємстві через брак необхідних 

сировини, матеріалів і відповідно до втрат часу та ресурсів; наявність лишків 

товарно-матеріальних цінностей засвідчує помилки у їх обліку, а то й 

зловживання з боку відповідальних осіб; відсутність достовірної інформації про 

залишки товарів на складі, призводить до затримки, зриву замовлень і, як 

наслідок, невдоволення з боку клієнтів і падіння обсягів продажів; відсутність 
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точної інформації про те, якого товару, в якій кількості і в які точці реалізації не 

вистачає, призводить до складнощів у здійсненні прогнозування продажів, 

планування виручки і подальшого розвитку суб’єкта господарювання; 

відсутність коректного обліку цінностей на складі, в магазині може 

стимулювати такі дії, як розтрати, крадіжки на підприємстві, оскільки за таких 

умов складно визначити причетну до них відповідальну особу. 

Виходячи із вищезазначених проблем, основними завданнями 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відповідно до чинного 

законодавства є: 

- виявлення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей; 

- встановлення лишків, нестач товарно-матеріальних цінностей шляхом 

зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою 

первісну якість, споживчу властивість або не використовуються; 

- виявлення товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають 

критеріям визнання. 

Періодичність проведення інвентаризації відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлюється 

керівництвом підприємства, окрім випадків, коли її проведення є обов’язкове 

[1]. Порядок проведення інвентаризації, її організація та документування 

регулюється Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. 

№879 [2]. Вищезазначене положення зорієнтоване в основному на проведення 

та оформлення результатів інвентаризації вручну, хоча в ньому задекларована й 

можливість використання частково чи повністю автоматизованого способів 

проведення інвентаризації. Також наголошується на те, що при неправильній 

організації інвентаризації перевірка в натурі матеріальних активів здійснюється 

лише із застосуванням ручного способу. 

Виконання великого обсягу робіт із зняттям фактичних залишків з 

об'єктів майна є трудомісткою та довготривалою роботою, тому що необхідно 
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перевірити десятки чи й сотні тисяч одиниць матеріальних цінностей, їх якість і 

ціну, провести таксування і обрахувати підсумки в інвентаризаційних описах. 

Досить часто намагання скоротити строки інвентаризації через пришвидшену 

обробку і оформлення результатів призводить до неякісного та невчасного її 

проведення, і, відповідно, до невиявлення фактів відхилень фактичної наявності 

від облікових даних, а то й розкрадання чи зловживань. Усе це завдає певних 

витрат, втрати часу і, в якійсь мірі, спотворення результатів інвентаризації. У 

зв'язку з цим постає необхідність використання в процесі інвентаризації 

сучасних інформаційних систем і технологій. 

Порядок проведення інвентаризації за допомогою ручного обрахунку та 

інформаційних технологій може суттєво різнитися. Зокрема, при проведенні 

ручної інвентаризації здійснюється:  

- підготовка складу з організацією доступу до товарно-матеріальних 

цінностей; 

- документальне оформлення всіх дій із ручним формуванням всіх описів 

та звіряльних актів, зокрема внесенням в порівняльні документи облікових 

даних для подальшого аналізу; 

- припинення всіх операцій на складі на час проведення інвентаризації; 

- збір даних шляхом перегляду, перерахування та переважування цінностей; 

- ручне порівняння зібраних даних з даними в обліковій системі; 

- оформлення результатів проведеної інвентаризації з коригуванням 

облікових залишків. 

Всі вищенаведені етапи потребують суттєвих витрат часу та ресурсів. 

В свою чергу, порядок виконання інвентаризації з використанням 

інформаційних систем та технологій буде відрізнятися залежно від того чи на 

підприємстві проведена часткова, а чи повна автоматизація обліку та 

складського господарства. 

Так, при частковій автоматизації порядок проведення інвентаризації дещо 

схожий на ручний, проте деякі етапи можуть бути значно пришвидшені за 

рахунок комп’ютеризованої обробки. Наприклад, формування описів та 
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звіряльних актів може здійснюватися автоматично з використанням облікового 

програмного забезпечення [3]. Збір даних здійснюватиметься в такому ж 

форматі, як й при ручній інвентаризації. Далі відбувається внесення фактичних 

даних в базу та їх автоматичне порівняння з даними обліку. Кінцевим етапом є 

внесення коригувальних записів на підставі автоматично створених документів. 

Повна ж автоматизація інвентаризації можлива при правильній 

організації і постійному контролі складського господарства. Відповідно 

порядок її проведення включає такі процеси:  

- за допомогою бухгалтерського програмного забезпечення автоматично 

створюється та заповнюється обліковими даними документ щодо інвентаризації; 

- створений документ вивантажується у термінал збору даних; 

- за допомогою терміналу збору даних збирається і підраховується 

фактична кількість товарно-матеріальних цінностей (зокрема, з використанням 

методів штрих-кодування або ж радіочастотної ідентифікації); 

- з терміналу збору даних, документ з результатами роботи 

завантажується назад в облікову інформаційну систему; 

- за допомогою облікового програмного забезпечення здійснюється 

автоматичний аналіз результатів; 

- на підставі автоматичного аналізу формуються документи для 

коригування облікових показників.  

За таких умов є можливість майже повністю комп'ютеризувати процес 

здійснення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.  

Автоматизоване проведення та оформлення інвентаризації розв'язує 

одразу кілька проблемних питань, зокрема щодо дотримання об'єктивності, 

точності, достовірності результатів; скорочення часу; виключення 

необґрунтованих витрат на інвентаризацію. Завдяки вирішенню 

вищезазначених питань сучасні інформаційні системи та технології дозволяють 

зробити інвентаризацію формою поточного, а не епізодичного контролю 

товарно-матеріальних цінностей, що має суттєвий вплив на прийняття 

управлінських рішень. 
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ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ 

 

До 2016 року сфера публічних закупівель у нашій державі була досить 

закритою, а також, у деяких випадках, доволі корумпованою. Однак згодом 

відбулась реформа у сфері публічних закупівель, яку можна назвати однією з 

небагатьох успішних реформ в Україні. 

Починаючи з 1 квітня 2016 року почав діяти Закон України «Про публічні 

закупівлі», який поклав початок переведення всіх державних закупівель в 

Україні в онлайн-формат через електронну систему закупівель ProZorro. Таке 

рішення дало змогу різноманітним контролюючим органам та, безпосередньо, 

громадянам в онлайн режимі спостерігати за процесом здійснення державних 



 

466 

закупівель. Завдяки тому, що дана система має значну кількість відкритих 

даних, які можна досить швидко прочитати за допомогою спеціальних програм, 

у фахівців є можливість швидко знаходити та аналізувати певну інформацію 

про закупівлі, а також проводити різноманітні дослідження [2]. 

Prozorro є електронною платформою, яка об’єднує більше ніж 35 тисяч 

державних та комунальних органів влади, а також підприємств, які виступають 

замовниками певних товарів та послуг з великою кількістю комерційних 

компаній, які є постачальниками цих товарів. Замовники надсилають 

оголошення про актуальні тендери в системі Prozorro, а постачальники, 

відповідно, надають свої пропозиції. Цей процес відбувається за допомогою 

електронного аукціону, доступ до якого всі учасники отримують через 

спеціальні електронні платформи, які знаходяться у системі Prozorro [3]. 

Тобто, Prozorro є своєрідним зворотнім аукціоном, де учасники 

змагаються за право постачати окремий товар чи послугу його замовнику. 

Перемагає, відповідно, той, чия ціна в результаті буде найнижчою, а технічні 

або фізичні характеристики товару відповідають тим, які були заявлені 

замовником у його тендерній документації [4]. 

Також дана система є добре захищеною у плані безпеки, адже Prozorro є 

базою даних, яка знаходиться на окремому сервері і до якої неможливо 

підключитися напряму. Долучення до системи відбувається виключно через 

один із електронних майданчиків, які мають доступ до неї. Такою платформою, 

наприклад, може виступати Українська Універсальна Біржа. Така організації 

процесу закупівель унеможливлює втручання держави в хід торгів, і вона не 

зможе відсіювати з тендеру певних учасників, або будь-яким чином впливати 

на них [4]. 

За чотири роки функціонування системи Prozorro слід відмітити декілька 

особливих досягнень у рамках міжнародної діяльності у сфері публічних 

закупівель. 

По-перше, завдяки впровадженню даної системи, Україна стала 

повноправною стороною Угоди СОТ про державні закупівлі. Це дало відкритий 
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доступ українським підприємствам до міжнародних ринків державних 

закупівель 45 країн, річний обсяг яких складає більше ніж 1,7 трлн. дол. США. 

По-друге, у ході роботи в Комітеті СОТ з державних закупівель нашу 

державу було визначено головною країною Робочої програми, яка займається 

збором статистичних даних стосовно державних закупівель країн-членів Угоди. 

Також треба зазначити, що Україна вперше очолила дану програму СОТ, 

що є великою відповідальністю. Раніше дану посаду займали США [2]. 

Система Prozorro в Україні постійно оновлювалася та доповнювалася 

нововведеннями. Окремою особливістю є те, що кожен громадянин, який 

особисто вивчав електронну систему державних закупівель товарів та послуг 

міг вказати на окремі недоліки або переваги даної системи, які одразу 

приймалися та оброблювалися розробниками. Таким чином було внесено 

велику кількість пропозицій щодо покращення процесу державних закупівель.  

Дехто може вважати, що система Prozorro працює не ефективною, але 

відповідні факти говорять самі за себе, адже проект електронних публічних 

закупівель Prozorro з часом довів свою ефективність та на сьогоднішній день 

економія фінансових ресурсів України складає близько 38,48 млрд. грн. У 

деяких населених пунктах нашої держави, завдяки державним закупівлям, 

вперше за багато років почали з’являтися нові дороги, покращилося освітлення 

вулиць, почали робити капітальні ремонти відомих архітектурних будівель, 

покращився благоустрій прилеглих територій та багато іншого [1]. 

Отже, у зв’язку з впровадженням системи онлайн закупівель Prozorro, 

люди можуть реально бачити, куди саме виділяються кошти з бюджету та як 

замовники ними розпоряджаються. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

 

Пандемія коронавірусу, що охопила увесь світ, поставила перед 

господарюючими суб`єктами та їх працівниками нові виклики. Проте до нових 

умов змогли пристосуватися не всі, адже у деяких випадках потребувалися 

досить радикальні зміни, аж до трансформації діяльності в нові сфери та виходу 

на нові ринки. Гострі кризові явища, спричинені карантинними обмеженнями в 

більшості країн світу, змушують власників підприємств більш швидко 

переходити до цифрових технологій. І якщо ще два роки тому основний акцент 

робився саме на електронний документообіг, сучасні тенденції вимагають 

забезпечити безпечні умови праці саме для людських ресурсів. Як зазначав 

Давид Ян, засновник групи компаній ABBY, у інтерв`ю з керуючим партнером 

KPMG у СНД Олегом Гощанським, раніше бізнес ставив в пріорітет саме 

клієнта, проте з переходом на віддалену роботу компанії стали все більше 

концентруватися на ефективності та благополуччі працівників [1]. Досягнути 

даної тенденції можливо лише через запровадження системи цифрових 

ресурсів, які надавали б можливість працівникам працювати та контактувати 
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віртуально, в той же час не знижуючи своєї ефективності. 

Згідно глобального дослідження Deloitte, від початку коронакризи 

кількість керівників компаній, що зосереджують зусилля на трансформації 

роботи, у світі зросла до 61%, а в Україні – до 63%, що вдвічі перевищує 

показник до початку пандемії [2]. 

Глобальний розвиток цифровізації торкнувся і міжнародної торгівлі. 

Надія Омельченко, віцепрезидент української компанії ІТ – Інтегратор, 

зазначає, що діджиталізація допомагає оптимізувати бізнес та виробничі 

процеси на підприємстві. Серед клієнтів компанії найбільш активно і широко 

впроваджують цифрові технології у свою діяльність підприємства 

енергетичного сектору, агросектору, металургії, машинобудування, банки та 

транспортні компанії. А кризові явища, спричинені пандемією, лише 

загострили попит на ІТ – продукти.  

За оцінками Intornational Data Corporation, вищезазначені явища бізнес 

загалом трансформує свою діяльність в цифровий простір. Очікується, що 

глобальний обсяг інвестицій в цифровізацію власних процесів у період з 2020 

до 2023 року становитиме близько $6,8 трлн. 

А опитування, яке провела консалтингова компанія McKinsey, показало 

цікаву тенденцію: коронакриза змусила бізнес за кілька місяців великими 

темпами збільшити обсяг цифровізації, якого за звичайних умов можна було б 

досягти за три – чотири роки. Разом з тим, за ці місяці частка продуктів, що 

містять цифрові технології, зросла у портфелях компаній темпами, на які 

раніше знадобилося б сім років. 

Тому можна зробити висновок, що цифрова трансформація є вимушеним 

заходом для бізнесу, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку. 

Олександр Часовіков, керівник ІТ – відділу компанії Centravis, яка є одним із 

світових лідерів у виробництві безшовних нержавіючих труб для енергетики та 

автомобілебудування, вважає, що без інвестицій в цифрову трансформацію 

критично необхідні, адже без них бізнес не зможе існувати. Цікаво, що 

цифровізація процесів у цій компанії почалася ще двадцять років тому і не 
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завершена до цього часу. 

Також українські компанії шукають шляхи до цифрової оптимізації своєї 

комерційної діяльності За даними фірми Deloitte в Україні, вітчизні суб`єкти 

господарювання все більше проявляють інтерес до укладення електронних 

договорів у міжнародній торгівлі. 

На жаль, на даному етапі є багато перешкод. Зокрема, необхідне визнання 

електронних підписів, що видані в інших державах. Лише рік тому, за словами 

Дмитра Павленко, Мінцифри розпочало роботу у цьому напрямку. 

Також сьогодні вітчизняний виробник намагається запроваджувати 

цифрові інструменти в сферу експортних операцій. Така тенденція вже досить 

давно спостерігається в країнах ЄС, та й загалом усього світу. Для прикладу, в 

вищезагаданих країнах Європейської зони для отримання більшості експортних 

ліцензій необхідно лише подати онлайн заявку до відповідного порталу. З 

метою забезпечення взаємодії між компаніями, митними та іншими 

державними органами в країнах ЄС в тестовому режимі функціонує EU Single 

Window Environment for Customs [3]. 

Діджиталізація також широко торкнулася й сфери фінансових 

розрахунків. Так, власну цифрову валюту розробляють і досліджують багато 

країн світу, Україна не є виключенням. В нашій державі, як і більшості інших 

країн, що розробляють власну цифрову валюту, цим займається Центробанк, 

тобто НБУ. Пілотний проєкт НБУ з вивченням модливості емісії власної 

цифрової валюти з застосуванням технології блокчейн розпочався у 2016 році. 

Як повідомляє сайт Регулятора, практична частина цього проєкта завершилася 

наприкінці 2018 року. 

Основною метою цього проєкту було дослідження, як електронна гривня 

може доповнити платіжний простір України та посприяти підвищенню кількості 

безготівкових розрахунків. В процесі даного дослідження НБУ активно вивчав 

міжнародний досвід та досліджував правові аспекти обігу е-гривні [4]. 

Таким чином, цифровізація, яка і так все більше запроваджувалася в 

глобальні економічні та суспільні процеси, ще більше прискорилася внаслідок 
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кризових явищ, спричинених світовою пандемією. Наскільки ці зміни будуть 

позитивними і корисними та чи матимуть вони суттєві недоліки – дані тенденції 

можна буде проаналізувати лише через певний проміжок часу в майбутньому. 
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

Питання забезпечення сфери готельного бізнесу інформаційними 

ресурсами та вдосконалення системи інформаційного забезпечення є 
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актуальним, потребує нових рішень для підвищення конкурентоспроможності 

готелей та аналогічних засобів розміщення на національному та міжнародному 

рівні. 

Бурхливий розвиток сфери послуг і туризму в останнє десятиліття сприяв 

формуванню різноманітних методів популяризації готелів. Адже у ринкових 

умовах підприємства готельного бізнесу повинні якісно задовольняти потреби 

населення і водночас отримувати прибуток. Тому сучасна система 

маркетингових заходів щодо просування готельних послуг повинна включати 

використання новітніх інформаційних технологій, які є запорукою 

«виживання» в жорсткій конкурентній боротьбі та одночасно конкурентною 

превагою як окремого готельного підприємства, так і всієї індустрії туризму 

загалом [2, с. 54; 6]. 

Інтернет включає в себе величезні інформаційні ресурси, бази даних по 

всіх сегментах індустрії туризму, а також інформаційні системи і технології, що 

відкривають доступ до інформації і дозволяють обробляти її величезні обсяги. 

До теперішнього часу існують тисячі туристських сайтів, порталів і пошукових 

систем, регулярно складаються рейтинги веб-сайтів. Сьогодні Інтернет є 

вагомим елементом електронної комерції у ролі інструменту популяризації 

готелів. Він може включати такі частини, як PR; інтернет-інтеграція; продажі 

онлайн; інформаційний менеджмент; служба роботи з клієнтами тощо. 

Створено також спеціалізовані пошукові системи туристичного профілю. 

Однією з перших була система інтернет-бронювання готелів Booking.com, 

заснована в Амстердамі в 1996 році, орієнтована на європейський ринок [1]. 

Інформаційні технології, які використовуються у діяльності готельного 

бізнесу розділяють на такі види: збільшення можливостей впливу на зовнішнє 

середовище готельних підприємств і вдосконалення внутрішніх бізнес-

процесів. 

До першої групи відносять [5]:  

1) впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, 

буклетів, каталогів; 
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2) використання електронної або інтернет-дистрибуції як інструмента 

управління та оптимізації бронювань і доходів готелю, одержуваних за 

допомогою онлайн-каналів, до яких відносяться веб-сайт готелю (готельної 

компанії), інтернет-агентства й автоматизовані системи бронювання; 

3) визначення трьох способів доступу готельного підприємства в 

міжнародні системи резервування: 

- приєднання до готельної мережі; 

- вступ до маркетингового ланцюжка; 

- робота через провайдера; 

4) виділення трьох основних моделей роботи готелю з он-лайн 

посередниками: Merchant, Opaque, Retail. 

Для налагодження внутрішніх бізнес-процесів здійснюють [4]: 

- введення бази даних гостей готелю на базі CRM-систем; 

- використання у роботі готельного підприємства цифрової телефонної 

станції, що забезпечує багатоканальний доступ і можливість додзвонитися в 

будь-який час доби; 

- введення системи віддаленого стеження за всіма зонами загального 

користування готелю та цифрових систем відеоспостереження; 

- застосування системи бездротового зв’язку; 

- використання мультисервісної мережі передачі даних; 

- створення програмно-апаратних комплексів, що вирішують завдання 

готельного бізнесу, тобто систем автоматизації управління готелями, а саме 

ERP систем. 

Система інформаційного, програмного забезпечення для автоматизації 

діяльності готельного бізнесу сприяє розширенню можливостей менеджменту: 

- завдяки автоматизації менеджери отримують достовірну, чітку картину 

щодо діяльності готелей;  

- дає змогу знизити роль людського чинника і рівень його впливу в 

системі менеджменту; 

- безсумнівний плюс автоматизації проявляється у виключенні досить 
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кропітких і складних операцій з обліку, а також у забезпеченні гнучкого 

управління політикою знижок і бонусів [3];  

- створення можливостей регулярного відстеження за діяльністю усіх 

функціональних структур готелю, проведення аналізу й оцінки наслідків 

діяльності закладів розміщення; 

- формування можливості об’єднання структурно-функціональних 

одиниць готелю в єдину мережу для спрощення управління завдяки 

дистанційному одержанню інформації. 

Сьогодні готельний бізнес змушений функціонувати у світлі активної 

конкурентної боротьби. В такому середовищі пріоритетними цілями і 

завданнями постає розвиток та ефективне впровадження інформаційних 

технологій і систем. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

В епоху, коли інформація виявилася найважливішим ресурсом, усі 

інструменти, що сприяють її використанню, є ключовим елементом у процесі 

створення нових рішень та інновацій, отримання значної конкурентної 

переваги. 

Інформаційні технології – це інструмент, що має значний потенціал і 

може бути використаний у процесі генерування інновацій в організаціях. Однак 

головне питання полягає в тому, щоб помітити і свідомо використовувати цю 

підтримку, суть якої полягає в цілісному підході до функціонування предмета 

дослідження.  

У процесі аналізу інформаційних технологій в організації, їхнє 

впровадження у діяльність розуміють як невимушену готовність працівників 

використовувати інформаційні технології у виконанні повсякденних завдань 

[2].  

Сфера використання інформаційних технологій та впровадження 

інновацій організаціями на ринку, залежить від: 

- розміру організації: чим менша компанія, тим більші обмеження на 

доступ та експлуатаційні витрати; 

- сфери економіки, в якій працює організація та виду економічної 
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діяльності; 

- масштабів діяльності організації і впливу на ринок (чим більше 

організація пов’язана з місцевим ринком, тим менший його інтерес до 

інформаційних технологій); 

- структура виробництва чи надання послуг (якщо підприємець спрямовує 

свою діяльність на виключно профільований сегмент ринку, а масштаб 

діяльності невеликий, його зацікавленість у використанні інформаційних 

технологій буде нижчою). 

Інформаційні технології стають необхідним інструментом для збору, 

обробки, аналізу та поєднання ресурсів знань, без яких неможливе створення 

інноваційних рішень у складних соціально-економічних системах, якою є 

організація. На найсучаснішому рівні інформаційні технології можуть 

використовувати механізми штучного інтелекту, відкриваючи абсолютно нові 

перспективи в сфері інновацій. Таким чином, фактичні межі практичного 

використання ІТ-рішень для створення інновацій неможливо встановити.  

Інформаційні технології мають опосередкований і важливий вплив на 

рівень інноваційного розвитку організації, впливаючи на: 

- організаційну структуру, 

- управління знаннями в організації. 

Впровадження інформаційних технологій в організації вимагає 

використання специфічних інструментів аналізу, зокрема прагнення 

вдосконалити не тільки інформаційний потік, а й саму організацію. Ефективно 

оперуючи консолідованою інформацією, організація отримуєте шанс отримати 

цілісне уявлення про всі операційні процеси та виявити умови, які потенційно 

можуть оптимізувати стосунки з зовнішнім середовищем.  

Гнучка організаційна структура є одним із чинників, що сприяють 

інноваціям в організації. Інформаційні технології постають вагомим 

компонентом в організації, що формують організаційну структуру. Вони мають 

колосальний вплив на зменшення кількості комунікаційних каналів в 

організації, передачу повноважень щодо ухвалення рішень на нижчі рівні 



 

477 

ієрархії та спрощення організаційної структури. 

Дослідження, проведені науковцями у праці [1] продемонстрували 

суттєвий вплив інформаційних технологій на формування організаційної 

структури. Це підтвердили результати емпіричних досліджень, проведених на 

вибірці 104 середніх та великих організацій у Польщі, різних за розмірами, 

галузями та формами власності. Результати регресійного аналізу [1], показали, 

що інформаційні технології є статистично значущою залежною змінною в 

регресійних моделях усіх аналізованих вимірів організаційної структури. 

У такому аспекті організації отримують можливість впровадження 

організаційних інновацій. Потенційні організаційні інновації стають наслідком 

спрощення потоку інформації, розвитку мережі різноманітних комунікаційних 

зв'язків між віддаленими позиціями. Модель оцінки інновацій у системі 

впровадження інформаційних технологій включає такі категорії: 

- корисність (обумовлена функціональністю, зручністю використання, 

шириною сфери застосування), 

- ліквідність (в результаті можливості контролю, ефективного управління 

процесами, які розглядають як єдине ціле), 

- ефективність (обумовлена легкістю отримання необхідних даних та 

інформації), 

- адекватність (внаслідок гнучкої модифікації обсягу діяльності 

відповідно до реальних потреб навколишнього середовища),  

- адаптивність, аналітичність, автоматичність та автономність. 

Інформаційні технології сприяють формуванню більш гнучкої 

організаційної структури, зменшенню ступеня централізації, формалізації, 

стандартизації та спеціалізації, а також спрощенню ієрархічної залежності. Така 

структура більш сприятлива для інноваційного розвитку організації. Більше 

того, ІТ-функція інформаційних технологій є ключовою для забезпечення 

підтримки процесів управління знаннями в організації (також шляхом 

формування більш гнучкої організаційної структури), і зокрема для процесу її 

придбання (розміщення чи створення). 



 

478 

Список використаних джерел 

1. Tworek K., Walecka-Jankowska K., Martan J.: Structure reorganization due to IT 

information functions support for knowledge management, ,,China-USA Business 

Review”, 14(4), 2015 

2. Yurynets Z., Bayda B., Petruch O. Country’s economic competitiveness 

increasing within innovation component. Economic Annals – XXI. 2015. № 9-10. 

Р. 32-35. 



 

479 

Секція 6. 
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МОТИВАЦІЙНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Однією з найважливіших умов розвитку будь-якої економіки є 

необхідність подальшого підвищення якості робочої сили, її 

конкурентоспроможності, без яких, по суті, неможливий підйом 

продуктивності праці в народному господарстві в сучасних умовах. Рішення 

найважливішого завдання – перехід на інноваційний шлях розвитку економіки 

представляється можливим лише при якісному розвитку здатності до праці 

особистості. Наслідки світової фінансово-економічної кризи виразно 

продемонстрували всю небезпеку її орієнтації на експортно-сировинну модель. 

Економічний спад, як наслідок перерахованих обставин підсилює потребу 

вирішення проблем соціально-трудової сфери, і, перш за все, підвищення якості 

робочої сили, її конкурентоспроможності. Інновації та підприємництво 

неможливі без функціонування в економіці робочої сили високої якості. При 

цьому найбільша конкурентоспроможність наявної робочої сили досягається 

при синхронізації в часі кадрових потреб роботодавців та високого ступеня їх 

задоволення, оскільки на практиці існує певний розрив у невідповідності 

пропозиції підготовлених в освітніх установах фахівців попиту на них з боку 
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роботодавців. Формування потрібної якості робочої сили, як вирішального 

чинника конкурентоспроможності підприємств, потребує додаткових дій з боку 

суб'єктів ринку, спрямованих на підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня працюючих. 

Мотивація персоналу включає в себе сукупність стимулів, які визначають 

поведінку конкретного індивіда. Отже, це якийсь набір дій з боку керівника, 

спрямований на поліпшення працездатності працівників, а також способи 

залучення кваліфікованих і талановитих фахівців та їх утримання. 

Кожен роботодавець самостійно визначає методи, які спонукають весь 

колектив до активної діяльності з метою задоволення власних потреб і для 

досягнення спільно поставленого завдання. Мотивований співробітник отримує 

задоволення від роботи, до якої прив'язаний душею і тілом, і відчуває радість. 

Насильницьким чином цього досягти не можна. Визнання досягнень і 

заохочення працівників непростий процес, що вимагає обліку кількості та 

якості праці, і всі обставини виникнення і розвитку мотивів поведінки. Тому 

для керівника вкрай важливо вибрати правильну систему мотивації щодо 

підлеглих, причому до кожного потрібен особливий підхід для підвищення 

кваліфікаційного рівня робітників та їх службового просування. 

Мотивація діяльності персоналу є дуже важливим аспектом для будь-

якого керівника, якщо він зацікавлений в тому, щоб працівники працювали з 

найбільшою віддачею. А ті, в свою чергу, мають різні цілі і бачення роботи в 

компанії: одного цікавлять тільки гроші, іншого – кар'єра, третього – інший 

аспект.  

Однак, як правило, не всі підприємці та керівники мають досвід у 

впровадженні описаної вище системи. Тому пошук відповідних шляхів 

ефективної мотивації займає багато часу і відбувається через метод проб і 

помилок. 

А грамотний і висококваліфікований персонал – це половина успіху будь-

якої організації. Часто трапляється, що новий фахівець в перші два місяці 

намагається і горить величезним бажанням працювати, хоча має мало досвіду і 
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знань. Оволодівши ними і пройшовши випробувальний термін, він стає більш 

ледачим і менш активним. 

Це говорить про те, що будь-якому персоналу властива одна 

закономірність – періодичний спад мотивації, а отже, і зниження ефективності 

праці працівників. Керівники, які володіють такою зброєю, як управління 

мотивацією персоналу, можуть не тільки вчасно помічати згасання інтересу 

підлеглих до роботи, але і блискавично реагувати і вживати відповідних 

заходів. 

До кожної людини потрібен індивідуальний підхід, необхідно знати, до 

якого психотипу він відноситься. А в цьому допоможе розібратися соціоніка – 

концепція типів особистості і взаємин між ними [1]. 

Ця наука дозволяє дізнатися, як мислить людина, як сприймає 

інформацію і як вчинить в тій чи іншій ситуації. Вона допомагає визначити 

сумісність людей в колективі. А заодно і більш грамотно вивчити таке питання, 

як мотивація персоналу. 

Соціоніка має чітку характеристику всіх типів інтелекту, а також описує 

можливі моделі поведінки цих типів в діловому середовищі і ділить їх на 

чотири групи основних стимулів: 

Престиж (влада, статус). Люди з цієї групи прагнуть до зростання по 

кар'єрних сходах і визнання оточуючих. Це і є їх головна мета. Якщо керівник 

не планує вертикального просування співробітників, його можна перевести на 

суміжну, більш цікаву посаду, тим самим людина отримає моральне 

задоволення від оцінки його значимості в компанії. 

Унікальність (визнання заслуг, захоплююче заняття). Люди з цієї 

стимульної групи не виносять монотонної роботи, вони здатні на більше. Нові 

технології і вільний графік – для них найкраща мотивація для свіжих ідей і 

проектів, відкриттів або винаходів. Охоче підвищують свій кваліфікаційний 

рівень і стають незамінними фахівцями. 

Добробут. Люди цього типу прагнуть до задоволення власних бажань. 

Оптимальним методом управління персоналом для них стане переконання того, 
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що їх інтереси з компанією збігаються повністю. Підтвердженням цього буде 

наприклад, надання пільгових кредитів. Дуже люблять отримувати нові знання 

і охоче діляться ними з іншими. З цих фахівців виходять чудові консультанти. 

Самодостатність (безпека). Для людей цієї групи важливий комфорт в 

побуті і добробут, сприятлива атмосфера і зручність робочого місця. 

Розглянемо класифікацію факторів, що впливають на формування якості 

та конкурентні переваги сукупної робочої сили. Найважливішими ключовими 

факторами, що визначають якість робочої сили на сучасному етапі розвитку 

народного господарства країни, є технологічні та соціально-економічні. 

Модернізація економіки формує як додаткові можливості для зростання 

ефективної зайнятості, так і зростання ризиків структурного безробіття, 

соціальної нестабільності. Створення високотехнологічних робочих місць 

підвищує конкурентоспроможність працівників високого рівня освіти і 

кваліфікації, сприяє поліпшенню якості їх трудового життя, створює мотивацію 

для подальшого розвитку професійних якостей. Одночасно в ході 

впровадження високотехнологічних робочих місць скорочується потреба в 

праці невисокого рівня кваліфікації, що призводить до збільшення безробіття і, 

відповідно, зниження якості робочої сили резервних працівників. Для 

збереження і розвитку якості і конкурентоспроможності робочої сили необхідне 

використання випереджаючої системи підготовки та перепідготовки кадрів, 

сприятливих економічних і соціальних умов середовища, що забезпечують 

збереження і розвиток трудового потенціалу населення [2]. 

Звідси випливає необхідність комплексного підходу до розробки і 

реалізації соціально-економічної політики в сфері регулювання ринку праці з 

урахуванням регіональних особливостей, що дає можливість визначити 

пріоритетність проведених заходів, що сприяють зокрема підвищенню якості 

робочої сили.  

Визначимо основні напрямки підвищення якості сукупної робочої сили в 

на базі інноваційного зростання економіки і гармонійного розвитку соціальної 

сфери з використанням: а) механізмів державно-приватного партнерства, 
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проектного та програмного управління; б) формування великих товарних форм 

здійснення підприємництва, поєднання підтримки держави і приватних 

інвестицій, реалізації потенціалу малих форм господарювання; в) програм 

випереджаючого навчання кадрів у відповідності з перспективними потребами 

виробництва; г) встановлення взаємовигідних контактів підприємств з вищими 

навчальними закладами, що сприяють залученню молодих фахівців для роботи 

на модернізованих ділянках виробництва [3]. 

Способи мотивації персоналу розробляються з певною метою: для 

стимулювання підвищення якості роботи підлеглих. Існує багато інноваційних 

методів підвищення працездатності. Всі їх умовно можна розділити на три 

основні категорії: 

Індивідуальна мотивація спрямована на роботу з окремими підлеглими. 

Моральна і психологічна мотивація використовується для задоволення 

основних внутрішніх потреб працівників. 

Організаційна мотивація допомагає створити систему стимулів для 

службовців всередині установи. 

От же в умовах структурно-технологічної перебудови економіки та 

відповідних змін в управлінні трудовим потенціалом найбільш 

конкурентоспроможною є робоча сила, що має професійну мобільність, а 

основною мотивацією є конкурентоспроможна зарплата та сприятлива 

атмосфера і зручність робочого місця. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється 

з метою: 

- створення єдиних положень щодо ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та 

гарантують і захищають інтереси користувачів; 

- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Регулювання основ методології бухгалтерського обліку здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, а саме: Міністерством фінансів 

України, яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, у тому числі в державному секторі, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку в Україні [1]. На рисунку 1 

наведено законодавчо-нормативні джерела, що є базою викладання тем 

дисципліни «Бухгалтерський облік». 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку 

в Україні визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [1]. 

Положення цього закону поширюється на всіх юридичних осіб, що 

створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх форм власності 
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та організаційно-правових форм, а також на представництва іноземних 

суб’єктів господарювання, які зобов’язані вести облік господарської діяльності 

та подавати фінансову звітність в Україні. 

 

Законодавчо-нормативні джерела,  

що є базою викладання тем дисципліни «Бухгалтерський облік» 

 

Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій 

 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» 

 

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та припинена діяльність 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» 

тощо 

 

Рис. 1. Законодавчо-нормативні джерела, що є базою 

викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» 
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Для цілей цього Закону [1] підприємства (крім бюджетних установ) 

поділяються на: мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства. 

Цей Закон [1] визначає мету ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності, як надання користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати 

діяльності підприємства. Він регламентує, що фінансова звітність є однією з 

обов’язкових для складання і подання в установленому порядку видів звітності. 

Закон [1] виділяє наступні види обліку: бухгалтерський та 

внутрішньогосподарський (управлінський). У ньому таким чином 

формулюються ці види обліку: 

- бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; 

- внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система збору, 

обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 

користувачів у процесі управління підприємством. 

Також Закон [1] визначає принципи ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності. Це наступні принципи: 

а) принцип автономності підприємства, згідно якого кожне підприємство 

розглядається як юридична особа, що відокремлена від її власників, у зв’язку з 

чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися в 

обліку та фінансовій звітності підприємства; 

б) принцип безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів та 

зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність 

триватиме далі; 

в) принцип послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) 

застосування підприємством обраної облікової політики, зміна якої можлива 

лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована; 

г) принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для 
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визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти 

доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 

доходів; при цьому доходи та витрати відображаються в фінансовому обліку в 

момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових 

коштів (для порівняння: у податковому обліку валові доходи і витрати 

відображаються по першій події, у цьому і полягає одна з причин виникнення 

різниці між фінансовим та податковим прибутком); 

д) принцип повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність 

повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 

господарських операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що 

приймаються на її основі; 

е) принцип превалювання сутності над формою, за яким операції 

обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 

форми; 

ж) принцип єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання 

та узагальнення всіх господарських операцій в обліку та фінансовій звітності в 

єдиній грошовій одиниці [1].  

Положення цього Закону [1] є основою лекції «Тема 1. Бухгалтерський 

облік, його сутність і основи організації». 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [2] для цілей викладання дисципліни 

«Бухгалтерський облік» регламентує форму балансу підприємства. Головним 

правилом балансового узагальнення є рівність підсумків по активу і пасиву 

балансу. Це вивчається на лекції «Тема 2. Балансове узагальнення». 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій містить систематизований 

перелік найменувань і кодів рахунків бухгалтерського обліку, які 

використовують для відображення діяльності підприємства, установи, 

організації [3]. План рахунків вивчається здобувачами при викладанні лекції 

«Тема 3. Система рахунків». 
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При викладанні лекції «Тема 4. Сутність подвійного запису», у тому 

числі, використовуються положення Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій [4]. Цей нормативний документ [4] 

встановлює призначення і порядок ведення рахунків і субрахунків 

бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису 

інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти 

фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших 

юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які 

відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-

правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, 

відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб. 

У Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку [5] визначається форма бухгалтерського обліку як певна система 

регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення 

інформації в них. Форма бухгалтерського обліку обирається підприємствами 

самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з 

урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових 

даних. Ці методичні рекомендації [5] наводять перелік і зміст облікових 

регістрів обліку господарських операцій діяльності суб’єктів господарювання. 

Все це викладається під час лекцій третього модуля «Документування і форми 

бухгалтерського обліку»: «Тема 5. Документування, інвентаризація. Оцінка, 

калькулювання», «Тема 6. Облікові регістри, техніка, форми та організація 

бухгалтерського обліку». 

При викладанні лекцій четвертого модуля «Облік активів і пасивів 

підприємства» використовуються положення таких нормативних документів як: 

П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 

«Запаси», П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [2]. 

При викладанні лекцій п’ятого модуля «Облік витрат, доходів і 
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фінансових результатів»: «Тема 12. Облік витрат діяльності підприємства», 

«Тема 13. Облік доходів і фінансових результатів» використовуються 

положення П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток» [2]. 

На сьогодні підприємства активно впроваджують та використовують 

МСБО при складанні фінансової звітності.  

Суб’єкти господарювання поділяються на тих, хто обов’язково застосовує 

МСБО, і тих, хто самостійно визначає доцільність застосування цих стандартів. 

Але ряд зовнішніх користувачів (іноземні інвестори, банки) потребують її 

представлення. Тому сформовано перелік суб’єктів господарювання, які при 

складанні фінансової звітності зобов’язані застосовувати МСБО, дана 

інформація визначена Законом [1] та Постановою «Про затвердження Порядку 

подання фінансової звітності» [6].  

При формуванні методичного забезпечення дисципліни «Бухгалтерський 

облік» нормативно-правова база відіграє важливу роль. На сьогодні вона є 

досить нестабільною та часто зазнає змін, що потребують детального вивчення 

та своєчасного представлення під час викладання дисципліни. У зв’язку з 

подальшою інтеграцією економіки України в міжнародну економіку, 

актуальним є запровадження МСФЗ при складанні фінансової звітності. Тому 

на сьогодні досить доречним буде представлення деяких положень МСФЗ при 

викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік», Це надасть здобувачам 

загальне розуміння правил формування фінансової звітності з використанням 

міжнародних стандартів, що допоможе готувати здобувачів до бухгалтерської 

практичної діяльності з більш вищим рівнем знань.  

Викладання дисципліни «Бухгалтерський облік», також, базується на 

певних теоретичних засадах. Теоретичні засади дисципліни «Бухгалтерський 

облік» визначаються рядом основних наукових категорій та їх взаємозв’язком. 

Основні наукові категорії, що входять до складу теоретичних засад будь-якого 

об’єкта дослідження наведено у джерелі [7]. 

Питанням формулювання основних наукових категорій дисципліни 
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«Бухгалтерський облік» у фаховій літературі приділяють досить багато уваги. 

У роботі [8] основні наукові категорії дисципліни «Бухгалтерський облік» 

визначені наступним чином: предмет – стан та використання засобів у ході 

господарської діяльності, а також господарські факти як первісні елементи 

цього процесу в грошовому вимірюванні; об’єкт – господарські засоби, які 

групуються: активи – за складом і розміщенням; пасиви – за джерелами 

утворення та цільовим призначенням; суб’єкт – суб'єкт господарювання в особі 

підприємства, організації, установи, уповноваженої особи. 

У даній роботі [8] встановлено, що метою бухгалтерського обліку є 

«.....надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства». 

Виділяються наступні основні завдання бухгалтерського обліку: «...дотримання 

положень Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» [1]; облік і перевірка інформації про господарську діяльність; 

контроль за зберіганням власності підприємства; побудова обліку на 

підприємстві; забезпечення наявності первинної документації; облік, аналіз і 

контроль за заощадженнями; контроль за оплатою праці; контроль за 

розрахунками з постачальниками та ін.; виявлення невикористаних резервів та 

контроль за їх використанням». На наш погляд, автор у [8] при формулюванні 

завдань бухгалтерського обліку перенаділяє його контрольною функцією, у той 

час, як, навпаки, облік є підфункцією контролю. 

Автор Н.Є. Скоробогатова у своєму посібнику [9] трактує теоретичні 

основи бухгалтерського обліку наступним чином. Предметом бухгалтерського 

обліку визначаються «...окремі сторони процесу розширеного відтворення, 

тобто господарські факти, явища та процеси, що зумовлюють стан і 

використання активів і джерел їх утворення (пасивів)». Об’єктами вважаються 

«...господарські засоби (оборотні та необоротні активи); джерела їх утворення 

(власний капітал, довгострокові та поточні зобов’язання і забезпечення); 

господарські процеси, що забезпечують рух майна та джерел з метою 

отримання прибутку». Основним завданням бухгалтерського обліку цей автор 
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визначає формування інформації, яка має допомагати керівникам, власникам 

підприємств, інвесторам, кредиторам та іншим користувачам приймати 

обґрунтовані управлінські рішення щодо діяльності конкретного підприємства. 

У зв’язку з тим, що принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

регламентовано Законом [1], усі автори принципи бухгалтерського обліку 

формулюють однаково. 

О.В. Зінченко у своїй роботі [10] вказує на те, що предметом 

бухгалтерського обліку є «...стан і використання господарських засобів і 

джерел їх використання, а також результатів господарської діяльності в процесі 

виробництва, обміну, розподілу та споживання суспільного продукту». Об’єкт 

бухгалтерського обліку автор формулює як: активи, зобов’язання, власний 

капітал, доходи, витрати та фінансовий результат. Метою бухгалтерського 

обліку, на його думку, є надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів. Такі предмет, об’єкт і мету, взагалі, формулюють більшість 

авторів у своїх наукових та навчальних роботах. Даний автор виокремлює 

наступні завдання бухгалтерського обліку, з якими можна дійсно погодитися 

[10]: здійснювати безперервне, суцільне, документальне спостереження за всіма 

господарськими операціями на підприємстві; формувати фінансові звіти для 

надання користувачам інформації про стан і використання господарських 

засобів підприємства і джерел їх формування, фінансові результати діяльності 

та рух грошових коштів; формувати інформацію для здійснення економічного 

аналізу діяльності підприємства; формувати інформацію для її подальшого 

використання в процесі управління підприємством; забезпечувати зовнішніх та 

внутрішніх користувачів інформацією для прийняття виважених управлінських 

рішень. 

Суб’єктами організації бухгалтерського обліку О.В. Зінченко називає 

власника, керівника підприємства та головного бухгалтера. Висвітлені у роботі 

[10] принципи бухгалтерського обліку відповідають принципам, що вказані 

Законі [1]. 
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У навчальному посібнику [11] Р.Ф. Бруханський формулює мету ведення 

бухгалтерського обліку як надання користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства. Тобто таким же чином як 

більшість авторів. Завдання бухгалтерського обліку цей автор формулює по-

своєму: забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом 

майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів; запобігання негативним явищам у 

фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація 

внутрішньогосподарських резервів; формування повної, достовірної інформації 

про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для 

оперативного керівництва та управління, а також для її використання 

інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, 

податковими, статистичними і банківськими установами та іншими 

зацікавленими органами й організаціями.  

Що стосується предмету бухгалтерського обліку, то у [11] його 

сформульовано досить широко. Так, у цій роботі предметом бухгалтерського 

обліку називається: процеси виробництва, розподілу, обміну і невиробничого 

споживання продукту, господарські засоби і джерела їх утворення, які беруть 

участь у цих процесах, а також розрахунково-кредитні відносини, що склались 

при цьому. Відповідно засоби, що перебувають у розпорядженні суб’єкта 

господарської діяльності, і джерела їх утворення є об’єктами бухгалтерського 

обліку і входять в зміст його предмета [11]. 

Розглянувши фахові та навчальні джерела з дисципліни «Бухгалтерський 

облік», можливо зробити наступний висновок. Трактування основних 

теоретичних категорій бухгалтерського обліку у всіх авторів в основному 

схоже. Це пояснюється тим, що ці категорії досить чітко формулюються за 

допомогою положень Закону [1]. У таблиці 1 наведено основні категорії 

теоретичних засад дисципліни «Бухгалтерський облік», сформульовані на 

основі [1, 8-11]. 
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Таблиця 1  

Основні категорії теоретичних засад дисципліни «Бухгалтерський облік» 

Категорія Сутність наукової категорії 

Об’єкт 
Активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати та фінансовий 

результат 

Предмет 

Стан та використання засобів у ході господарської діяльності, а також 

господарські факти як первісні елементи цього процесу в грошовому 

вимірюванні 

Суб’єкт Власник, керівник установи та головний бухгалтер 

Мета 

Надання користувачам для прийняття виважених управлінських рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, рух грошових 

коштів та результати діяльності суб’єкта господарювання 

Завдання 

Здійснювати суцільне, безперервне, документальне спостереження за 

господарськими операціями на підприємстві 

Формувати фінансову звітність для надання користувачам інформації про стан і 

використання господарських засобів підприємства і джерел їх формування, 

фінансові результати діяльності та рух грошових коштів 

Формувати інформацію для проведення економічного аналізу діяльності 

підприємства 

Формувати інформацію для її подальшого використання в процесі управління 

підприємством; забезпечувати зовнішніх та внутрішніх користувачів 

інформацією для прийняття управлінських рішень 

Принципи Повне висвітлення, Автономність, Послідовність, Безперервність, Нарахування  

Превалювання сутності над формою, Єдиний грошовий вимірник 

Функції 
Інформаційна функція, Контрольна функція, Оціночна функція, Аналітична 

функція 

Метод 

(пари 

елементів 

методу) 

Документування та інвентаризація, Оцінка та калькулювання, Система рахунків 

та подвійний запис, Бухгалтерський баланс та фінансова звітність 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

На шляху реформування вищої освіти виникає значна кількість факторів-

обмежень, які можна розділити на три сфери: фінансування та науково-

технічного забезпечення; організаційного забезпечення; кадрового 

забезпечення (рис. 1). 

 

Головна проблема Невідповідність стану вищої освіти в Україні потребам суспільства ХХІ століття

Передумова виникнення проблеми  - поступове погіршення якості вищої освіти 

Фактори, які викликали проблему за сферами:

у сфері фінансування та матеріально-технічного забезпечення
у сфері організаційного 

забезпечення

у сфері 

кадрового 

забезпечення

ФАКТОР 1. Слабка збалансованість структури вищої освіти країни

ФАКТОР 2. Недостатній рівень фінансування освітньої сфери. 

а) поступове зменшення обсягів бюджетного фінансування вищої освіти

Б) нераціональний розподіл бюджетних коштів у системі вищої освіти 

В) недостатній рівень фінансування наукової сфери

Г) обмежений вплив на структуру наукових установ та напрями розвитку 

академічної науки через принцип базового фінансування національних академій 

наук

Д) слабка ефективність інституцій грантового фінансування наукової сфери 

ФАКТОР 3. Занепад матеріально-технічної бази ЗВО  

ФАКТОР 4. Велика кількість малих ЗВО, які не відповідають своєму 

високому статусу і не можуть готувати кваліфікованих фахівців. 

ФАКТОР 1. Слабкий 

зв'язок вищої освіти з 

потребами ринку праці. 

ФАКТОР 2.  

Незбалансована система 

підготовки кадрів за 

різними галузями еконо-

міки (надлишок випуск-

ників економічних, юри-

дичних спеціальностей; 

брак технічних). 

ФАКТОР 3. 

Зменшення загальної 

кількості студентів у ВНЗ 

всіх рівнів акредитації та 

збільшення частки молоді, 

яка намагається здобувати 

освіту за кордоном 

ФАКТОР 1. 

Зниження 

соціального 

статусу 

робітників 

сфери освіти та 

низький рівень 

оплати їх 

праці. 

ФАКТОР 2. 

Старіння 

педагогічних 

кадрів, 

недостатні 

темпи 

омолодження 

кадрів

 

Рис. 1. Фактори, які обмежують розвиток у сфері вищої освіти 
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1. Сфера фінансування та науково-технічного забезпечення: 

Фактор 1. Слабка збалансованість структури вищої освіти країни. 

Враховуючи чітко визначений Україною курс на входження у європейський 

освітній простір, необхідно здійснити модернізацію освітньої діяльності в 

контексті європейських вимог. Першим її кроком є зменшення кількості 

закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності. Такий процес 

вже розпочато в Україні. Так, за період 2000-2019 роки кількість ЗВО 

зменшилася на 11% (2000 р. – 315 ЗВО, 2019 – 282 ЗВО. Також, слід відзначити 

тенденцію до зменшення, після 2007/2008 навчального року, кількості закладів 

вищої освіти приватної форми власності, що пов’язано із політикою держави та 

підвищенням вимог до них. Але цей процес має продовжуватися відповідно до 

стратегії підвищення якості вищої освіти в Україні та початку роботи у 2019 р. 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

Фактор 2. Недостатній рівень фінансування освітньої сфери.  

а) падіння обсягів бюджетного фінансування вищої освіти 

Процес освіти населення, що передує матеріалізації та комерціалізації 

знань, потребує певної фінансової підтримки держави та недержавних 

(приватних) організацій. Недостатній рівень такої підтримки та нераціональне 

використання з точки зору потреб суспільства у розвитку ЕЗ гальмує розвиток 

освіти. Саме завдяки системі освіти і базованим на ній наукоємним галузям 

країни світу отримують до 40% валового національного продукту. Країни 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на освіту 

витрачають у середньому 4,6% ВВП, у країнах Європейського Союзу (ЄС-27) – 

5,07%, у ЄС-15 – 4,97%. Обсяг видатків на освіту в Україні законодавчо 

закріплений Законом «Про освіту» в розмірі 10 % ВВП. Проте останніми 

роками з державного та місцевих бюджетів на освіту виділялось лише 5-7% 

ВВП. Через невеликий розмір ВВП Україна суттєво відстає від інших країн не 

тільки за абсолютними показниками фінансування, але також і за показником 

витрат на освіту одного учня/студента.  

Б) нераціональний розподіл бюджетних коштів у системі вищої освіти 
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Проте під сумнівом залишається ефективність розподілу бюджетних коштів і, 

насамперед, це стосується вищої освіти. Переважна частина коштів, що 

виділяються з бюджету на освіту, витрачається за такими статтями: на оплату 

праці й комунальні платежі, на харчування, адміністративні послуги, інвентар 

та обмундирування, а також підручники та канцелярські товари. Інвестування у 

поліпшення матеріально-технічної бази й інновації відбувається за остаточним 

принципом. Слід відзначити при цьому, що в розвинених країнах світу (США, 

Англія, Канада, Франція) перевага в структурі освіти надається вищому її 

ступеню, тобто підготовці необхідних кадрів для розвитку науки і створення 

нових знань. В Україні ж, навпаки, судячи з наведених даних перевага 

надається загальній середній освіті, тобто мова йде про масовість. В 

абсолютному значенні сума видатків на освіту продовжує збільшуватися, однак 

значно меншими темпами, аніж ВВП. Інакше кажучи, зростання видатків на 

освіту відбувається пропорційно до темпів росту (або падіння) української 

економіки в цілому.  

Позитивним моментом є збільшення частки видатків на дошкільну освіту 

(1,6% до загальних видатків у 2000 році у порівнянні з 15% у 2019 році). Це 

пов’язано із збільшення народжуваності в Україні та необхідністю розширення 

фінансування дошкільних навчальних закладів. Видатки на професійно-

технічну освіту також зростають, що можна пояснити необхідністю збільшення 

робочої сили на виробництві. 

Середня та вища освіти відображають ту ж тенденцію, що і загальний 

рівень фінансування. За останні 13 років держава мала тенденцію до 

збільшення видатків (для середньої освіти: 5% – у 2000 році, 19% – у 2019 році; 

для вищої освіти: 4,7% – у 2000 році, 6,0% – у 2013 році, 3,6% – у 2019 році). 

Проте цих коштів занадто мало для формування якісної системи освіти в 

Україні. Починаючи з 2009 року спостерігається незначне зниження видатків 

на вищу освіту. Це пов’язано із зменшенням кількості учнів та абітурієнтів 

в наслідок реформування системи освіти з 2000 року. Такий рівень 

фінансування за секторами освіти є повністю обґрунтованим та пов’язаним 
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із природними демографічними явищами в країні. Проте це не відповідає 

загальноєвропейським стандартам якості освітніх систем та підготовки 

кадрів. 

В) недостатній рівень фінансування наукової сфери  

Наукова сфера України потребує суттєвого реформування, оскільки 

станом на сьогодні вітчизняна наука втратила функції впливу на соціально-

економічний розвиток держави, показник вітчизняного науково-технічного 

потенціалу знизився до критичного рівня, що стало загрозою національній 

безпеці України. Основу вітчизняної економіки становлять сировинні та 

низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал розвитку України як 

конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. Результати 

наукових досліджень і науково-технічних розробок лише малою мірою 

впливають на зростання ВВП України. 

Рівень зацікавленості наукових установ у практичному застосуванні та 

реалізації власних результатів наукових досліджень і розробок є вкрай низьким, 

взаємодія між суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності та органами 

виконавчої влади у цій сфері практично відсутня. 

Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності за 

рахунок бюджетних коштів у 2019 році склало 0,47% ВВП України. Близько 

90% якого спрямовано на забезпечення діяльності державних наукових установ 

за принципом базового фінансування. 

Причинами зниження наукоємності ВВП (у 2019 році цей показник 

складає не більше 0,17%), а також зменшення ролі науки та її впливу на 

науково-технологічний і інноваційний розвиток країни є не лише дефіцит 

коштів, застаріла матеріально-технічна база наукової сфери, стан кадрового 

наукового потенціалу, неефективне використання наявних ресурсів, але й 

неефективна система державного управління у сфері науки, відсутність 

координації зусиль, що не дає змоги сконцентруватися на конкретних 

завданнях розвитку національної економіки та обороноздатності держави. 

Вкрай низький рівень фінансування науки та застаріла матеріально-
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технічна база призвели до серйозного падіння суспільного престижу наукової 

роботи та масового відпливу якісних наукових кадрів за кордон або в інші 

сфери діяльності. 

Г) обмежений вплив на структуру наукових установ та напрями розвитку 

академічної науки через принцип базового фінансування національних 

академій наук. 

Відсутність ефективної системи координації розвитку науки у країні 

обумовлена, й консерватизмом сформованої переважно в радянські часи 

системи національних академій наук, які залишаючись основними 

одержувачами державної фінансової підтримки на наукові дослідження і 

розробки, зберігають цілковиту автономію щодо визначення пріоритетів своєї 

наукової діяльності та структури мережі наукових установ. Відтак, органи 

державної влади мають достатньо обмежений вплив на структуру наукових 

установ та напрями розвитку академічної науки, що фінансується переважно за 

принципом базового фінансування. Наукова тематика, що одержує фінансову 

підтримку з державного бюджету, відображає давно сформовану структуру 

державних наукових установ, наукові пріоритети яких часто вже стали 

застарілими та безперспективними, а їх зміна відповідно до змін у потребах 

економіки чи розвитку наукового суспільства здійснюється досить повільно. 

На сьогодні головними розпорядниками бюджетних коштів на наукову і 

науково-технічну діяльність є майже 30 органів виконавчої влади та інших 

державних інституцій. Однак, єдиного підходу щодо оцінки ефективності 

використання ними бюджетних коштів не було запроваджено, так само як 

відсутні й інституції, що мали б повноваження щодо координації діяльності 

державного сектору наукових досліджень і розробок та узгодження вектору 

його розвитку із загальнодержавним вектором економічного розвитку. 

Д) відсутність відповідних фінансуючих інституцій грантового 

фінансування наукової сфери  

При цьому, грантове фінансування, як інструмент, має дуже обмежене 

застосування через відсутність відповідних фінансуючих інституцій. Практика 
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технологічно розвинених країн засвідчує необхідність утворення фондів 

підтримки наукової діяльності, як додаткових альтернативних джерел, які 

провадять незалежну грантову підтримку наукових проектів, але в рамках 

державних пріоритетів, визначених відповідними інститутами державної 

влади. 

Фактор 3. Занепад матеріально-технічної бази. Відсутність достатнього 

державного фінансування діяльності ЗВО та кризові умови функціонування 

підприємств та організацій реальних секторів економіки призводить до 

скорочення джерел поповнювання спеціального фонду ЗВО за рахунок 

зменшення госпдоговірних тем та унеможливлює оновлювання матеріально-

технічної бази. Це здійснює негативний вплив на процес підготовки сучасних 

фахівців. 

Фактор 4. Велика кількість малих ЗВО, які не відповідають статусу і не 

можуть готувати кваліфікованих фахівців.  

Діюча мережа закладів вищої освіти набагато перевищує потреби 

України. Така розпорошеність управлінських, фінансово-матеріальних, 

кадрових ресурсів освітянської сфери через численну мережу навчальних 

закладів, яка за абсолютними та відносними кількісними показниками майже 

попереду усього світу, у т.ч. США та країн ЄС не відповідає глобалізаційним та 

інтеграційним процесам, до яких долучилася наша країна.  

2. Сфера організаційного забезпечення: 

Фактор 1. Слабкий зв'язок вищої освіти з потребами ринку праці.  

Невідповідність між попитом і пропозицією знань та навичок в Україні 

зумовлена тим, що на ринку праці наявний дефіцит фахівців певних професій і 

відносний надлишок інших. Про це свідчать труднощі, які виникають у 

працедавців з найманням фахівців належної кваліфікації, з одного боку, і 

випускників ЗВО із пошуком роботи, з іншого. Це стало наслідком того, що в 

країні через структурну кризу, згортання машинобудування, ВПК, банкрутство 

багатьох підприємств легкої та інших видів переробної промисловості було 

зруйновано ефективну систему базових (для навчальних закладів) підприємств 
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та коопераційних зв'язків.  

Фактор 2. незбалансована система підготовки кадрів за різними галузями 

економіки (надлишок випускників економічних, юридичних спеціальностей; 

брак технічних). 

Крім того в Україні спостерігається старіння певних професій. Це сфери, 

які характеризуються невисоким рівнем заробітної плати через відсутність 

повноцінного конкурентного ринку праці, а також достатньо специфічними 

умовами праці й кваліфікаційними вимогами. Молодь не має бажання 

працювати у зазначених сферах. Відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів у 

галузях матеріального виробництва. Особливої актуальності набуває питання 

мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. Отже в 

Україні існує проблема перепідготовки кадрів і орієнтації навчальних закладів 

на підготовку фахівців, здатних впроваджувати та обслуговувати новітні 

технологічні процеси. 

Фактор 3. Зменшення загальної кількості студентів у ЗВО всіх рівнів 

акредитації та збільшення частки молоді, яка намагається здобувати освіту за 

кордоном. 

Однією з причин такої тенденції є нові вимоги вступу до ЗВО 

(запроваджені у 2008 році) за результатами зовнішнього незалежного 

тестування, що знижує можливість випускників середніх загальноосвітніх шкіл 

вступати до ЗВО, адже з кожним роком прохідний бал збільшується. Крім того, 

різке падіння народжуваності в Україні у перші роки незалежності 

відгукнулося в 2007–2011 рр. скороченням контингенту випускників середніх 

загальноосвітніх закладів і відповідно зменшенням кількості абітурієнтів ЗВО. 

Структура вищої освіти в Україні є досить різноманітною й знаходиться весь 

час у мінливому стані під впливом динамічних змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Серед загальної кількості студентів ЗВО найбільше 

навантаження припадає на кошти фізичних осіб. 

3. Сфера кадрового забезпечення: 

Фактор 1. Зниження соціального статусу робітників сфери освіти та 



 

502 

низький рівень оплати їх праці. Поширена зайнятість викладачів за 

сумісництвом. При недостатньому навантаженні викладачі нерідко беруться за 

викладання максимальної кількості дисциплін, що, безперечно, негативно 

позначається на якості підготовки фахівців.  

Фактор 2. Старіння педагогічних кадрів, недостатні темпи омолодження 

кадрів. 

Отже, без якісної підготовки кваліфікованих робітників, адаптованих до 

вимог технологічного розвитку галузей економіки, які мають високий рівень 

теоретичної підготовки та професійної компетенції, володіють 

багатофункціональними уміннями, здатні до самоорганізації, самореалізації у 

професійній діяльності, підготовлених до розв’язання виробничих завдань і 

соціально-економічних проблем, неможливо розвивати високотехнологічне 

виробництво, ті його напрямки, що визначають темпи розвитку економіки 

країни, забезпечують якість та конкурентоспроможність продукції. Це ще раз 

підтверджує необхідність термінового поліпшення системи освіти для 

створення умов зростання інтелектуальної складової людського капіталу, 

формування конкурентоспроможної особистості, завдяки чому Україна зможе 

постати у світовому співтоваристві як країна-генератор нових знань та 

інновацій (на противагу тому, щоб бути споживачем чужих ідей, технологій, 

товарів і послуг).  

На підставі аналізу наведених вище причин існування головної проблеми 

системи вищої освіти України можна дійти до висновку, що ЗВО України не 

спроможні створити певний рівень конкурентоздатності національної освіти на 

світовому рівні. Це приводить до погіршення показників України у 

міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної 

привабливості, які впливають на економічний розвиток України. У цих 

рейтингах українські університети посідають низькі позиції або зовсім відсутні 

у списках. 

З метою вирішення зазначених проблем, в Україні цілеспрямовано 

проходить процес удосконалення нормативно-правового підґрунтя 
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функціонування системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності 

навчальних закладів різних типів і форм власності, організації різних форм 

навчання. Правові аспекти вищої освіти ґрунтуються на Конституції України, з 

урахуванням Спільної декларації міністрів освіти Європи «Європейський 

простір у сфері вищої освіти» та уособлено у Законах України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-

2031 роки, Постанові КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проектів 

Бюджетної декларації та державного бюджету», Положенні про Міністерство 

освіти і науки України, Національній доктрині розвитку освіти, Указі 

Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року». 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Сучасний майбутній економіст має бути не тільки досвідченим 

фахівцем, але й умілим організатором, який цінує колективний досвід, враховує 

думку товаришів, критично оцінює досягнуте, рішуче відстоювати власні 

погляди. 

Економічна освіта і виховання допомагають людині легше орієнтуватися 
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в економічній діяльності і приймати правильне рішення, виконувати свої 

економічні функції. Рівень економічного виховання може бути одним із 

показників соціального прогресу. Історичний характер економічного виховання 

населення залежить від певного способу виробництва, визначається 

характером, завданнями і методами економічної діяльності [1]. 

Як відомо, будь-яке навчання є двостороннім процесом, в якому 

передбачається активна взаємодія керівника занять – викладача, з одного боку, і 

студента з іншого. Але це часто лише передбачається, у багатьох випадках 

активний буває лише керівник заняття, а ті, яких навчають при цьому 

виступають в ролі пасивної «приймаючої», «вбирає знання» сторони. 

При такому підході діяльність учнів залишається як би в тіні, а навчання 

набуває догматичний, повчальний характер. Тому заняття в ряді випадків 

проходять нудно, не викликаючи інтересу, не зачіпаючи ні думки, ні почуття 

слухачів. Успішне рішення задач подальшого вдосконалення навчального 

процесу необхідно реалізовувати інтенсифікацією навчального процесу, 

застосуванням активних методів навчання. 

Кожному викладачеві необхідно взяти на озброєння такі методи навчання 

студентів, які в максимальній мірі підвищували б інтерес учнів, розвивали їх 

мислення, ініціативність, самостійність, виховували кращі якості особистості 

студента. Мова йде, перш за все, про використання методів навчання, що 

дозволяють активізувати діяльність учнів, тобто другу сторону навчального 

процесу. 

Ці методи покликані постійно підтримувати високий рівень залученості 

студентів в навчальний процес; створювати в ході занять умови для оцінки та 

самооцінки якості засвоєння навчального матеріалу; розширювати можливості 

творчого придбання знань і їх застосування на практиці; сприяти формуванню 

активної життєвої позиції. 

В основі інтерактивного навчання лежать принципи: 

- безпосередньої участі кожного учасника занять, що зобов’язує 

викладача зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і засобів 
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розв’язання тієї чи іншої проблеми; 

- взаємного, інформаційного, духовного збагачення: навчальний процес 

необхідно органі зовувати таким чином, щоб його учасники мали змогу 

обмінятися життєвим досвідом та отриманою інформацією; 

- особистісно зорієнтованого навчання [2, с. 171].  

Використання інтерактивних методів містить у собі ряд переваг: 

- інтерактивні технології допомагають забезпечити глибину вивченого 

змісту. Студенти застосовують усі рівні пізнання (знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінка); 

- викладач має можливість диференційованого підходу до учнів із 

спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними; 

- змінюється роль студентів: вони приймають важливі рішення щодо 

процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні 

здібності; 

- основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого студента 

(відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінка) до внутрішньої 

(потреба знань). 

Розглянемо деякі активні методи навчання, які можуть успішно 

використовуватися на семінарських заняттях з економіки: 

- Дискусія. На кожному семінарі викладачеві слід позначати проблемні 

питання по темі, що вивчається. Студентам надається можливість висловити 

свою точку зору і обґрунтувати її. Така форма навчання змушує студента 

самостійно формулювати аргументи і приводити переконливу систему доказів. 

В процесі обговорення виникає творча полеміка, коли кожен готовий 

розкритися і реалізувати свій потенціал. При цьому активність починають 

проявляти навіть ті студенти, які зазвичай воліють мовчати. 

- Семінари, що проводяться як інтелектуальне змагання. Для їх 

організації студентська група ділиться на дві команди: «кореспонденти» і 

«знавці». Перша становить питання по заданій темі семінару, друга готується 

відповідати на питання. Викладач керує ходом змагання і оцінює роботу 
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команд. Безумовно, така гра надає неоціненну користь у формуванні 

самостійної роботи студентів. Це проявляється в пошуку і аналізі наукової 

літератури, в більш глибокому і різнобічному вивченні матеріалу. Крім того, 

даний спосіб використання питань і відповідей сприяє формуванню навичок 

грамотної постановки питань, вмінню обґрунтовувати відповіді. 

- Підготовка повідомлень з досліджуваної теми і подальше їх 

обговорення. Для активізації творчого пошуку література може не 

вказуватися викладачем заздалегідь. Це сприятиме формуванню корисного 

досвіду підбору літератури за науковою темою. У ряді випадків доповідачу 

можна призначити опонента, який самостійно вивчає ту ж проблему, задає 

запитання доповідачу, висловлює свою точку зору з обговорюваної теми. Цей 

спосіб формує навички виступу з наукової проблеми, здатність піддавати 

почуте аналізу і критики. 

Використання інтерактивних технологій при викладанні економічних 

дисциплін дозволяє значно покращити рівень засвоєння матеріалу студентами 

та, відповідно, підвищити рівень їх знань, а вивчення та застосування 

спеціального програмного забезпечення щодо реалізації зазначених процесів є 

запорукою формування працівників нового типу, які забезпечать гідну 

конкуренцію на ринку робочої сили та стануть тими, хто створить новий 

оновлений імідж навчального закладу, випускниками якого вони є. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У процесі оцінювання кожної складової фінансів (як децентралізованих, 

так і централізованих грошових фондів) потрібно враховувати не тільки 

аспекти їхнього достатнього обсягу, а й ефективність розпорядження ними. 

Щороку показники обсягу коштів, виділених з місцевого (міста, району) 

бюджету на регіональну освіту зростають, однак інфляційні процеси в нашій 

державі поглинають їх. Таким чином, гостро постає питання щодо вивчення 

напрямів підвищення ефективності бюджетного менеджменту у формуванні 

регіональної освіти. 

Дослідження цієї теми сьогодні набуває особливої актуальності. Так, 

теоретичні й практичні аспекти ефективності бюджетного менеджменту у 

формуванні регіональної освіти вивчали провідні вітчизняні і зарубіжні 

науковці, а також автор роботи – Г.В. Сидор [1–2]. 

Незважаючи на наявність наукових напрацювань з цієї тематики, в 
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результаті певних структурних змін у владі, зокрема запровадження 

децентралізації, виникають нові проблеми щодо розподілу коштів. З огляду на 

це бюджетний менеджмент у формуванні регіональної освіти потребує 

розгляду вкрай необхідних та актуальних питань, зокрема щодо ефективності 

та раціональності розподілу власних грошових бюджетів. 

К.Р. Макконнелл визначає ефективність як економічну науку, що 

спрямована на вирішення завдання щодо задоволення необмежених потреб 

за рахунок обмежених ресурсів. У класичних економічних трактатах 

Д. Рікардо розглядає ефективність як відношення результату до певного виду 

витрат, а відомі науковці Ф. Кене та В. Петті це поняття ототожнюють з 

результативністю. 

Під ефективністю потрібно розуміти вирішення завдання щодо 

задоволення необмежених потреб регіональної освіти за рахунок обмежених 

ресурсів; співвідношення результату та видатків на його досягнення. 

Для аналізу ефективності функціонування бюджетного менеджменту у 

формуванні регіональної освіти ми пропонуємо виокремити три головні 

напрями, а саме: 

– видатки місцевого бюджету; 

– місцеве управління; 

– економічне зростання. 

Аналіз першої складової – ефективності видатків місцевого бюджету на 

формування освіти – це оцінювання фінансової діяльності органів управління з 

позиції досягнення ними цілі, передбаченої розподілом бюджетних коштів. 

Основу такого оцінювання становлять два компоненти – фінансовий, який 

ґрунтується на не перевищенні лімітів витрат, виконанні завдань у межах 

грошових коштів, передбачених розподілом бюджету, та нефінансовий, який 

спрямований на виконання кількісних та якісних цілей. Важливим є 

підтвердження напрямів витрачання коштів, а також факту досягнення 

поставлених цілей. 

Побудова ефективного бюджетного менеджменту видаткових 
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повноважень регіональних органів влади на освіту передбачає вирішення 

вагомої проблеми – оптимізації принципів централізації та децентралізації. 

Аналіз другої складової – місцевого управління – має бути спрямований 

на підвищення рівня компетентності місцевого керівництва. Місцеві громади 

мають більш обґрунтовано та ефективно планувати свої видатки з урахуванням 

економії коштів, приймати управлінські рішення щодо раціональності 

розподілу грошових коштів у сфері освіти.  

Аналіз третьої складової – економічного зростання – охоплює три 

групи базових індикаторів зростання: зміну відносних кількісних показників, 

зміну абсолютних кількісних показників, зміну якісних показників. На жаль, в 

Україні, за оцінками експертів, значна частина коштів спрямовується на 

утримання навчальних закладів, а не на розвиток освіти. Така тенденція 

бюджетного менеджменту у формуванні освіти в нашій державі є 

проблематичною.  

У результаті децентралізації влади протягом останніх років місцеві 

органи самоврядування отримали можливість підвищити ефективність 

використання бюджетних коштів на розвиток освіти, що обумовлено певними 

факторами, передусім збільшенням повноважень органів місцевої влади щодо 

управління бюджетними надходженнями. 

Побудова ефективного бюджетного менеджменту видаткових 

повноважень регіональних органів влади на освіту передбачає вирішення 

вагомої проблеми – оптимізації принципів централізації та децентралізації. 

Отже, розвиток регіональної освіти має ґрунтуватися не тільки на 

збільшенні обсягів фінансування освіти, а й на підвищенні ефективності 

їхнього освоєння. Оптимізаційний розподіл використання ресурсів місцевих 

бюджетів на регіональну освіту, їхнє раціональне використання забезпечує 

система бюджетного менеджменту. 

Варто констатувати, що немає єдиного виробленого підходу до 

оцінювання ефективності використання коштів місцевого бюджету на 

регіональну освіту. На нашу думку, головною ознакою ефективності 
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витрачання коштів закладами освіти є позитивна динаміка таких показників: 

штатна чисельність працівників; рівень матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

В сучасному світі яким правлять ринкові відносини освіта виступає 

значущим фактором розвитку людини та відіграє важливу роль у розвитку 

економічного, духовного, інтелектуального потенціалів країни. Освіта вже 

давно зайняла одну з найголовніших частин сучасного державного устрою 

та його соціально-економічної, політичної, культурної та наукової організації. 

Від рівня сучасності та якості освіти залежить виховання громадян, 

покращення та нарощення інтелектуального потенціалу суспільства, розвиток 
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суспільних відносин. 

На сьогоднішній день зміна демографічних, економічних та соціальних 

чинників спричинила виникнення ряду неврегульованих проблем в роботі 

закладів середньої освіти. За відсутності належного правового забезпечення з 

2015 року розпочаті процеси бюджетної децентралізації, спрямовані на 

зменшення питомої ваги видатків на освіту з державного бюджету України та 

збільшення видатків з місцевих бюджетів, що негативно позначилося на 

фінансовому забезпеченні освітньої сфери. 

За останні роки відбулися суттєві зміни у фінансуванні загальноосвітніх 

навчальних закладів за допомогою надання з державного бюджету освітньої 

субвенції на рахунки місцевих бюджетів. Це фінансування не може забезпечити 

потреб освітніх закладів та створення необхідних умов для отримання учнями 

якісної загальної середньої освіти, незважаючи на місце проживання та 

наповнюваність учнями у школи [1]. 

Розглядаючи технічний стан будівель закладів середньої освіти у 

сільській місцевості та деяких у містах ми бачимо, що значна частина шкільних 

будівель фізично і морально застаріла, велика їх частина перебуває в 

аварійному стані та потребує капітального ремонту. Переважна більшість 

сільських закладів не мають пристосованих спортивних залів, кожне трете 

приміщення не має належного центрального опалення, частина з них – не 

забезпечені водогоном та каналізацією, також велика частина потребують 

оновлення меблів та навчального обладнання. 

Рівень комп’ютеризації у міській та у сільській місцевості дуже різниться. 

Не достатня кількість комп’ютерів у сільських школах не дає змоги багатьом 

учням отримувати якісну освіту, а морально застаріла техніка взагалі стала 

невід’ємною частиною шкіл. Останнім часом незначні намагання вирішити цю 

проблему через забезпечення шкіл планшетами зазнали не вдалих результатів, 

адже більшість вчителів або не знає або не хоче користуватись цією технікою. 

Доступ до Інтернету у місті мають багато учнів, але не всі можуть скористатись 

цією можливістю через низьку якість послуг наданих провайдером. У селі 
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картина набагато гірша, навіть не зважаючи на те що існує мобільний інтернет. 

Для більшості учнів села онлайн навчання чи швидкісний інтернет залишається 

мрією. 

В той же час, Конституція України проголосила рівність прав і свобод 

усіх громадян України. Основним Законом саме на державу покладено 

обов’язок забезпечення доступності і безоплатності дошкільної та шкільної 

освіти, до того ж повна загальна середня освіта в Україні є обов`язковою. 

Враховуючи викладене, та зважаючи на те, що належна освіта молоді – 

передумова розвитку та процвітання нашої держави, в Україні вкрай важливо 

забезпечити всім громадянам, незалежно від того, де вони мешкають, 

конституційне право на освіту [2]. 

За останні роки ситуація склалася таким чином, що утримання об'єктів 

соціальної інфраструктури було перекладено на місцеві органи 

самоврядування. При чому вони повинні зберігати мережу та функціональне 

призначення цих об'єктів, забезпечуючи при цьому високий рівень якості 

надання освітніх послуг населенню. Основними джерелами фінансування 

закладів освіти стали надходження з державного та місцевих бюджетів. Більше 

того, на законодавчому рівні передбачено, що основні потреби та цілі освітніх 

закладів на місцевому рівні можуть фінансуватись за рахунок: додаткових 

коштів, спеціальних фондів, благодійної фінансової допомоги наданої 

підприємствами і громадянами. 

Згідно законодавства це фінансування йде на утримання та розвиток 

закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для 

виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового 

законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки [3]. 

Хоча державне фінансування і не є єдиним джерелом забезпечення 

освітніх закладів, але воно займає перше місце у фінансуванні цих закладів. 

На відсутність потрібного рівня бюджетного фінансування потреб освітніх 
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закладів впливає світова фінансова криза та її наслідки на економіку країни, це 

все не дає змоги державі забезпечувати їх потрібний розвиток та 

функціонування. Якщо більшість захищених статей кошторисів освітніх 

закладів ще якось фінансуються, то велика частина потреб та цілей для 

розвитку освітніх закладів з кожним роком забезпечуються все гірше. 

Нажаль за останній час у країні основні витрати закладів освіти які 

фінансуються з державного бюджету значно зменшились, а фінансування 

бюджетів місцевого рівня зазнало зменшення ще більше. Це все 

відбувається бо фінансування основних потреб закладів освіти відбувається 

за рахунок надходжень з державного бюджету і відбувається воно за 

залишковим принципом. На зменшення розміру фінансування з державного 

бюджету закладів освіти впливають такі фактори як: загрози утворення 

дефіциту бюджету країни, кризові явища в економіці країни. Поруч із 

цим, зменшення обсягу фінансування потреб функціонування закладів освіти 

з бюджетів об’єднаних громад, спричинено тим, що громади напряму 

залежать від державного та місцевих бюджетів. Тому скорочення 

недоотриманого фінансування із державного бюджету важливих витрат на 

функціонування закладів освіти, у бюджетів місцевого рівня із власних джерел 

є недостатнім. 

Таким чином, освіта виступає значущим фактором розвитку людини 

та відіграє важливу роль у розвитку економічного, духовного, інтелектуального 

потенціалів країни. Основними джерелами фінансування закладів освіти 

стали надходження з державного та місцевих бюджетів, також фінансування 

йде за рахунок: додаткових коштів, спеціальних фондів, благодійної 

фінансової допомоги наданої підприємствами і громадянами. За останні роки 

у країні скорочуються обсяги бюджетного фінансування витрат на 

реконструкцію, модернізацію, комп’ютеризацію та будівництво освітніх 

закладів, що дуже сильно знижує якість та корисність освіти для 

населення. 
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