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СЕКЦІЯ 1. 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Бабушкіна Адріана Романівна 

         Науковий керівник: Балог Л. В., 

         викладач економічних дисциплін 

Мукачівський кооперативний  

торговельно-економічний коледж 

 

СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В 

ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Складні умови функціонування вітчизняних підприємств, зниження рівня 

їх конкурентоспроможності, зниження рівня ділової активності зумовлюють 

актуальність дослідження ролі логістичного контролінгу в процесі управління 

підприємством.  

Проблематика логістичного контролінгу є предметом дослідження 

багатьох вітчизняних вчених, зокрема, варто відзначити праці Н. М. Гаврилюк, 

Н. В. Максимова, А. В. Ніколаєнко, Р. Патора, Л. П. Радецької, Н. П. Шульги та ін.  

Метою даного дослідження є аналіз теоретичних підходів до пояснення 

сутності поняття логістичний контролінг та обґрунтуванні його ролі в 

ефективному управлінні підприємством. 

Світова економіка на сучасному етапі характеризується мінливістю та 

виникненням значної кількості фінансових та політичних криз. Україна як 

повноправний учасник міжнародних економічних відносин також переживає 

складний період. Стрімке погіршення макроекономічної ситуації наприкінці 

2013 р., викликане конфліктом на сході України та нестабільністю економічної 

та політичної систем, значно погіршили становище вітчизняних підприємств. 

Підвищення рівня конкуренції, зниження внутрішнього попиту на товари та 

послуги, зниження рівня платоспроможності населення, підвищення вартості 

сировини та погіршення умов доступу до зовнішніх фінансових активів – у 

таких складних умовах підприємства змушені змінювати підходи до управління 

бізнесом задля утримання достатніх або хоча б позитивних рівнів 

прибутковості. Тому роль логістичного контролінгу значно зростає, а отже, 

визначення сутності даного поняття є вкрай необхідним.  
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Насамперед доцільно навести визначення вітчизняних та зарубіжних 

вчених. Цікавим, на наш погляд, є визначення Р. Манна та Є. Майнера, які 

трактують логістичний контролінг як систему забезпечення здатності 

підприємства до виживання [3]. Проблематику логістичного контролінгу 

ґрунтовно дослідила Н. В. Поліщук. Натомість Л. П. Радецька обґрунтувала, що 

логістичний контролінг – це насамперед управління витратами, найбільш 

важливими для підприємства [5]. А. В. Ніколаєнко виділяє таке поняття, як 

“контролінг логістичних систем”. 

Отже, логістичний контролінг поєднує в собі функції і логістики, і 

контролінгу, а його основною метою є забезпечення прибуткового 

функціонування підприємства.  

При формуванні на вітчизняних підприємствах систем логістичного 

контролінгу необхідно дотримуватись декількох визначальних принципів: 

погодженість дій, націленість на інтегральну ефективність, функціональна 

взаємодія, досягнення синергетичного ефекту.  

Результат запровадження системи контролінгу логістичної діяльності: 

можливість швидко і точно зробити розрахунок ціни на прийняте замовлення 

при договірній ціні; створення формалізованих інформаційних потоків 

(документообігу);  можливість спланувати поточну діяльність та передбачити її 

результати, побудувати модель майбутнього стану підприємства; забезпечення 

поточного контролю та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства; можливість визначення реальних причин тих або інших явищ і 

формування стилю управління; автоматизація функції обліку, контролю, 

аналізу та планування діяльності підприємства. 

Для здійснення контролінгу логістичної діяльності на підприємстві 

використовують певну систему показників за видами логістичної діяльності:  

1. Закупівельна логістика (обсяги матеріальних витрат, періодичність 

поставок, коефіцієнт забезпеченості матеріальними ресурсами і т.д.).  

2. Виробнича логістика (коефіцієнт виконання виробничого плану, рівень 

ритмічності виробництва і т.д.).  

3. Логістика складування (витрати на складування, термін складського 

зберігання, обсяги готової продукції на складі). 

4. Логістика дистрибуції (витрати на збут, рівень надійності доставки, 

кількість рекламацій (повернень), рівень якості доставки і т.д.). 

5. Транспортна логістика (обсяги транспортних перевезень, загальний 

обсяг транспортних витрат).  



8 

 

6. Інформаційна логістика (кількість джерел виникнення інформації, 

швидкість документообігу і т.д.).  

Процес організації роботи логістичного контролінгу пов’язаний із 

інсталяцією двох основних блоків реалізації логістичного контролінгу. По-

перше – це обік даних, по-друге – аналіз даних . 

Отже, логістичний контролінг відіграє важливу роль в забезпеченні 

координації усіх процесів на підприємстві. Саме тому, що на підприємстві 

кожен підрозділ виконує свою функцію, забезпечення менеджменту 

інформацією для прийняття рішень і вибір адекватних інструментів 

контролінгу або управлінських рішень, регулює логістичні витрати на 

підприємстві. Необхідність впровадження нових підходів до управління на 

вітчизняних підприємствах обумовлюється структурною кризою в економіці 

України, низьким рівнем конкурентоспроможності підприємств, порушенням 

економічних взаємовідносин з партнерами, неплатоспроможністю підприємств 

та іншими негативними явищами, що склалися на даний час в суспільстві. 
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ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства має особливе значення, 

адже це сприяє прискоренню ринкової трансформації економіки, входженню її до 

світових товарних ринків, створенню валютних резервів, необхідних для 

модернізації виробництва. Конкурентні переваги підприємства на ринку 

визначаються як рівнем і ступенем використання всього внутрішнього потенціалу, 

так і вмінням враховувати умови ринку. Але ріст виробництва та підвищення 

конкурентоспроможності можливе при наявності фінансових ресурсів або при 

фінансовій рівновазі та стійкості. 

Фінансова стійкість – це показник підприємства, який свідчить про здатність 

підвищити конкурентоспроможність за рахунок ефективного використання всіх 

фінансових джерел (власних і залучених). 

Досягнення фінансової рівноваги є одним з найважливіших аспектів 

діяльності будь-якого підприємства і однією з основних стратегічних цілей 

розвитку. В загальному вигляді фінансова рівновага підприємства представляє 

собою відповідність між його фінансовими потребами та фінансовими ресурсами 

з врахуванням відповідного рівня ризику. 

Для досягнення фінансової рівноваги підприємству необхідно забезпечити: 

фінансову стійкість, тобто високу платоспроможність, кредитоспроможність та 

ліквідність балансу; потребу в основному та оборотному капіталі; відповідний 

рівень стабільності фінансового стану; мінімізацію господарських та фінансових 

ризиків; високу рентабельність [1]. 

Вищезазначені аспекти одночасно є умовами досягнення фінансової 

рівноваги, реалізація яких можлива в результаті розробки та здійснення 

підприємством ефективної фінансової (антикризової) стратегії. Вибір оптимальної 

фінансової стратегії діяльності підприємства передбачає комплексне дослідження 

сукупності економічних показників, яка охоплює всі  аспекти фінансово-
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господарського стану. Існує кілька підходів до визначення фінансової рівноваги 

господарської системи:  

1. Результат фінансової діяльності, що
 

 відтворює фінансову політику 

підприємства і відображає результат реалізації фінансової стратегії. У разі 

залучення позикових коштів показник має позитивне значення, а при їх 

відсутності – негативне.  

2. Результат господарської діяльності становить грошові кошти після 

фінансування розвитку і характеризує рівень ліквідності підприємства та ріст в 

результаті вдосконалення господарської діяльності. Позитивне його значення 

відкриває перед підприємством можливості масштабного впровадження нової 

техніки, а також плани інвестування коштів в інші види та сфери діяльності. 

Найскладнішим є передбачення майбутнього та прогнозування циклічної 

динаміки досліджуваних об’єктів, зміни циклів і фаз, періодичності появи криз. 

Періодична або спонтанна поява нескоординованості, невідповідності у розвитку 

певних елементів окремих підсистем призводить до порушення стану рівноваги та 

погіршення загального стану підприємства.  

Дія факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (так звана 

кон’юнктура) призводить до постійної зміни результату фінансово-господарської 

діяльності підприємства. В свою чергу ринкова економіка створює сприятливі 

умови для досягнення економічної та фінансової рівноваги. Але це не означає, що 

підприємство може автоматично досягти рівноважного фінансового положення. 

Воно може опинитися на межі банкрутства при найсприятливіших обставинах, 

якщо при розробці фінансової стратегії не буде врахована специфіка ринку [2]. 

Внутрішня стійкість підприємства характеризує такий стан матеріально-

речової та вартісної структури виробництва і реалізації продукції, і таку їх 

динаміку, при якій забезпечується високий результат функціонування системи.  

Зовнішня по відношенню до фірми стійкість визначається стабільністю 

економічного середовища, в рамках якого забезпечується діяльність підприємства. 

Виділяють так звану успадковану стійкість, яка визначається наявністю певного 

запасу гнучкості в системі, який захищає підприємство від несприятливої дії 

дестабілізуючих факторів. Гнучкість господарської системи характеризується 

успадкованою здатністю до швидкого сприйняття нововведень, адаптацією 

параметрів внутрішнього стану системи до нових умов господарювання, що в 

свою чергу формує конкурентоспроможність підприємства. 

Загалом, стійкість підприємства як економічної системи, в умовах ринку 

потребує перш за все стабільного отримання виручки. Одночасно для 
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забезпечення власного розвитку необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків 

і виконання зобов’язань в розпорядженні залишався такий розмір прибутку, який 

би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентоздатний 

рівень, здійснювати соціально-культурні програми для своїх працівників, 

забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці.  

Фінансово-економічний стан підприємства визначається розміром власного 

капіталу. Для збереження фінансової стійкості необхідно знайти оптимальний 

рівень темпів власного зростання, який дав змогу уникнути банкрутства. 

Оптимальні темпи зростання вважаються стійкими. При цьому економічне 

зростання можна розглядати як збалансовану фінансову стійкість, а критерій 

ефективності діяльності – підвищення конкурентоспроможності.  
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УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Великий українець Богдан Дмитрович Гаврилишин (уродженець 

Тернопільщини) був, є і залишається не тільки знаним економістом і громадським 

діячем, а й живим взірцем мудрого наставника для майбутніх поколінь. Здійснивши 

свої дитячі мрії: стати вільною людиною та  відкрити світ,  працював   у мрії для 

України, бо більшість свого життя  прожив за її межами. Але Україна завжди була з 

ним, в його серці. Все що він робив,  робив як українець. 



12 

 

На його думку, щоб змінити Україну, люди в уряді повинні мати три 

характеристики. Перша – це патріотичність (робити на краще для своєї 

батьківщини, країни, держави). Друга характеристика – це є компетентність 

(вміння ефективно працювати на тому місці, де працюєш). І третя 

характеристика – порядність (не корумпованість). Амбіції, звичайно, у них 

мають бути присутні, але вони не мають бути визначальною рисою. Але 

обов’язково людина має відповідати усім трьом характеристикам. 

Трагедія України в тому, що усі роки незалежності на найвищих постах 

держави не було таких людей. І зараз нема. Є одиниці. І в Кабінеті міністрів, і в 

парламенті, і в президентській адміністрації. Але вони, ці одиниці, нічого не 

вирішують, насправді. 

Країни, які на сьогодні залишаються ефективними мають чотири 

характеристики: 

- повна політична свобода – прозорість і відкритість влади; 

- певний рівень економічного добробуту для цілого населення: є багаті, але 

немає бідних; 

- соціальна справедливість в освіті, охороні здоров’я, пенсійному 

забезпеченні; 

- симбіоз з біосферою. Себто співжиття з біосферою, а не тільки 

експлуатація, засмічення, руйнація.  

Ці країни – Норвегія, Швеція, Австрія, Німеччина, Швейцарія, і майже 

Польща.  

Балансований розвиток екосистеми – це те, чим Гаврилишин займався в 

Україні останні 30 років. 

Що стосується України, то вона повинна бути дуже ефективною країною. 

Богдан Гаврилишин вважав, що це станеться за сім-вісім років. Але цей процес 

завдяки Росії відбувається швидше. Тож трансформації почнуться незабаром. 

Тоді вже Україна матиме всі характеристики для того, щоби стати членом 

Євросоюзу. 

“Українці поки що замало знають про різні економічні системи, але в них 

дуже гарні мізки. Виросте нова генерація, вони вивчать приклади ефективних 

країн, оберуть найкращі складові для політичної і соціального створення нашої 

системи. І вони зроблять Україні ефективнішою країною”, – вважав Б. Д. 

Гаврилишин [2, с. 242]. 
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Сучасний стан України є жахливий: і політичний, і соціальний, і 

економічний, – але потенціал – величезний. Тому що є велика якість 

людського капіталу. 

Найбільша рушійна сила України – активна молодь, активісти. Не ті 

активісти, які налаштовані робити революцію, а які прагнуть змінити країну.  

За декілька років, будуть сотні людей, які були в програмі “Молодь 

змінить Україну”, і вони створять ідеологію. В нас зараз жодна партія з 

зареєстрованих не має дійсної ідеології – плану дій, що вони точно повинні 

робити. Це одна з причин, чому їм важко робити дуже мудрі речі, якщо не мати 

дійсного плану. 

 Люди створять ідеологію, створять план дій: що потрібно робити на 

законодавчому рівні, щоби мати таке законодавство, яке дозволить 

трансформацію. Тоді підуть кілька сотень на вибори до Верховної Ради 

України. І вони там повинні бути критичною масою. Можливо, не 

статистичною більшістю, але ідеологічною, програмовою і моральною 

більшістю. Тому що вони залишаться людьми з тими трьома характеристиками: 

патріотичність, компетентність і порядність. 

 І вони зачнуть трансформацію, як це було на виборах в березні 1990 року. 

Народний Рух України тоді становив меншість відносно комуністів, але вони 

були моральним стрижнем, який, в кінці кінців, переміг. 

В нас є велика різниця між регіонами, тому Україні не потрібно бути 

унітарною. Україна має бути або з федеративною структурою, як є в Німеччині 

з її землями, або навіть конфедеративною, як це є в Швейцарії, де кожна 

громада має право оподатковувати своїх резидентів, обирати свою Раду і 

виконавчі органи. Тоді громада має бюджет, і робить, що вважає за потрібне, 

що є її відповідальністю. А відповідальністю громади – добрі дороги, початкові 

школи (до 9 років) і т.д. 

Він був досить певний, в якому стані буде Україна. Але  менш певний за 

стан Європейського Союзу, бо вважав його не  мудрою структурою з огляду на 

те, як він створений і як там приймаються ключові рішення: з’їжджаються раз 

на місяць міністри закордонних справ, щось вирішують. Але є в тій структурі 

право вето – як одна країна за щось не проголосує, то не можна це робити. 

Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен зібрав комітет зі 150 

людей, вони написали конституцію для Європейського Союзу. Його ідея була 

дуже мудрою – більш постійний президент, розподіл повноважень, більше 

децентралізації. Бо фактично в ЄС є забагато різних законів – 400 тисяч правил 
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та різних нормативних актів. Але Франція і Голландія були проти цього, і тому 

ЄС далі є тою дурною структурою. Так що не тільки економічна криза кількох 

країн, а сама структура ЄС – під серйозним сумнівом. 

Мрія – трансформувати Україну – це є добре. Але, окрім цього, потрібно 

трансформувати світ. Бо світ є в жахливому стані: різні війни, конфлікти між 

бідними й багатими. Це не кажучи про стан екології та зміну клімату. Світ 

повинен перейти на нову парадигму. Україна може  багато чого зробити для 

світу, бо він загалом хворий. Недуга – це коли людина не має жодної духовної 

цінності. Збереглися тільки матеріальні. А ми не такі. Україна зробила б Європі 

величезну послугу – привнесла б цінності, яких бракує. Якби стала членом ЄС. 

    Працюючи в західному світі, будучи на вершині світових процесів, не 

забував про свою Батьківщину. “Україна для мене завжди існувала, хоча б і в 

думках. Де б я не був, що б не робив, я завжди думав про те, що можна було б 

корисного зробити для України. Духовно я ніколи не почував себе надто далеко 

від України” [1, с. 223]. 

 За особливий внесок у зміцнення української державності, піднесення 

авторитету України у світі Богдан Гаврилишин нагороджений орденом “За 

заслуги” ІІІ ступеня (1996), за значний вклад в розвиток України в честь 90-

ліття – орденом Свободи від президента України Петра Порошенка та орденом 

Миколи Чудотворця від Патріарха УПЦ(КП). 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

У вітчизняному банківництві для забезпечення ефективної депозитної 

діяльності відповідно до вимог ринкової економіки велике значення має 

розробка та впровадження системи депозитних рахунків. До головних елементів 

цієї системи належать: форми депозитних розрахунків, режими здійснення 

депозитних операцій, порядок розміщення коштів на депозитах; умови їх 

вилучення, встановлення строків зберігання коштів, регулювання величини 

процентних виплат. Але залишаються актуальними питання формування 

постійної депозитної бази, механізми навіювання ризиків та трансформації 

депозитної бази у прибуткові активи з метою отримання достатнього рівня 

норми прибутку, що, своєю чергою, впливає на рівень капіталізації банків. 

Наявність ресурсного потенціалу є важливою передумовою ефективного 

функціонування банківської установи, тому менеджмент депозитної діяльності 

банків і ефективна політика здійснення ним депозитних операцій є важливим 

завданням загальної системи стратегічного менеджменту. Підходи до залучення 

ресурсів потребують особливої уваги в умовах конкурентної боротьби між 

банками за клієнтів та їх вклади, тому важливим аспектом удосконалення 

депозитної діяльності можна вважати розширення спектра банківських послуг, 

які б надавалися в комплексі із депозитним обслуговуванням [2, с. 138]. 

Ефективно організована депозитна діяльність банків може стати визначним 

фактором їх надійності, фінансової стабільності, передумовою досягнення 

показників платоспроможності та ліквідності. Слід зазначити, що депозитна 

діяльність банків кореляційно залежить від обраної концепції формування та 

реалізації депозитної політики. Своєю чергою, депозитна політика банку - це 

складне економічне явище, її суть необхідно розглядати як у широкому, так і у 

вузькому значеннях. У широкому - депозитну політику банку характеризують як 

стратегію і тактику банку при його діяльності щодо залучення ресурсів із метою 

повернення, а також при організації та управлінні депозитним процессом [1, с. 3].  
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Як свідчать дані, загальна динаміка банківських зобов’язань відповідала 

умовам економічного середовища: їх обсяги стабільно зростали протягом 

періодів стабілізації економіки. Найбільше зостання відбулось у 2007 році, 

порівняно з попереднім роком зобов’язання зросли у 2 рази. За підсумками 

даних 2006 року зобов’язання становили близько 2000000 тис. грн., а вже у 2007 

році – 450000 тис. грн.. Із стабільним зростанням, вже у 2014 році зобов’язання 

сягнули кількості 1200000 тис. грн. Це у 6 раз більше порівняно з 2006 роком. На 

підставі цього можемо зробити висновок, що для формування банками 

депозитних ресурсів необхідно насамперед стабілізувати середовище їх 

операційної діяльності та забезпечити достатній рівень довіри до банківської 

системи. У періоди стабілізації економічних процесів значними темпами 

зростали кошти фізичних осіб [3, с. 36]. 

У випадках кризових явищ депозитна діяльність банків повинна бути 

спрямована на розробку депозитної стратегії, яка направлена на залучення нових 

клієнтів, а саме: стратегія розвитку та стратегія диверсифікації; утримання 

існуючих клієнтів (стратегія проникнення); впровадження нових напрямків 

розвитку в продуктах та послугах (інноваційна стратегія). Якщо проаналізувати 

поведінку суб’єктів економічної діяльності та домашніх господарств під час 

кризи, то можна зробити висновок, що після кризи довіра до клієнтів до банку 

значно знизилась, а нестабільність гривні призвело до збільшення вкладів в 

іноземній валюті. Для клієнта стало пріорітетним можливість зняття депозитів та 

підвищення ставки при збільшенні розмірів депозитів. 

Отже, можна стверджувати, що депозитна діяльність банків залежить від 

поведінки суб’єктів економічної діяльності та домашніх господарств, а також 

розробленої депозитної політики, включаючи їх соціальну відповідальність. 

І тому, щоб депозитна діяльність банків залучала потенційних споживачів 

та утримувала існуючих, пропонуємо такі шляхи вирішення: 

1. Введення диференційованих норм до капіталів банків, що приймають 

строкові вклади від депозитних осіб. 

2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен підвищити 

диференціацію ставок збору по валютних та гривневих депозитах; ініціювання 

прийняття законодавчих норм щодо перегляду положень дострокового 

розірвання депозитних договорів. 

3. У межах проектів поширенням фінансової грамотності, за необхідне є 

проведення інформування громадян про переваги депозитів. 
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4. Окрім поліпшення захищеності та умов депозитів, необхідно також 

боротись із нерозумінням широкого загалу можливостей та переваг банківських 

послуг із стереотипами щодо їх ненадійності. 

5. Альтернативою ощадним вкладам (але не заміщенням) повинні стати 

додаткові типу депозитів, які заохочують довгострокові заощадження у гривні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Сучасна економічна ситуація в українській  економіці склалася під впливом 

світової економічної кризи, яка потребує прийняття своєчасних та радикальних 

рішень щодо її приборкання. Досвід провідних країн світу свідчить, що запорукою 

досягнення благополуччя та подолання негативних наслідків у виробничій та 

соціальній сферах є  впровадження та стимулювання ефективного інноваційного 

процесу. 

Відповідно до чинного законодавства, інноваційна діяльність – діяльність, що 

спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і 

розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 

послуг. Вона спрямована на створення необхідних інноваційних технологій або 

послуг і здійснюється в тісному взаємозв’язку із середовищем. Інноваційна 
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діяльність об'єктивно обумовлюється потребою ринку, відкриває нові сфери 

застосування, а отже, і нових споживачів створюваного продукту, технології або 

послуги [7]. 

Недостатнім стимулюванням інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 

України пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що 

пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом 

більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок 

власних коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування 

інновацій доповнюється іншими чинниками - високими кредитними ставками та 

неспроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім масовим 

банкрутством банків. Недостатньо використовуються в Україні непрямі заходи 

стимулювання впровадження інновацій. 

Головна мета інноваційного  розвитку полягає в отриманні максимального 

економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і перетвореного на 

товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, що в даний час в Україні державної 

інноваційної політики не існує.  

У 2016 р. інноваційною діяльністю займалися 1609 підприємств, або 16,1 % 

обстежених промислових підприємств. Для здійснення інновацій підприємства 

витратили 7,7 млрд.грн., понад дві третини яких спрямовувалось на придбання 

машин, обладнання та програмного забезпечення, 15,9 % – на здійснення науково-

дослідних розробок (далі – НДР) власними силами, 6,9 % – на придбання 

результатів НДР у інших підприємств (організацій), 0,6 % – на придбання інших 

зовнішніх знань (нових технологій) та 10,1% – на навчання та підготовку персоналу 

для розробки та запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та 

процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, 

пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій (інші витрати). 

Інноваційну активність виробників визначають такі групи факторів [2]: 

1. Зовнішні або загальноекономічні чинники (політичні, правові, чинники, 

тенденції інноваційної діяльності в державі, розвиток інноваційної інфраструктури 

тощо), які відбивають вплив макросередовища. 

2. Зовнішні регіональні фактори (частка регіону в інноваційної діяльності 

держави, обсяг і структура інноваційних інвестицій регіону, його інноваційна 

інфраструктура, підтримка інновацій регіональними органами влади, інвестиційна 

привабливість регіону тощо). 
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3. Внутрішні фактори (галузева приналежність підприємств, наявність пільг і 

державної підтримки, матеріальних, фінансових, інформаційних та трудових 

ресурсів, фінансовий стан і результати діяльності виробника тощо). 

Як наслідок, за останні чотирнадцять років ми маємо істотне зниження 

інноваційної активності (табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 

Інноваційна активність підприємств 

Роки 

Питома 

вага під-

приємств, 

що зай-

малися 

іннова-

ціями 

Зага-

льна 

сума 

витрат 

У т.ч. за напрямами 

дослі-

дження 

і 

розро-

бки 

у т.ч. При-

дба-

ння 

ін. 

зов- 

нішніх 

знань 

Підгото-

вка виро-

бницт- 

ва для 

впрова- 

дження 

інновацій 

Придбання 

машин 

обладна-

ння і про-

грамного 

забезпе-

чення 

Інші 

вит-

рати 

внут-

рішні 

НДР 

зов-

нішні 

НДР 

% млн.грн. 

2002 18,0 1760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1074,5 182,7 

2003 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125,0 183,8 1249,4 249,8 

2004 18,0 3018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1865,6 407,7 

2005 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0 

2006 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8 

2007 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6 

2008 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7 

2009 14,2 10821,0 986,4 793,5 192,9 328,4 Х 7441,3 2064,9 

2010 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0 

2011 12,8 7949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4974,7 2012,6 

2012 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5051,7 1855,8 

2013 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10489,1 2440,2 

2014 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8051,8 2185,5 

2015 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 X 5546,3 2290,9 

2016 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 X 5115,3 778,8 

 

Протягом 2002-2016 років частка підприємств, що займалася інноваціями, 

мала незначні зміни. Пік припадає на 2002 та 2004 роки (18 %), після чого іде 

різкий спад аж до 2008 року, що становить мінімальну активність підприємств 

(11,2 %). Після 2008 року спостерігається певне збільшення частки 

підприємств, що займалися впровадженням інновацій аж до 2014 (з 11,2 % до 

17,4 %), а потім знову активність зменшується, що у 2016 році складає 16,1 %. 

За проведеними дослідженнями протягом 2014-2016 рр., найвищий рівень 

інноваційної активності спостерігався на підприємствах Рівненської, Івано-

Франківської та Харківської областей (рис.1). Найвища частка технологічно 

інноваційних підприємств – у Харківській (16,8 %), Івано-Франківській (16,4 %) 
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та Рівненській (15,1 %) областях; нетехнологічно інноваційних підприємств – у 

Рівненській (14,7 %), Київській (11,6 %) та Вінницькій (11,0 %) областях [6]. 

Рис. 1. Розподіл інноваційно активних підприємств у 2014-2016 рр. за 

регіонами, у % до загальної кількості обстежених підприємств                     

відповідного регіону 

 

Структуру джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні можна 

відобразити за допомогою табл. 2. 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Роки 

Загальна 

сума витрат 

У т.ч. за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 

інші 

джерела 

млн. грн. 

2002 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2003 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 

2004 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 

2005 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 

2006 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 

2007 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2008 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 

2009 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2010 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2011 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2012 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2013 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2014 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2015 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2016 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
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Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності свідчить про те, що 

протягом всього аналізованого періоду основним джерелом фінансування були 

власні кошти підприємств, обсяг яких набрав максимального значення в 

докризовий 2009 рік і становив майже 8 млрд. грн. За статистичними даними, 

до 2016 року цей показник так і не повернувся до показника 2009 року. В той 

час, як світова практика свідчить, що для фінансування інвестицій в 

інноваційну діяльність широко застосовуються саме позикові засоби, а не 

власні кошти підприємств. Обсяги іноземних інвестицій у 2016 році різко 

скоротилися. Як наслідок, обсяги фінансування інновацій за рахунок іноземних 

інвестицій зменшились в порівнянні з 2010 роком на 96,2 % це спричинено тим, 

що наведені дані у 2016 році наводяться без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 

проведення антитерористичної операції [6]. В середньому на цей вид джерел 

припадало близько 3 % від загальної суми. Держава у фінансуванні 

інноваційного розвитку протягом досліджуваного періоду була доволі 

пасивною, за рахунок держаних коштів фінансувалося лише 1-2 % інноваційних 

процесів в економіці. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковців визначається 

як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у 

промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку. Стабільне 

скорочення реальних обсягів фінансування науково-технічного комплексу та 

відсутність дієвої державної науково- технічної політики не дають підстав для 

висновку про наявність реального підґрунтя для переходу до інноваційної 

моделі розвитку.  

Для стимулювання інноваційного розвитку  та якнайшвидшого 

перспективного виходу України на випереджальний тип розвитку і модернізації 

її економіки постає рівнобіжне здійснення таких стратегічних напрямів: 

1) інтенсивне створення великих державних чи з високою часткою 

державної участі високотехнологічних корпорацій;  

2) створення максимально сприятливих умов для інвестування провідними 

в технологічному відношенні зарубіжними корпораціями у відкриття своїх 

підрозділів в Україні і підписання коопераційних угод з українськими 

підприємствами;  

3) стимулювання вітчизняного великого бізнесу до інвестування у 

високотехнологічні виробництва;  
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4) розвиток середнього бізнесу для реалізації інноваційних проектів з 

великими корпораціями і задоволення потреб внутрішнього ринку.  

Саме виконання даних напрямів вітчизняними підприємствами варто 

розпочати негайно, тому що процес формування власної інноваційної стратегії 

дозволить успішно конкурувати з провідними світовими та вітчизняними 

інноваційними підприємствами. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

У науковій літературі немає єдиного трактування процесу приватизації і 

відповіді на питання, яку частку повинна займати держава у структурі власності. 

Приватизація майна державних підприємств, створення на їх основі нових 

форм господарювання почалися ще в межах адміністративно-командної 

економіки. Так, у 1989 р. було створено акціонерне товариство “Конвеєр”, у 

1990 р. – AT “Концерн-Електрон” тощо. Перші рішення уряду з приватизації 

державних виробничо-господарських об'єктів мали індивідуальний характер, 

оскільки не було сформовано юридичну базу для недержавних структур. 

В епоху глобалізації трансформаційні зміни зачепили увесь світ. У 

Великобританії, наприклад, передумовою процесу приватизації було погіршення 

фінансових показників державних підприємств; у Франції необхідно було 

стабілізувати державні фінанси, підвищити конкурентоспроможність економіки, 

послабити політичну мотивацію в прийнятті управлінських рішень. 

Однак якщо в розвинених ринкових економіках зміни носили маятниковий 

характер – частка приватного сектора зростала, державного зменшувалась, і 

навпаки [2], то в Україні вони супроводжувалися масовим роздержавленням і 

приватизацією, особливо на перших етапах. 

У період 1993-1995 рр. приватизація в Україні мала, по суті, характер 

розкрадання загальнонародної власності. Продаж державного майна відбувався 

на неконкурентних засадах, тобто за мінімальної стартової ціни. 

За першою схемою майно підприємства записувалося як складова частина 

майна нового акціонерного товариства. Згідно з другою схемою, держмайно 

ставало приватною власністю після нехитрої операції – “оренди з викупом”.  

Наступна концепція масової сертифікатної приватизації в Україні не 

завершилась появою ефективного власника та великими надходженнями у 

державний бюджет, але виконала своє завдання: тисячі підприємств вийшли з-

під управління держави;  громадяни дістали перші уроки ринкової економіки. 
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На сучасному етапі реалізація наведених державою стратегічних орієнтирів 

вимагає пошуку оптимальних економіко-правових та політико-організаційних 

механізмів приватизації. З одного боку, існуючі державні активи – це масштабне 

джерело корупції, з іншого – велика частка є просто збитковими. Наприклад, 

збитки найбільших держкомпаній у 2015 р. становили 42,6 млрд. грн. 

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення процесу приватизації” покликаний зробити прозорим і відкритим 

приватизаційний процес у сфері відчуження державної власності. За новим законом 

забороняється брати участь у приватизаційній діяльності юридичним та фізичним 

особам, які зареєстровані в державі, що визнана державою-агресором; виключено 

норми стосовно обов’язкового продажу на фондових біржах пакета акцій 

акціонерних товариств розміром 5-10 % статутного капіталу до проведення 

конкурсу; передбачено залучення радників до процесу приватизації стратегічних 

об’єктів, що сприятиме процедурі відповідно до міжнародних стандартів. 

Не менш важливим є визначення самих об’єктів приватизації. На думку 

більшості експертів, приватизувати потрібно усі державні підприємства, окрім 

справді стратегічних. “Серед цих окремих об’єктів – гідро- та атомні 

електростанції. Водночас “Турбоатом”, ОПЗ, “Укрзалізниця”, трубопроводи, 

“Укрспирт” і сотні інших підприємств мусять бути продані”, – відзначає 

гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. 

Так, малі та середні підприємства влада не проти передати в руки місцевим 

бізнесменам, а власниками великих компаній зазвичай бачать іноземного 

інвестора. Це пояснюється тим, що іноземні інвестиції є гарантією отримання 

фінансового вливання на модернізацію виробництва, впровадження технологій, 

досвід нових форм управління та нові робочі місця. 

На думку глави держави, приватизація – це один із основних способів 

залучення прямих іноземних інвестицій, на які розраховує Україна. Попри 

привабливість українських державних підприємств для іноземних компаній, 

інвестор усвідомлює наявність в Україні ризиків. Тому правовий захист 

інвесторів є однією з умов досягнення цілей приватизації. 

Іншим завданням є гарантування суспільної довіри до приватизаційних 

процесів. Це дозволить уникнути в подальшому небезпеки поновлення дискусій 

щодо правомірності укладання приватизаційних угод, які вже завдали суттєвого 

негативного впливу на інвестиційний імідж України. 

Проблемою залишається порядок використання надходжень від 

приватизації, згідно з яким понад 90 % усіх цих коштів спрямовується на 
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покриття дефіциту державного бюджету, це призводить до підміни понять 

“мета” і “засоби” приватизації. Безумовним є оптимізм влади, з яким вона 

дивиться на майбутню приватизацію і вважає порятунком від економічних 

невдач. 

Приватизація має на меті інноваційний напрямок розвитку державних 

підприємств із залученням іноземних інвестицій; процес доприватизації в 

Україні повинен базуватись на кращому досвіді розвинутих країн; приватизація 

має захищати інтереси всіх громадян України; підприємства, які є необхідними 

для національної безпеки і продовольчої безпеки, повинні залишатися під 

контролем держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ 

 

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – це пристрій або програмно-

технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений 

для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості 

http://histans.com/LiberUA/978-966-02-6441-0/7.pdf
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проданих товарів (наданих послуг). 

Використання реєстраторів регламентується Законом України “Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг”. 

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний 

контрольно-касовий апарат; електронний контрольно-касовий реєстратор; 

комп'ютерно-касова система; електронний таксометр; автомат з продажу 

товарів. 

Фізичні особи-підприємці повинні використовувати РРО у разі надання 

послуг або реалізації товару за готівкові розрахунки. Підприємці на загальній 

системі оподаткування давно використовували при готівкових розрахунках 

касові апарати. Що стосується підприємців-платників єдиного податку, то їх 

тільки зараз зобов'язують застосовувати касові апарати. 

Як зареєструвати РРО. 

1. Вибрати РРО який підходить для виду діяльності і придбати його. 

2. Відповідальний працівник подає до податкового органу письмову заяву, 

із зазначенням галузі застосування та реквізитів РРО, документи та їх копії, 

засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи. 

3. Після подачі таких документів працівник ГФНС не пізніше двох днів з 

моменту подачі документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. 

4. Суб'єкт господарювання протягом строку дії такої довідки (5 робочих 

днів) повинен ввести в експлуатацію придбаний РРО. 

5. Вводити в експлуатацію РРО суб'єкт господарювання повинен за 

допомогою ЦСО, з яким укладено договір про сервісне обслуговування РРО. 

6. Після опломбування, в трьох примірниках заповнюється акт введення 

РРО в експлуатацію. 

7. Після отримання зазначених вище документів посадова особа органу 

ГФНС виписує реєстраційне посвідчення у двох примірниках. 

Основні документи використовуються при застосуванні РРО: 

Розрахункова книжка (РК), Книга обліку розрахункових операцій (КОРО), 

Фіскальний звітний чек (Z-звіт), Фіскальний звіт, Денний звіт, Контрольна 

стрічка, Розрахунковий документ, X-звіт, Періодичний звіт. 

Дії на кожен день перед початком робочого дня і використання РРО: 

включити касовий апарат, перевірити правильність встановленої дати і часу, 

перевірити наявність чекової і контрольної стрічки, перевірити працездатність 

блокувальних пристроїв, пробити кілька нульових чеків (щоб перевірити 
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чіткість і правильність друку), внести суму розмінної монети за допомогою 

операції “службове внесення”. 

Дії на кожен день наприкінці кожного робочого дня і використання РРО: 

скласти денний звіт, роздрукувати z-звіт і підклеїти його в книгу обліку 

розрахункових операцій (коро), на підставі інформації z-звіту, заповнити коро, 

здати виручку в касу підприємства, вимкнути РРО. 

Z-звіт це звіт на касовому апараті, який робить касир в кінці своєї зміни, 

щоб інкасувати касу і передати всю готівку адміністратору (якщо такий є). Цей 

звіт потрібен виключно податковим органам для контролю. З точки зору 

бізнесу це абсолютно безглузда річ. 

За перше порушення – штраф у розмірі 1 грн.; за друге порушення – штраф 

у розмірі 100 % вартості проданих з порушеннями товарів/послуг; кожне 

наступне порушення – стократний розмір 100 % вартості; штраф у розмірі до 

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачений за 

відсутність реєстрації РРО в Державному реєстрі, за невідповідність або 

несанкціоноване внесення змін у конструкцію та програмне забезпечення 

касового апарату. Відсутність відповідного обліку реалізованих товарів/послуг 

обійдеться штрафом у двократному розмірі їх вартості. 

З 2017 року незалежно від досягнення обсягу доходу у мільйон гривень 

деяким підприємцям-спрощенцям загрожує обов'язкове використання РРО. Це 

підприємці ,які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, 

що підлягають гарантійному ремонту (перелік груп таких товарів встановлює 

Кабінет Міністрів України). Технічно складні побутові товари – це 

непродовольчі товари широкого вжитку, які складаються з вузлів, блоків, 

комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, 

мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними 

документами і на які встановлено гарантійний строк. 
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ЗАГРОЗА ДЕФОЛТУ ЕКОНОМІЧНО-СТРАТЕГІЧНИХ ДЕРЖАВ 

 

Політика наших можновладців веде Україну до суверенного дефолту. 

Експерти сьогодні говорять, що небезпечним для України стане 2019 рік, адже до 

цього моменту державним підприємствам НБУ і Мінфіну доведеться виплатити за 

зовнішніми боргами близько $14 млрд. 

Дефо лт (англ. default – невиконання обов'язків) – стан у кредитних 

відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, 

порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором, нездатність 

проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші 

умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від 

боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття 

“банкрутство”), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі 

відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів. 

Існує різниця між поняттями дефолт – невиконання фінансових обов'язків, 

неплатоспроможність – неможливість виплачувати зобов'язання, та банкрутство – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
https://docs.dtkt.ua/doc/1041.69187.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1041.69187.0
http://www.buhoblik.org.ua/
https://politeka.net/403224-ukraina-rezko-narastila-gosdolg/
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визнана господарським судом фінансова неспроможність. 

Механізм, що приводить держава-боржника в стан дефолту, багато в чому 

схожий на циклічний процес росту і розриву “мильних бульбашок”. На першому 

етапі уряд держави-позичальника отримує порівняно легкий доступ до світових 

фінансових джерел в особі Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового 

банку, Паризького клубу та великих приватних банків розвинених країн. Експерти 

МВФ рекомендують нужденним країнам для залучення інвесторів обіцяти їм 

високий відсоток за кредит. Очікування великого прибутку дійсно приваблює 

“гарячі” гроші – капітали міжнародних спекулянтів, легко переводять гроші по 

всьому світу в пошуках найбільш дохідних короткострокових вкладень. Вливання 

величезних коштів в економіку відстаючих країн, як правило, дає короткострокові 

позитивні результати, що переконають національну еліту в тому, що вона на 

правильному шляху. Зрештою, це приводить до фінансової ями і допомога від 

МВФ є лише тимчасовим способом подолання дефолту. 

А списання боргу – це взагалі випадок винятковий. У світі не так вже й 

багато прикладів. У 1992 році Польща і Єгипет отримали списання зовнішнього 

державного боргу наполовину. Однак, не варто забувати, що це було чисто 

політичним рішенням. 

Загроза дефолту економічно-стратегічних держав, може значно вплинути на 

економіку України, бо припиняться  фінансові допомоги і для нас стане ще більш 

актуальним питання загрози дефолту.  

Модель виходу країни з дефолту не досліджена до кінця і з економічного 

плану – це майже неможливо.  

Розглянемо наступну ситуацію: в результаті кризи збанкрутують основні 

стратегічні країни, що надають фінансову допомогу. В результаті ми отримаємо 

дефолт, з якого майже неможливо вийти, тому що майже всі країни-позичники є 

банкрутами, в результаті чого впаде вся економіка. Така ситуація не є 

неможливою. Наприклад, у 2011 році державний борг США перевищив 14 

трильйонів доларів і лише вдалими політичними рішеннями вдалося уникнути 

дефолту. Схожа ситуація повторилася в 2014 році знову ж таки через ліміт 

держзапозичень США. Сьогодні Європу не перестає “штормити”. Услід за 

Грецією, загроза дефолту нависла над Угорщиною. На тлі даної новини євро впав 

до чотирирічного мінімуму – 1,19 дол. Світові індекси втратили 1,5-4 %, ціна 

нафти знову опустилася нижче позначки 70 дол. за барель. Інвестори віддають 

перевагу долару, який на світових майданчиках продовжив зростання. “Вірусна” 

європейська фінансова лихоманка, природно, не пройде безслідно для 
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українського фінансового ринку.  

Загроза дефолту існує завжди, особливо для тих країн, що перебувають в 

стані перехідної економіки. Це буде спричиняти міграцію, а та в свою чергу – 

кризи в економічно-розвинених державах, через велику кількість безробіття серед 

переселенців, високий рівень злочинності та вливань в економіку країни, що є 

банкрутом (схожий приклад ми можемо спостерігати у сучасній Німеччині). 

“Євросоюз опинився на межі розвалу з уповільненням економічного зростання і з 

виходом кризи біженців з-під контролю”, – Джордж Сорос.  

Вирішення проблем дефолту – це політична проблематика, і на мою точку 

зору, вирішити її зі сторони економіки майже неможливо, але я визначила деякі 

загальні рекомендації, спираючись на досвід країн, що пройшли шлях:  

- Соціалізм та популізм – це “дорога в нікуди”. Вигоди від них (наприклад, 

підвищення соціальних стандартів) є вкрай короткотерміновими, а от негативні 

наслідки (наприклад, інфляція та борг) – довготривалими та болісними.  

- Єдиний спосіб вийти з того “глухого кута”, куди заводить соціалізм та 

популізм, – послідовна ліберальна політика, яка включає приватизацію, відмову 

від субсидій, демонополізацію тощо.  

- Держава повинна ділити обов’язки з соціального захисту з роботодавцями 

та самими громадянами. Для цього доцільно запровадити обов’язкове та 

добровільне пенсійне та медичне страхування.  

- Призначення міжнародних кредитів та грантів – підтримати країну в 

критичний момент. Обов’язок проведення реформ лежить винятково на 

національному урядові. Допомога з-за кордону має короткотерміновий характер і 

не може замінити структурні перетворення.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність підприємств являє собою комплекс взаємопов’язаних 

господарських процесів, що залежать від багатьох факторів. Практика показує, що 

значна частина негативних фінансових проблем підприємства пов’язана з 

недосвідченістю і некомпетентністю керівників,  їх невмінням враховувати зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Якщо підприємство одночасно є 

суб’єктом, і об’єктом економічних відносин в умовах ринкової економіки, або 

володіє різними можливостями впливати на динаміку різних факторів, то найбільш 

доцільним є їх ділення на внутрішні і зовнішні. 

Зовнішні – це всі ті фактори, які знаходяться за межами організації  

(підприємства, компанії) і можуть на неї впливати. Зовнішнє середовище, в якому 

функціонує компанія, знаходяться в безперервному русі, схильному до 

різноманітних змін і коливань [1]. 

Здатність компанії (підприємства) своєчасно реагувати і справлятися з цими 

змінами зовнішнього середовища являється однією з найбільш важливих складових 

її успіху. При цьому фактори впливу на зовнішнє середовище можуть бути поділені 

на чотири групи: політичні і правові фактори (зміни в податковому законодавстві, 

патентне законодавство, грошово-кредитна політика і т.д.); економічні фактори 

(рівень інфляції і т.д.); соціальні і культурні фактори (формують стиль роботи, 

споживання і мають вплив практично на всі організації); технологічні фактори (нові 

види технології виробництва, зв’язку, транспорту) тощо [2].   

Основними внутрішніми факторами, які впливають на фінансову діяльність 

підприємства є: галузева приналежність організації, асортимент і якість випущеної 

продукції (послуг), величина і структура витрат виробництва, їх динаміка в порівнянні 

з грошовими доходами підприємства, стан майна і фінансових ресурсів тощо. 

Фінансова стійкість підприємства схильна до впливу широкого кола факторів, 

які діють одночасно, але з різними напрямками і розглядаються в двох аспектах – 

короткостроковому (для яких характерно оперативне планування) і 

довгостроковому (характеризується стратегічними планами) періодах. В 

короткостроковій діяльності підприємства, на перший план виходить здібність 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2
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організації відповідати за свої обов’язки, що передбачає наявність грошових 

ресурсів для погашення поточних зобов’язань, здатність їх акумулювати в 

необхідному обсязі за рахунок поточної діяльності в цілях збільшення отриманих 

грошових ресурсів у відносно короткий термін. В довгостроковій діяльності 

пріоритетом є визначення структури фінансування в умовах досягнення цілей 

розширеного виробництва, що передбачає використання наступних аналітичних 

інструментів: структури ресурсів фінансування; потенціалу підприємства і 

структури активів; коефіцієнтів ефективної діяльності і структури активів і пасивів. 

Довгостроковий стійкий розвиток підприємств (компаній) залежить від прийняття 

стратегічних і тактичних рішень щодо об’єктів виробництва продукції, освоєння 

нових технологій , розширення ринку збуту і цінової політики [3].  

Отже, проведення аналізу і прогнозування фінансової стійкості підприємств 

(компаній) передбачає необхідність створення інформаційної бази, яка повинна 

базуватися на поєднанні внутрішньої і зовнішньої інформації. Якщо зовнішня 

інформація являє собою доступну інформаційну базу для прийняття управлінських 

рішень всіма зацікавленими користувачами, і включає в себе нормативно-

законодавчу і загальноекономічну інформацію, то інформацією внутрішнього 

управлінського обліку і звітності, використаної при аналізі, являється первинна 

інформація, оперативного і управлінського обліку і звітності, податкового і 

статистичного обліку тощо.  

Найбільш актуальним є використання методики перспективного аналізу, які 

дозволяють прогнозувати фінансову стійність підприємств (компаній) з врахуванням 

впливу на її діяльність внутрішніх і зовнішніх факторів. У зв’язку з цим можна 

стверджувати, що є необхідність у розробці перспективних методів аналізу 

фінансової стійкості, які дозволяють всім зацікавленим користувачам проводити 

якісний аналіз і на його основі приймати сучасні оптимальні управлінські рішення. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Основними чинниками несприятливої кон’юнктури банківського сектору є 

погіршення умов торгівлі внаслідок взаємного запровадження обмежувальних 

заходів у торгівлі з Російською Федерацією, загостренням ситуації на сході 

України, зменшенням обсягів торгівлі та діяльності малого та середнього 

бізнесу, висока залежність від дорогого імпорту , виведенням із господарського 

обігу великої кількості промислових підприємств. Незважаючи на 

задекларовану  НБУ роботу над оздоровленням банківської системи за 11 

місяців 2016 року її фінансовий результат був негативним, але у порівнянні з 

минулим роком обсяг збитків є меншим. Зменшення доходів в продовж січня – 

листопада 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року, 

пов’язане в першу чергу з отриманням збитків від торговельних операцій та 

скороченням процентних доходів, обсяг яких порівняно з відповідним періодом 

минулого року скоротився [3]. 

Фінансовий результат БСУ станом на 1 листопада 2016 року був від’ємним 

та становив (-) 12,60 млрд. грн. Від’ємний фінансовий результат БСУ 

зумовлений погіршенням якості активів банків, що обумовлює необхідність 

подальшого доформування резервів і, в свою чергу, негативно впливає як на 

показники дохідності, так і на рівень капіталізації БСУ. Це пояснюється в 

першу чергу погіршенням якості активів банків. Здійснюючи дослідження 

динаміки активів БСУ можна стверджувати, протягом 2016 року обсяг 

клієнтського кредитного портфеля незначно скоротився та станом на 1 січня  

листопада 2016 року склав 942,58 млрд. грн. [1]. Висока вартість кредитного 

ресурсу, а також обмежена кількість позичальників з достатнім рівнем 

кредитоспроможності наразі суттєво стримують розвиток кредитування. 

Основним чинником коливання сукупного обсягукредитного портфелю 

протягом року також виступають курсові різниці, оскільки близько половини 

виданих кредитів номіновані в іноземній валюті. З огляду на девальвацію 

національної валюти та враховуючи суттєву частку валютних кредитів в 
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клієнтському кредитному портфелі банків, обсяг простроченої заборгованості 

протягом у кредитному портфелі з початку 2016 року, незважаючи на 

виведення з ринку декількох банківських установ, зросла з 22,1 % до 24,3 % [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що кредитна активність банківських установ 

продовжує залишатись невисокою. 

Слід відмітити, що кредитний портфель суб’єктів господарської діяльності 

за видами економічної діяльності був представлений переважно кредитами, 

наданими представникам сфери “Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів” та “Переробна промисловість”. За 

результатами першого півріччя 2016 року середнє значення відсоткової ставки 

за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, складало 18,9 % в 

національній валюті та 10,0 % в іноземній валюті (20,6 % та 6,9 % відповідно на 

початку січня 2016 року). Роздрібний клієнтський кредитний портфель станом 

на 1 листопада 2016 року також скоротився у порівнянні з показниками 

аналогічного періоду минулого року. Основною складовою роздрібного 

клієнтського кредитного портфелю є споживчі кредити. За результатами 

першого півріччя 2016 року середнє значення відсоткової ставки за кредитами, 

наданими фізичним особам, складало 32,1 % (32,5 % на початку січня 2016 

року) [1]. 

Паралельно з цим відбувається зниження вартості залучення коштів на 

вкладні рахунки. Станом на початок року ставки за депозитними вкладами були 

ще вищими – 22,3 % та 11,7 % для довгострокових та короткострокових вкладів 

відповідно у гривні, та 9,5 % і 7,4 % відповідно для вкладів в іноземній валюті. 

Зниження відсоткової ставки за депозитами та недовіра до банківського сектору 

економіки – зумовлює відплив довгострокових вкладів по всій системі з 

початку 2016 року [1].  

Оскільки найбільшу частку у доходах банку становлять процентні доходи, 

зокрема за кредитними операціями, то з метою покращення ситуації саме на 

кредитному ринку слід вжити наступні заходи: 

 по-перше, знизити відсоткові ставки за кредитами. Поточний рівень 

кредитних ставок досі є зависоким для довгострокового кредитування. 

Макроекономічна стабілізація дозволяє НБУ поступово знижувати облікову 

ставку. Як наслідок, скорочуються комерційні ставки.  

 по-друге, змістити фокус кредитування на фізичних осіб та малий 

бізнес. Ці два сегменти мають низьке чи помірне боргове навантаження і 
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створюють потенціал для значної кредитної експансії банків у довгостроковій 

перспективі [2].  

Таким чином, на сьогодні актуальною є проблема реструктуризації 

проблемних активів банків України, продовження процесів реорганізації та 

ліквідації неплатоспроможних установ, подовження подальшої капіталізації 

банків. У довгостроковій перспективі реформування банківського сектору має 

бути направлено на зниження вартості капіталу для вітчизняних суб’єктів, 

забезпечення стійкого економічного розвитку. Тільки так можна повернути 

довіру до банківської системи.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки – найважливіші 

функції держави, реалізація яких покликана посилювати її позиції в міжнародному 

співтоваристві. Проблема належної підтримки фінансової безпеки держави є 

найактуальнішою, оскільки торкається усіх галузей національного господарства, 

приватних підприємців, усі прошарки населення, все суспільство і державу в 

цілому. Сьогодні відбуваються зміни в міжнародному середовищі, що поклали 

https://bank.gov.ua/doccatalog/%20document?i%20=40819104
https://bank.gov.ua/doccatalog/%20document?i%20=40819104
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початок новим підходам у сфері політичних, економічних і військових відносин 

країн світової спільноти. У цих умовах забезпечення національної безпеки тісно 

пов'язане з вирішенням фінансово-економічних питань.  

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної та 

фінансової безпеки – створення такого економічного, політичного та правового 

середовища та інституційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш 

життєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних 

конкурентоспроможних товарів.Основою загроз фінансово-економічної 

безпеки є рушійні сили, здатні породити небезпеку або призвести до збитку, 

занепаду галузей виробництва, погіршення стану грошово-кредитної, валютної, 

банківської, податкової, бюджетної та фондової систем, банкрутства 

підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення держави з 

подальшою втратою її суверенітету. 

Без забезпечення фінансово-економічної безпеки практично неможливо 

вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою.  

Слід зазначити, на сьогодні немає однозначного трактування поняття 

фінансово-економічної безпеки, що визначає дискусійний характер даної 

проблеми. Тому в дослідженні поняття та змісту фінансово-економічної 

безпеки почнемо з більш загального визначення – економічна безпека. 

Розглянемо складові структури національної безпеки України і визначимо 

місце фінансової та економічної безпеки, які повинні забезпечити достатній для 

держави рівень захисту (рис. 1). 

  

Рис. 1. Структура національної безпеки України 
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А для забезпечення фінансово-економічної безпеки країни, потрібно 

оцінити існуючі загрози. 

На сьогоднішній день забезпечення фінансово-економічної безпеки 

України будується на основі офіційно прийнятого в країні нормативного акта: 

закон України “Про основи національної безпеки України”, прийнятий 19 

червня 2003 року № 964-IV. Цей закон визначає основні засади державної 

політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в 

Україні безпеки особи, суспільства і держави від загроз в усіх сферах 

життєдіяльності.  

В Україні для визначення рівня економічної безпеки використовується 

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, яка базується на 

комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням 

потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовується 

Міністерством економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної 

безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності та 

свідчить, що економіка країни знаходиться в нестійкому стані (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка інтегрального індексу економічної безпеки України у 

порівнянні з інтегральними пороговими значеннями 

 

Головною причиною низького інтегрального рівня економічної безпеки 

України є перебування низки індикаторів нижче нижнього порога, а саме по 

фінансовій безпеці – низький рівень валових міжнародних резервів НБУ (у місяцях 

імпорту); граничний рівень втрачених тіньових бюджетних надходжень; висока 
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вартість банківських кредитів; низький рівень кредитування реального сектору 

економіки. 

На поліпшення стану цих індикаторів економічної безпеки, у першу чергу, має 

бути спрямована стратегія забезпечення економічної безпеки України.  

Фінансово-економічна безпека є складною системою, яка забезпечує 

захищеність фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз в 

умовах ринкової економіки яка включає: 

1) стан фінансів і фінансових інститутів, при якому забезпечується 

гарантований захист національних економічних інтересів; 

2) гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, 

фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі; 

3) готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми 

реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів; 

4) підтримка соціально-політичної стабільності суспільства; 

5) формування необхідного економічного потенціалу і фінансових умов для 

збереження цілісності та єдності фінансової системи навіть при найбільш 

несприятливих варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів і успішного 

протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансово-економічної безпеки. 

На основі проведеного аналізу за останні роки виявлені найбільш небезпечні 

загрози фінансово-економічної безпеки України. До них відносяться:  

1) у 2014 році валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні склав 

максимум за всю історію нашої держави – 3900 дол. За підсумками минулого року 

цей показник скоротився майже на чверть – до 2978 дол. При середньорічному 

курсі гривні в 25 грн./дол. в 2016 році ВВП на душу населення зменшиться до 1600 

дол.; 

 2) держборг збільшився майже в 2 рази: з 584 млрд. грн. у 2014 році до 1,1 

трлн. грн. в 2015 році. Це означає, що через набрані і бездарно витрачені нинішнім 

Урядом кредити, кожен українець виявився винним понад 25 тис. грн. Україна 

опинилася на межі дефолту; 

3) за даними Національного банку України, валовий зовнішній борг України 

на кінець 2015 року склав – 145 млрд. дол., порівняно з 2014 році становив 134,4 

млрд. дол.;  

4) недостатня інвестиційна активність, за даними Держстату у 2016 року в 

економіку України іноземними інвесторами вкладено 45,9 млрд. дол. США прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що менше до 2014 року, яка 

становила – 55,7 млрд. дол.;  
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5) високий рівень бідності населення і критично низька якість життя більшої 

частини українського народу. У 2015 році Україна у списку із 142 країн, якій ще 

називають за  рейтингом добробуту, вдалося піднятися на одну сходинку, посівши 

63 місце. Проте добробут значній частині населення, як і раніше, може лише 

снитися. Крім тяжких випробувань у вигляді інфляції та девальвації, на долю 

громадян випала раптова бідність. Люди зі сходу України за мить втратили майже 

все. За підсумками 2015 року, частка найбіднішого населення, за даними Інституту 

демографії та соціальних досліджень, становила 23 %. Якщо рівень бідності у 2016 

році зросте до 30 %, то у зоні дії шоку доходів може опинитися 40-50 % населення 

країни;  

6) відтік капіталу. За експертними оцінками, за першу половину 2015 році в 

офшори і низько податкові юрисдикції під оподаткування з Україні було виведено 

більше 60 млрд. дол. Тим самим забезпечивши собі місце в першій двадцятці країн, 

резиденти якої накопичили найбільші офшорні капітали. Їх оцінна сума становить 

за останні 21 рік 167 млрд. дол. США;  

7) стрімка девальвація гривні яка, за даними Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, станом на 2015 рік досягла 89,4%, порівняно з 2014 роком 

складала 10-20 %, яка зробила неможливим для більшості позичальників 

обслуговування валютних позик.  

Таким чином, Україна давно опинилася в “економічній прірві”, пошуком 

виходу із якої майже ніхто не займається, а якщо і займається, то вкрай неефективно. 

На наш погляд, можливі два сценарії розвитку стратегії економічної безпеки 

нашої держави. Перший сценарій, який нам прогнозує більшість міжнародних 

експертів, полягає в тому, що Україна не спроможна вирватися із числа країн, які 

мають відсталу економіку. За другим сценарієм, Україні потрібен “прорив” на базі 

інвестиційно-інноваційної моделі розвитку та ефективних політично-економічних 

реформ. Тож новому Президенту України необхідно чітко визначитись: який план 

стратегії фінансово-економічної безпеки, а відповідно і розвитку обере Україна в 

наступні, хоча б 5 років. 

Отже, забезпечення національної безпеки неможливе без забезпечення її 

економічної складової. Економічна безпека дуже тісно пов’язана із іншими 

складовими національної безпеки – зокрема із воєнною, екологічною, 

зовнішньополітичною безпеками. Кожна із них містить певну економічну складову. 

В результаті дослідження визначено чіткий аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз 

фінансово-економічної безпеки України, який показав, що в Україні необхідно 
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переглянути урядовий курс і провести реформи в структурній, промисловій, 

валютній та військовій  політиці, а й у використанні зовнішньоекономічних зв'язків. 

До основних напрямків забезпечення фінансово-економічної безпеки України 

слід віднести: 

- переглянути та удосконалити діючу нормативно-правову базу в галузі 

фінансово-економічної безпеки;  

- переглянути політику Національного банку України та Міністерства фінансів 

України, яка повинна бути спрямована на виважену грошово-кредитну політику в 

контексті зміцнення національної грошової одиниці, встановлення “плаваючого” 

валютного курсу, спрямування кредитних ресурсів Міжанродного Валютного 

Фонду не на “штучну” підтримку гривні, а на структурні інвестиційні зрушення та 

реформування економіки України;  

- переглянути податкову систему, оскільки  наявна є непомірним тягарем для 

товаровиробників, пригнічує виробництво, провокує несплату податків у бюджет 

держави і створює серйозну загрозу економічній безпеці України. 
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DOCUMENTATION AS AN IMPORTANT ELEMENT IN THE 

ACCOUNTING STATEMENTS 

 

In order to ensure the proper administration of accounting, all documents must 

be properly designed and reflect all actual data to conduct business transactions. 

Accounting documents are the basis for the formation of accounting. 

Documentation is a tool to design process of business transactions through the 

use of relevant documents for the primary purpose of accounting for business 

transactions imperative. 

The value of the accounting documents is large enough and affects all aspects of 

the enterprise by providing controlling of property of business units. The accounting 

records are used for the purposes of the analysis of financial and economic activities, 

audit and controlling. 

The document – is paper or machine carrier that displays business transactions. 

Documents can be divided into: 

- the primary documents that make up the responsibility for accounting persons 

in the period immediately after the completion of the execution of business 

transactions; 

- consolidated – the procedure of drafting based on relevant primary documents. 

For the purpose of the transaction on the economic purpose of business, the 

variety of documentation is used. To properly reflect the accounting transactions the 

classification of documents is used. 

Thus, depending on the content of the business transaction that is the subject of 

documentation, documents of the primary purpose are divided into: 
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- мoney documents that provide cash payments reflection using profitable and 

outgoing cash orders, bank statements and so on. 

- мaterial documents that provide reflection of economic operations revenues 

and removal of fixed assets and inventory through execution of profitable and 

outgoing cash orders and also Limit cards, orders, claims and others. 

- еstimated documents promote proper reflection of the payment transactions 

between corporations and individuals through the use of invoices, payment requests, 

orders and so on. 

Reliability and integrity reflect the business transactions and displaying the data 

in the financial statements depend on the proper paperwork. 

It should be noted that the basic requirements for the proper paperwork and 

display of the data in them are: timely preparation, accurate data, correct and proper 

execution, displaying all the details. 

Thus, in accordance with the Regulations on the documentary records the 

primary accounting documents should be drawing up in the period of direct business 

transactions or immediately after this action. 

Requisites (Details) – are indicators that reflect the essence of economic purpose 

of operations. Basic requisites are displayed in each document, while additional 

details are unique to certain specific types of documents. 

The main characteristic of documents is their reflection on the forms of standard 

forms approved by the Ministry of Finance and the Ministry of Statistics of Ukraine, 

or forms of specialized forms approved by the ministries and departments of Ukraine. 

For correct and reliable data representation in the documents, they must be simple, 

convenient and provide accurate information about the formation of accounting, 

financial and statistical data representation. 

Therefore, in order to meet these requirements it is appropriate to apply 

harmonization and standardization to documents. 

In particular, the unification of documents is the development of common forms 

of documentation and registration to display the same type of accounting transactions 

in the business enterprise. 

Standardization – a software installation to uniform the consistency of 

documentation the most efficient size and shape with appropriate placement details 

on the document. 

Document circulation is to ensure the movement of documents from the 

beginning of preparation or obtaining software from other companies to the process 
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of depositing these documents in the archive and display the relevant accounting 

records. 

The main stages of document circulation are: the formation and registration of 

documentary; Admission period of the accounting document; transfer of documents 

between departments of the company; transmission of documents for processing and 

turning back; the transfer of the document to archive. 

In order to ensure the uninterrupted movement of documents, it is expedient to 

develop a schedule of document circulation, which includes a consistent flow of 

documents to work properly every single level, defining artists and others. 

Documents stored in the archive which can be: 

- current – this archive arrange for the safe and immediate storage of documents 

during the current year; 

- constant – this archive is in a special room that is equipped for permanent 

storage of documents. 

A shelf of the documents and accounting is determined in accordance with the 

General Public Administration under the Cabinet of Ministers of Ukraine. In 

particular, General Ledger and personal accounts of employees, balance sheets 

should be stored permanently, on the other hand, acts on the documentary revision 

checks for 5 years; and documents that were the basis for reflection are advisable to 

be kept for 3 years. 
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THEORETICAL ASPECTS AND SIGNIFICANT PRINCIPLES OF 

ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING AT 

 COOPERATIVE ENTERPRISES 

 

Formation and development of accounting for domestic enterprises are carried out 

according to certain legally defined rules and regulations in a sphere of methodological 

provision of assessment and recording of accounting transactions and data in the official 

financial statements. Accounting principles are the main rules for the regulation of 

financial activity. 

Thus, the key features and principles, which are responsible for carrying out 

functions in the micro environment, for example at the level of individual enterprises, 

are the accounting principles. Formation of accounting principles depends on national 

features of formation of the socio-economic system of the country, capital formation, a 

formation of the property, means of the business. In Ukraine, the most important 

accounting principles are the following: autonomous, providing continuity, discretion, 

full coverage, consistency, continuity, accrual and matching revenues and expenses, 

substance over form, historical (actual) cost, single units of measurement and frequency 

regulation. 

The principle of autonomy – at the micro level the entity may conduct accounting 

separately and independently from its founders, ie owners of financial resources, but it 

should comply with all regulations on correct bookkeeping; also, the company must 

represent its performance of financial and economic activity, have a responsibility to the 

budget regarding pay the taxes and duties, forming relationships with potential 

contractors and staff. 

The principle of continuity – in accordance with the statutory documents the 

economic activity is under the permanent development and through the use of standards 

and rules of accounting. Implementation of the principle of continuity allows the 

company to avoid bankruptcy and reduce the likelihood of unforeseen situations. 

The principle of evidence – according to this principle every business operation 

must be documented in accordance with the legal regulation of accounting. 
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The principle of monetary valuation – means that currency is a mean of measuring 

the economic data organization. 

The principle of cost – indicates the cost of funds, which are based on the original 

value of cash and cash equivalents paid or accrued (received) during the acquisition or 

production of assets (or liabilities into account). 

The principle of caution – reflects in the financial statements reliable data on 

income received and expenditure made. 

The principle of fixing – reflects in the financial statements of the enterprise the 

data on the capital formation of the enterprise and its founders. 

The principle of discretion – involves the calculation of the present value of future 

net receipts of cash (or cash equivalents) that due to the prognosis should get the 

company in the ordinary course of business. This method is useful in assessing the long-

term settlements before receiving and paying. 

The principle of accrual – a principle of recording accounting transactions at the 

time of completion, which means that revenues are recorded when they are assessed and 

when charged more money can not be received, expenses are recorded when they are 

assessed and when cash can still be not paid. 

The principle of materiality – reflects in the financial statements the expenditure in 

all life cycles of product policy of the company. Prevents excessive accumulation of 

information resources. 

The principle of legitimacy – indicates the need to display all business events, 

regardless of the provisions laid down in statutory accounting documents. 

The correspondence principle – responsible for establishing distinctions between 

costs and revenues, between periodization of the cycle of formation of productive 

resources and the settlement agreement, between the amounts of revenues and expenses 

during the reporting period. 

Accounting policies principle – involves the implementation method of accounting 

date of implementation: the shipment of goods or the money to the account. 

The principle of implementation – points to determine the amount of cash (or its 

equivalent), which must be received or paid in the event of conversion costs and 

liabilities in the normal course of business. 

The principle of periodization of the account – indicates the possibility of 

“artificial” separation of enterprises for interim periods. 

Different countries in their own way are governing the introduction of accounting 

principles and accordingly, they can vary and depend on the socio-economic and 

political conditions in the country. All accounting principles have the properties of a 
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historical formation. But the process of internationalization of national economies helps 

to stimulate the creation and settlement of international standards of accounting of 

organizations. 

Thus, the outlined basic principles of accounting are interrelated features and 

ensure their implementation in the microeconomic environment by respective functions, 

information, and general economic control. 
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THE ACCOUNTING AND TAXATION SYSTEM  IN THE E-COMMERCE 

 

In modern conditions of transformation of the national economy, the evolution of 

existing information technology and widespread use of the Internet promote active 

development of such form of trade relations as remote sales, specifically an e-commerce. 

The e-commerce is the type of distance sell of goods using computer equipment 

for this process. 

Trade in shops can be classified in different ways, depending on various factors: 
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- as retail, because stores across the Internet in most cases carry out sales of 

goods and different types of merchant services to interested clients; 

- as sales of goods and services on demand, and as distance selling, since the 

contract is remote and the buyer can pre-order goods from the seller; trading process 

occurs for office or retail space, and the choice of product and its order are done in 

different time due to the transfer of goods to the buyer. 

Domestic legislation does not provide specific regulations for the 

implementation of commercial transactions via online shops, so this process is 

governed by the same types of documents and other forms of trade. 

An important aspect of commercial transactions, including trade execution, 

using the Internet, is patenting procedure of trading activity. Thus, an entity 

engaged in the trade by the tools of online store, should buy trade patent in some 

cases (Fig. 1). 

 

Fig. 1. The acquisition of trade patent in the implementation of e-commerce 

 

The system of taxation of e-commerce in domestic practice is the following: 

1. According to the Tax Code of Ukraine, the rules of the simplified tax system 

have spread to commercial enterprises that sell goods (services) via the Internet; they 

shall use a common system of taxation activities. 

2. A person engaged in the delivery of goods (services) within the customs 

territory of Ukraine with active use global or local computer network, must undergo 

compulsory registration for VAT, regardless of the amount of annual income. At the 

Forms of payment 

Cash payment 

Cashless payment 
Indoors 

enterprise 

Courier 

Trade patent is bought due to the place of registration 

of entity. It is valid throughout the territory of Ukraine, 

and is placed on the plate of the vehicle that delivers 

goods or carrying courier, or courier takes it. 

Trade patent is acquired due to the location of goods 

(premises of the entity) and is placed on the front 

window of the shop (or office space of the online 

store), and If it is missing - near the cash register. 

Courier or indoors An entity shall buy two patents - the first to be placed in the shop, and the 

other for use of mobile trading network 
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same time, the non-resident person has the right to conduct such activities only using 

his own permanent establishment which it registered in Ukraine. 

Thus, to make e-commerce an individual or entity can not enjoy the benefits of 

simplified taxation activities and should be the payer of VAT. 

Tax and accounting operations in the implementation of e-commerce have two 

priority components: cost accounting, that is necessary for the establishment and 

follow-up online stores and the payments from purchasers of goods and services. 

Let us explore more in details the cost accounting procedure designed to launch 

and operate of online stores in the current economic realities. 

Thus, the costs of making Web-site in the system of accounting is advisable to 

display as follows: Web-site should be recognized as a form of intangible assets, and 

costs on its creation should be included in capital expenditures. 

Since the development of Web-site is the result of creative activity, the site itself 

is the subject of the implementation of copyright, and it, in turn, is owned by the 

entity. 

If the contract on website development provides the transition to the taxpayers, 

ie customers, intellectual property rights (copyright) on the  , therefore, the costs that 

were carried out by such taxpayers in accordance with this agreement, are subject to 

depreciation. 

The cost of the enterprise, that was aimed at the creation of a Web site is 

recorded in subaccount 154 “Acquisition (creation) of intangible assets” and when 

the site starts to operate, the amount is charged to subaccount 125 “Copyright and 

adjacent rights”. The introduction of Web-site operation starts from the “Act on 

entering the intangible assets into the economic circulation of intellectual property 

rights”. 

Implementation of depreciation of deductions on the Web-site occurs during the 

period of their economic usage, which is determined by the order during his transfer 

to the balance, but not exceeding 20 years. The exact method of depreciation of IA 

can also be selected by the entity itself, under the conditions obtaining the future 

economic benefit (p. 27, 8). If these conditions are not possible to be determined in 

advance, then a straightforward method of writing off assets is used. The amounts of 

depreciation are charged before reaching the residual value of IA, which is zero. 

The cost of hosting services, ie renting storage space, co-location, meaning the 

lease of server provider, the payment for the domain (as the site domain name is not 

alienated, but transferred for temporary use) are expenditure as costs related to 

preparation and organization of production activities, as well as sales of products, 
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goods and services, ie the costs to the content of the Web site, and can be displayed 

on the account 93 “Cost of sales”. 

Display of the accounting system operations on settlements with purchasers in 

the e-commerce is carried out depending on the particular method of delivery of 

goods (express delivery, transfer of goods at the office of the seller, delivery of goods 

by mail) and forms of payment (cash or cashless). 

Within the accounting and tax commercial transactions through Internet retailers  

three types of payment transactions can be distinguished: 

1. Cash payment for the goods: 

- via courier service entity; 

- using a third-party courier service; 

- through the post office; 

- payment in cash in the office of the store. 

2 Cashless payment (as the bank transfer); 

3. Electronic means. 

Let us explore these operations in detail: 

1. In the case of the company's own courier service, it must perform calculations 

using the PPO, in this case, a portable. In this case, the company creates a “Report on 

the use of PPO”. The entity also has to buy the patent, as established place of goods. 

The patent should be in a courier during the sale of goods. 

If an entity uses the services of a courier delivery, the courier who receives 

payment for the goods, makes it to the account of the company. To this end, a courier 

service should be contracted, which provides the transfer of financial responsibility 

and reporting on the implementation of the definite order. 

In terms of delivery of goods by mail, the product in conjunction with the 

accompanying documents is transmitted to the responsible person with whom the 

agreement on full liability is concluded. This person is engaged in registration of 

departure for the buyer and pays the postal service for delivery. The fact of receiving 

the goods seller usually receives in messages. If the agreement between the seller and 

the buyer and the seller and the post points that the payment should be done once the 

goods received, thus the buyer makes the appropriate amount of money to transfer to 

the account of the seller in the bank. 

Upon receipt of the goods at the office of the seller, the point of reception and 

transmission of goods is being recorded in the order form for delivery of goods which 

is made in two copies – for the buyer and for the seller. Receiving cash for goods is 

issued using PPO. At the same time, the buyer may be given other documents, such 
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as the technical passport for commodity values, or a second copy of tax bills if the 

buyer acts as the payer of VAT. 

2. In settlements using bank transfer, the buyer can print a document from the 

site and pay the bill via bank transfer to the bank account of the entity. 

Order form is developed independently by each store. The completed order, 

which was sent to the seller and confirmed, serves as a contract between the seller 

and the buyer, that captures the seller's obligation to deliver the goods to the buyer 

and the obligation to pay for it. 

Traditionally, the order form must contain the following information: company 

name, its location, bank details for payment for the goods; name of the product, its 

price; the total amount of the goods; the total value of goods or goods; the cost of any 

additional services; date (time), when the order will be executed; the location of the 

recipient of the goods, and so on. 

Moreover, according to the Law of Ukraine “On protection of consumers' 

goods” in the order forms a warranty and other services related to the maintenance, 

repair or servicing products shall be noted. 

3. In a case of electronic money payments, customers can take advantage of 

such payment systems as WebMoney, Rupay, and so on. Settlements by electronic 

money are regulated by the “Regulations on the electronic money”, which was 

approved by the NBU on 25.06.2008. №178. 

In some cases, the process of e-commerce is a payment for goods using a bank 

card (BOD) and electronic money. 

Currently, there are several options for the settlement of the BOD. The most 

common of them – Indirectly, when sellers enter into agreements with financial 

intermediaries to obtain their payment for goods from customers. In this case, the 

official website of store hosts the section “BOD Pay”. By clicking on it, the buyer is 

redirected to the website of the financial intermediary, enters his own credit card, 

payment amount and withdraws the required amount of funds from the account. The 

funds at the beginning are allocated to the account of the financial intermediary, and 

then, after deducting financial intermediary commissions are transferred to the 

account of the seller of goods. 

During the electronic money settlement, the fact of payment is confirmed by the 

statement on the state of the electronic wallet that seller and the buyer receive mostly 

electronically. Calculations of electronic money are complicated by the fact that the 

calculations of the tax base, the amount of income received, must be confirmed by 

bank statement, and hence such calculations should be carried out through the bank. 
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Due to the results of the study, it becomes The order that, despite the rapid 

growth of the areas of Internet commerce, it still is not regulated in the legal field. 

Business structures engaged in trade via the Internet should be on general 

taxation and be registered as a VAT payer regardless of the amount of annual income. 

The web-site is considered as an intangible assets, and costs for payment of 

hosting services, colocation, payment for the domain should be included in the list of 

business or overhead cost expenditure on marketing. Accounting settlements with 

buyers are conducted, depending on the specific type of payments. 

Displaying operations on settlements with purchasers in the e-commerce in 

accounting documents occur depending on the method and form of payment from 

customers. However, payments using electronic money are complicated by the fact 

that the purpose of specifying the amount of the income tax should be supported by 

bank documents and, therefore, these calculations should be performed by banking 

intermediation. 

 

REFERENCES 

1. Gura I. O. Accounting for Economic Activities : Training. Guidances / I. O. 

Gura. – K. : Knowledge, 2004. – 541 p. 

2. Enterprise accounting : Textbook / P. O. Kutsyk, O. A. Polyanska, R. A. 

Martsenyuk. – Lviv : Lviv Commercial Academy Publishers, 2015. – 138 p. 

3. Chomiak V. I. Accounting in Ukraine / V. I. Chomiak, V. I. Lemishovskyi. – 

[Seventh ed., ext. and revised]. – Lviv : National University “Lviv Polytechnic”, 

“Intelligence-West”. – 2008. – 1224 p. 

4. Apopiy V. V. Trade Organization : Textbook / I. P. Mishchuk, V. M. 

Rebytskyi [et al.] ; ed. V. B. Apopiy. – [2nd ed.]. – K. : CNL, 2005. – 615 p. 

5. Makarova M. V. Electronic commerce / M. V. Makarova. – K. : Publishing 

Center “Academy”, 2002. – 272 p. 

6. Pleskach V. L. Electronic Commerce : Textbook / V. L. Pleskach, T. G. 

Zatonatska. – K. : Knowledge, 2007. – 535 p. 

7. Sobolev V. O. The essence of the basic concepts of Internet commerce / V. O. 

Sobolev : [Electronic resource]. – Access : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008 

/Economics/33645. doc.htm. 

 

 

 

 



52 

 

Melnychuk Diana 

Supervisor: Melnyk О.А., 

Lecturer of the cyclic  

accounting and financial economic 

activity commission 

Lviv Cooperative College of 

Economics and Law 

 

THE ORGANIZATION AND ACCOUNTING MOVEMENT OF  

GOODS AND PRODUCTS  

 

Production is held in the warehouse due to the invoices. Invoice is a document that 

reflects the receipt of the goods or products. VAT invoice shows the name of the product, 

the discount price for 1 pc., and quantified amount. When accounting the products for the 

realized prices in the documents the retail margin and selling price of the products and 

goods which realize a profit are included in the invoice record. 

The act of receiving material of the M-7 template is required for posting the goods to 

the warehouse without the proper documentary support. This document consists of 2 

copies of the selection committee with the provision of compulsory participation of the 

financially responsible persons and representatives of disinterested organizations. The act 

is approved by the head of the enterprise or authorized person. Acts directly after receiving 

values are kept at the accountant of the company. 

To make a supply of products from the warehouse a ration card is used, which takes 

into account all the needs in raw materials and their quantities on the next day. This 

request is written down by the head of the production process or foreman. Then a bill 

based on the requirements needed for delivery of goods is being written out. A waybill is 

issued in 2 copies - the first one is provided to the financially responsible person who 

received the goods, and the second is kept by the storekeeper. Be sure to check the 

packaging for damage, weight, and quantity. It is also worth opening the package to verify 

the integrity of the goods. 

If the goods were damaged in the container, it can be received at the time of delivery 

of goods directly from the hands of the supplier. When a product is without packaging or 

open containers are used, one also should obtain such products directly from the hands of 

the supplier, but not later than the time limit provided for unloading. 

If a product is implemented in a normal state, the adoption must meet the following 

requirements: for the gross weight and the number of places of the goods - at the time of 
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receipt of goods from the supplier, the implementation of the unloading from the vehicles, 

disclosure of the sealed vehicles or containers for the net weight and the number of units - 

at the time of opening the packaging, but not later than 10 days. Goods, which is 

perishable, should be accepted within 24 hours of its receiving. Due to the invoices, the 

products and goods from the warehouse are released to the buffet and branches. 

Rules on the compilation of primary documents, processing, and approval of 

commodity-money reports, the guidelines and guidance should be familiar for the 

financially responsible person to ensure the quality of accounting of commercial 

operations locally.  

Every day now or in due terms of the storekeeper (financially responsible person), a 

product report on the movement of goods and products in the pantry (at prices of the 

records of food and goods in stock) is composed. 

To control the movement of raw materials, goods and products, in addition to a trade 

report, every month should make a register of products and goods in the pantry. This 

registry should contain a list of products available in stock, with their balances at the 

beginning and end of the period, as well as information on the receipt and expenditure of 

such products during the reporting period. 

Reporting of the financially responsible person of the container has no particular 

features and is no different from reporting on goods, but is provided separately. 

Accounting of products and goods by quantity in physical terms, by name and number, 

should be held by the financially responsible person in the commodity book or in cards of 

quantitative and accrued accounting. 

Each name of products, goods for the class must have a separate card or a certain 

number of pages in the book. The book is given to the storekeeper of the accounting due 

to a receipt. Used books are kept in the accounting for storage. 

The quantitative balance of products and goods is calculated after a recording of each 

transaction. Then, the data of commercial books (card) is cross-checked with data of the 

accounting. The record of movement of containers in the warehouse is maintained in the 

separate product journal (or individual cards). 

In the commodity book (card) the recording on the daily basis of incoming and 

outgoing documents of the storekeeper by the number and without specifying the amount 

of cost are held. 
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ОБЛІК ЯК ОСНОВА  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бухгалтерський облік ― основа  інформаційної системи підприємства, 

найважливіший інструмент для прийняття управлінських і фінансових рішень як 

всередині організації, так і зовні, при цьому  забезпечує життєдіяльність таких 

функцій, як інформаційна, планування, контролю, аналізу і безпеки. Облік  

відображає господарську діяльність підприємств, організацій, установ та охоплює 

всі засоби господарства, джерела їх формування, господарські процеси і 

результати діяльності.         

Бухгалтерський облік це впорядкована система збору, реєстрації та 

узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання суб’єкта 

господарювання, їх рух, шляхом безперервного і документального обліку всіх 

господарських операцій. Нестача інформації не дає змоги одержати повне уявлення 

про стан досліджуваного об’єкта, доводиться інтуїтивно доповнювати її 

можливими варіантами. Надмірна кількість інформації заважає швидкості обробки і 

осмислення, вимагає додаткових витрат часу і праці, не завжди вдається вичислити 

головне, вловити закономірності та тенденції, встановити причинно-наслідкові 

зв’язки, внаслідок чого можливі хибні висновки, необґрунтовані рекомендації. 

Дослідженням ролі інформаційного забезпечення системою обліку в  

управлінні підприємством займались такі вчені, як П. О. Куцик, Н. А. Єрмакова, 
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А. Х. Курманова, Р. А. Марценюк, І. Є. Мізінковський, Т. В. Зирянова, Ю. С. 

Тарновська, Ю. Д. Чацкіс.                                        

У сучасних умовах зростає необхідність у нових підходах до управління 

підприємством як складною системою, що є одним з ключових напрямів 

стабілізації вітчизняної економіки в цілому. Підприємства, прагнучи 

прибутковості своєї діяльності і стійкого функціонування у довгостроковій 

перспективі, намагаються використовувати передові технології в управлінні, щоб 

забезпечити спрямованість, узгодженість і наукову обґрунтованість прийняття 

управлінських рішень, які стосуються всіх аспектів його господарської 

діяльності.[2]  

Критерієм ефективного управління сучасними підприємствами є максимальне 

задоволення якісною і корисною бухгалтерською інформацією  усіх учасників 

виробничо-господарської діяльності. У США корисність інформації 

характеризується такими ознаками, як цінність (значимість) і надійність 

(достовірність).  

В умовах ринкової економіки, конкуренції  виникає необхідність  захисту 

інформації від несанкціонованого доступу до неї, боротьби з промисловим 

шпигунством, збереження комерційної таємниці.  Тому важливим  питанням, на 

сьогоднішній день,  є  організація належної  інформаційної  безпеки підприємства, 

яка  можлива лише за умови формування в системі обліку правдивих та достатніх 

інформаційних масивів які можна використовувати для оцінки фінансових 

результатів підприємства. Сформувати вказані масиви даних можливо лише за 

умови належної організації обліку на підприємстві. 

Призначенням організації обліку є удосконалення та раціоналізація обробки 

інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці. 

Без організованого обліку неможлива діяльність суб’єктів господарювання, 

оскільки це суперечить чинному законодавству України. Зокрема розділу ІІІ 

закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. 

Якщо якість управлінських рішень різних суб’єктів господарювання залежить 

від якості облікової інформації, то для її підвищення, сприятиме виважений процес 

вибору форми організації ведення бухгалтерського обліку, тому, що самостійне 

ведення обліку  або залучення сторонніх осіб потребує від суб’єктів господарювання 

різних витрат на організацію ведення обліку, впливає на можливість отримання 

оперативної та своєчасної облікової інформації, а також на рівень її 

конфіденційності. Тому виникає необхідність розробки теоретичних та практичних 

пропозицій щодо визначення форми організації бухгалтерського обліку. 
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Керівництву підприємства в сучасних умовах слід зробити систему 

бухгалтерського обліку  інструментом стратегічного управління. При цьому 

необхідно відзначити, що: 

 ефективність систем обліку визначається, її впливом на результати 

діяльності підприємства; 

 методи бухгалтерського обліку повинні розглядатися з точки зору їх 

впливу на досягнення цілей підприємства; 

 система обліку повинна відповідати стратегії підприємства. 

В цьому випадку система бухгалтерського обліку буде здатна принести 

підприємству максимальну користь і забезпечити успіх, в конкурентній боротьбі в 

умовах кризи. 

Отже, враховуючи вище викладене, можна зробити такі висновки, що 

передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні може бути 

перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку,  перегляд вимог до 

фінансової звітності, безперервна професійна освіта, активна позиція 

бухгалтерської спільноти. Доречно зазначити, що бухгалтер є виробником 

надважливого продукту – звітної інформації (податкової, фінансової, 

статистичної, управлінської). У цього продукту є чимало споживачів, котрі, як і 

належить споживачам, зацікавлені в його високій якості. Висока якість свою 

чергу, вимагає високої кваліфікації виробника та використання сучасних 

технологій. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Розрахунок заробітної плати в Україні – це складний і вельми 

трудомісткий процес, який включає безліч законодавчо-регульованих 

нарахувань і утримань, державних гарантій, неоднозначного оподаткування, і 

величезної кількості звітності. В сучасних умов комп’ютеризації діяльності 

підприємства виникає потреба у використанні автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку, що дозволить значно знизити вірогідність помилок 

та підвищити ефективність роботи бухгалтера. 

Питання обліку праці та її оплати висвітлювались такими вченими в 

галузі бухгалтерського обліку як Корягін М. В., Сопко В. В., Хомин П. Я., 

Гарасим П. М., Жук Н. Л., Семенов Г. А., Голов С. Ф., Білуха М. Т., Дорош 

Н. І., Усач Б. Ф., Петрик О. А. ін.  

Загалом упровадження автоматизованої системи на підприємстві 

дозволяє здійснювати розрахунок сум нарахувань ЄСВ, ураховуючи при 

цьому: зміну процентних ставок, якими обкладається база оподаткування; 

нараховану заробітну плату за минулі розрахункові періоди;  обмеження бази 

оподаткування для кожного працівника. Важливою перевагою системи 

порівняно з іншими є можливість розрахунку нарахувань ЄСВ для 

підприємств в аспекті джерел надходження коштів, за рахунок яких 

нарахована заробітна плата [1]. 

Основними засадами автоматизованого ведення обліку праці та її оплати є: 

 інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати в єдине ціле;  

 централізація обробки інформації з обліку праці та її оплати;  

 автоматизований збір інформації про вихід працівників на роботу та 

відпрацьований ними час; 

 автоматизація типових розрахункових операцій; 
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 автоматизований контроль за правильністю проведення ручних 

розрахунків та коригувань. 

Автоматизована система обліку оплати праці може функціонувати як 

окрема система для розв’язання задач тільки цієї ділянки обліку, як складова 

комплексної автоматизованої облікової системи або ж як складова 

інтегрованої автоматизованої системи управління підприємством [2].  

На вітчизняному ринку програмного забезпечення для ведення обліку 

оплати праці та складання звітності пропонується програми таких 

виробників як: “1С”, “ПАРУС-Підприємство”, “Галактика”, “БЕСТ ЗВІТ” та 

ін. Вони мають подібне функціональне наповнення, але відрізняються 

технологією перетворення вхідних даних у результативну інформацію та 

інтерфейсом [3]. 

Програма “1С: Бухгалтерія” на сьогоднішній день є фактичним 

стандартом у галузі засобів автоматизації бухгалтерського обліку. До того ж 

платформа “1С: Підприємство 8.2” була створена з врахуванням 6-річного 

досвіду застосування системи програм “1С:Підприємство 7.7”, яку 

використовують десятки тисяч підприємств. Тому підприємствам для 

удосконалення обліку розрахунків з оплати праці доцільно перейти саме на 

“1С: Бухгалтерія 8”, яка містить конфігурацію “1С: Зарплата і Управління 

Персоналом 8.2 для України”. 

Програма “1С: Зарплата і Управління Персоналом 8.2” призначена для 

комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової 

політики підприємств. Це прикладне рішення нового покоління, в якому 

враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи 

підприємств, а також перспективні світові тенденції розвитку підходів до 

мотивації і управління персоналом [4]. 

У конфігурації “1С: Зарплата і Управління Персоналом 8.2 для України” 

можна вести повноцінний кадровий облік. В табл. 1  наведено документи, 

якими оформляються у програмі основні кадрові операції. 

Отже, враховуючи розширення функціональних можливостей конфігурації 

“1С: Зарплата і Управління Персоналом” вважаємо, що її доцільно 

запроваджувати на підприємствах, що використовують різні графіки роботи 

працівників, форми оплати праці, нестандартні види нарахувань і утримань, та 

ведуть управлінський облік оплати праці. Впровадження програми “1С: 

Підприємство 8” значно полегшить роботу бухгалтерії, підвищить продуктивність 

праці та ефективність діяльності підприємства в цілому.  
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Таблиця 1 

Документи, якими оформляються кадрові операції  

в програмі “1С:Бухгалтерія 8.3” 

Операція Документ в програмі “1С: Бухгалтерія 8.3” 

Реєстрація нових працівників “Прийом на роботу в організацію” призначений для 

налаштування ведення обліку розрахунків із заробітної 

плати 

Переведення працівника до 

іншого підрозділу, зміна посади, 

зміна табельного номера, зміна 

розміру нарахування зарплати 

“Кадрове переміщення організації” призначений для 

налаштування або зміни налаштувань з обліку оплати 

праці 

Відрядження працівників “Відрядження організацій” використовується для 

друкування бланка посвідчення про відрядження 

Звільнення з організації “Звільнення з організації” реєструє звільнення 

працівників та припиняє розрахунки по заробітній 

платі за працівником 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА  

ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

Ефективна та раціональна організація  бухгалтерського обліку на 

підприємстві починається з  розробки його  облікової політики, яка передбачає 

вибір комплексу  методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення 

бухгалтерського обліку підприємством з числа  загальноприйнятих в державі. 

Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування 

специфічного  елемента регулювання  бухгалтерського обліку  та звітності – 

облікової політики підприємства. 

Зміст терміну “облікова політика” розкривається законом України “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (ст. 1). Ним визначається, 

що “облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності” [1]. 

Як правило, облікова політика розробляється на тривалий час, однак вона 

підлягає змінам статутних вимог підприємства та чинного законодавства.  

Вибір варіанту облікової політики підприємство здійснює у відповідності до 

Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”  та 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Необхідно зазначити, 

що часта зміна  облікової політики  характеризує діяльність підприємства з 

негативного боку – як партнера  з нечіткими обліковими  приписами [3]. 

Облікова політика – це інструмент організації обліку на конкретному 

підприємстві, який включає сукупність способів та процедур ведення обліку, що 

впливають на величину фінансових результатів підприємства [4]. 

Елементи облікової політики підприємства стосуються практично усіх 

складових активів, забезпечення, доходів і витрат, інших об’єктів обліку. 

Діюча нормативно-правова база передбачає, що методика обліку в багатьох 

питаннях визначається обліковою політикою, яка обирається самостійно 

підприємством. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать 
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ефективність управління господарською діяльністю підприємства та стратегія 

його розвитку на тривалу перспективу. Саме вона суттєво впливає на розмір 

доходів, витрат, активів та зобов’язань, що у свою чергу визначає кінцевий стан 

господарювання  суб’єкта підприємницької діяльності.  

Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно виходячи зі 

своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності. Має бути дотримано 

одну найважливішу умову – єдність облікової політики на підприємстві. Це 

означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою політикою 

підприємства, повинні безапеляційно застосовуватися всіма його філіями, 

представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. 

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають такі 

основні фактори: 

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства; 

- галузева приналежність або вид діяльності; 

- обсяги діяльності, чисельність працівників і т.д.; 

- система оподаткування; 

- ступінь свободи діяльності в ринкових умовах (самостійність рішень в 

питаннях ціноутворення, вибору партнерів); 

- стратегія фінансово-господарського розвитку (мета і завдання економічного 

розвитку, очікувані напрямки інвестицій); 

- наявність матеріальної бази (забезпечення комп’ютерною технікою й 

іншими засобами оргтехніки, програмними продуктами тощо); 

- система інформаційного забезпечення підприємства (по всіх необхідних для 

ефективної діяльності підприємства напрямках); 

- рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініціативи керівників підприємства; 

- система матеріального стимулювання і ефективності роботи підприємства. 

Облікова політика підприємства має визначати: 

1. Методи оцінки вибуття запасів. 

2. Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів.  

3. Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат. 

4. Методи амортизації необоротних активів. 

5. Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

6. Періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних активів до 

нерозподіленого прибутку метод обчислення резерву сумнівних боргів.  
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7. Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів перелік та 

склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу.  

8. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг). 

9. Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку. 

10. Переоцінку необоротних активів 

11. Періодичність відображення відстрочених податкових активів і 

відстрочених податкових зобов’язань. 

Отже, підприємства повинні здійснювати докладний аналіз доцільності 

застосування певних елементів облікової політики.  

Формування та реалізація правильно обраної облікової політики є тим 

інструментом, який дозволяє керівництву підприємства не тільки побудувати 

бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовольнити їх потреби в 

інформації для управління своєю власністю, а й впливати на рівень доходів, 

прибутку, інвестиційну привабливість підприємства, податкові відносини. Тому 

до формування облікової політики підприємства необхідно підходити з 

усвідомленням відповідальності. У результаті проведеного аналізу діючих наказів 

про облікову політику підприємств встановлено, що в теперішній час процесу 

формування облікової політики приділяється недостатньо уваги, як зі сторони 

бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України 

від 16.07.1999 р. № 996-ХІV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

2. Євдокімов В. В. Облікова політика підприємства, як чинник управління 

величиною фінансових результатів /В. В. Євдокімов // Вісник ЖДТУ. Економічні 

науки. – 2008. – № 3 (45). – С. 77-87. 

3. Клімович І. М. Вплив облікової політики на фінансову діяльність 

підприємства / І. М. Клімович : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rusnauka.com/ 6_PNI_2011/Economics/7_80339.doc.htm. 

4. Коваленко Л. О. Вплив облікової політики на результати управлінських 

рішень / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К., 2008. – № 7 – С. 23-27. 

 

 

 



63 

 

Пастух Наталія Іванівна 

Науковий керівник: Процик М.М.,  

викладач 

Тернопільський кооперативний  

торговельно-економічний коледж 

 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

 

Зростання ступеня використання Інтернет-ресурсів, а також розвиток 

інтерактивної торгівлі зумовили появу нових можливостей для ведення 

бізнесу, наприклад, проведення розрахунків електронними грошима. 

Електронні гроші стрімко увійшли у розрахункові відносини суб’єктів 

господарювання, поряд зі звичайними грошовими коштами (готівкою та 

безготівковою формою коштів). Цей факт пояснюється тим, що електронні 

гроші дозволяють реалізувати дві вимоги розрахункових процесів – 

миттєвість здійснення розрахунку та відсутність регіональних обмежень у 

проведенні розрахунків. 

Згідно постанови Правління Національного банку України № 481 

“Положення про електронні гроші в Україні” електронні гроші – це одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими, крім емітента, особами і є грошовим зобов’язанням 

емітента. При цьому зазначається, що електронні гроші можуть бути 

виражені тільки в гривневому еквіваленті [1].  

Електронні гроші, або як їх ще називають Інтернет-гроші, є фактично 

електронним еквівалентом звичайних грошей, які використовуються при 

розрахунках між покупцем і продавцем. З технічного погляду електронні 

гроші – це електронний запис про певний обсяг вартості, який захищений 

відповідними криптографічними алгоритмами. З юридичного погляду 

електронні гроші є грошовим зобов’язанням емітента, який повинен 

обміняти їх на традиційні гроші за вимогою пред’явника.  

Ринок електронних грошей в країнах Європи та США з кожним роком 

здобуває усе більшу популярність. В Україні рівень розрахунків таким 

засобом платежу розвивається менш динамічно, проте за даними 

дослідження 2016 року “Електронні гроші в Україні” Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій уже сьогодні ринок електронних 

грошей в Україні оцінюється близько в 6 млрд. грн.  
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Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати 

кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, LiqPay, “Яндекс.Деньги”, 

RBK Money, E-Gold, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо. Такий 

розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного 

бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів. Перспективні 

наукові дослідження та стратегічні питання сучасних наук.  

За даними дослідження Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій підприємства України надають перевагу трьом 

основним системам електронних платежів: НСМЕП (31 %), WebMoney (27 

%) та LiqPay (23 %). Популярністю серед вітчизняних фірм користуються 

також “Яндекс.Деньги” та PayPal, що в структурі займають 9 % та 5 % 

відповідно. Широкому застосуванню електронних платіжних засобів в 

Україні перешкоджають певні труднощі. Згідно останніх змін до Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його 

застосування, введено субрахунок 335 “Електронні гроші, номіновані в 

національній валюті”, на якому відображаються операції з електронними 

грошима.  

З точки зору бухгалтерського обліку рахунок 335 використовується для 

відображення інформації про електронні гроші як такі, що записані, тобто 

зберігаються на електронному платіжному засобі та використовуються 

суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові кошти та лише для 

розрахунків з торговцями за товари в електронному вигляді, придбані на 

виробничі (господарські) потреби, що виражені в гривнях.  

Навіть при безпосередньому придбанні товару карткою з використанням 

електронних грошей застосовується субрахунок підзвітних осіб 372, згідно з 

Інструкцією про застосування Плану рахунків, рахунки 30, 31, 33 не 

кореспондують з рахунками 2-го класу, рахунок 33 не кореспондує з 

рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків.  

 Проаналізувавши зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку, 

можна стверджувати, що впровадження субрахунку 335 “Електронні гроші, 

номіновані в національній валюті” не вирішило суперечностей в питаннях 

сутності та обліку електронних грошей, оскільки використання цього 

субрахунку є дуже обмеженим. Таке обмеження стримує розвиток 

електронних платежів, ділової активності суб’єктів ринку, зручності та 

мобільності ведення бізнесу. 
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Також слід передбачити можливість ведення на підприємстві 

аналітичного обліку за такими напрямами: за обраною платіжною системою 

(наприклад, WebMoney Transfer – система миттєвих Інтернет-розрахунків), за 

умовною валютою електронного гаманця (наприклад, відповідно до системи 

WebMoney Transfer: U-кошелек – WMU (гривня), R-кошелек – WMR 

(російський рубль), Z-кошелек – WMZ (долар США), E-кошелек – WME, B- 

кошелек – WMB (білоруський рубль), G-кошелек – WMG (золото)).  

Електронні гроші, як і будь-який засіб платежу, має свої переваги та 

недоліки. До переваг належать: висока швидкість оплати, скорочення затрат 

часу на розрахунки, а також зручність. Недоліком є недосконале чинне 

законодавство, яке насамперед проявляється в наступному: здійснювати 

розрахунки може обмежена кількість суб'єктів господарювання; сума грошей 

на електронному гаманці є лімітованою. 

Отже, для того, щоб суб’єкту господарювання застосовувати всі 

переваги використання сучасних інформаційних технологій, розвитку 

Інтернет, необхідно зважати на законодавчі обмеження і застосовувати ті 

електронні платіжні інструменти, які дозволять уникнути суперечностей в 

обліку та належним чином організувати розрахунки. У подальшому 

необхідно застосовувати досвід розвинених країн у формуванні напрямів 

удосконалення обліку електронних грошей суб’єктами господарювання в 

Україні.  
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ  ТОВАРІВ НА ГУРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Бухгалтерський облік пройшов у своєму розвитку ряд стадій. За багатовічну 

історію було визначено категорії, сформовано принципи, методи обліку, які 

складають основу сучасного бухгалтерського обліку. Передумови виникнення 

обліку можна пов’язати з виникненням й інвентаризації, як одного із основних 

методів обліку і контролю. 

Інвентаризація була, є і залишається єдиним способом контролю за точністю 

даних, що надаються бухгалтерським обліком.  

Проведення інвентаризації забезпечує більший ступінь об’єктивності, 

достовірності та реальності показників бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності за рахунок з’ясування та усунення відхилень між даними бухгалтерського 

обліку та фактичною наявністю, станом, критеріями визнання і оцінкою активів, 

елементів власного капіталу і зобов’язань компаній. 

Дослідження теоретичних основ інвентаризації, напрацювання нових підходів 

до практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли висвітлення у наукових 

працях вчених-економістів М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Н. І. Дорош, Є. В. Калюги, 

М. В. Кужельного, П. О. Куцика, Р. А. Марценюка, В. М. Мурашка, І. І. Пилипенка, 

В. В. Сопка, Л. К. Сука, В. В. Чудовця, В. С. Рудницького та інших науковців. 

Ф. Ф. Бутинець зазначає, що “інвентаризація є інструментом дослідження 

економічної реальності, яка пізнається в порівнянні” [2]. Саме тому сьогодні, при 

удосконаленні нових форм і методів господарювання, необхідно приділяти 

особливу увагу проблемі розробки нових й адаптації існуючих засад інвентаризації. 

Зокрема, проблема інвентаризації товарних запасів на гуртових підприємствах 

потребує подальшого вивчення і дослідження. 

Н. П. Найдін зазначав, що в умовах господарювання і особливо на великих 

підприємствах  важливого значення набуває проблема збереження майна. Вона 

особливо актуальна на великих комплексах, на яких зберігаються тисячі 

найменувань запасів, складених на висоту більше десяти метрів [3]. 
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На сьогоднішньому етапі розвитку підприємств гуртової торгівлі на їх складах 

зберігається величезний асортимент та кількість товарів. Щоденно  йде відпуск 

запасів у роздрібну торгівельну мережу, отож  виникають природні втрати, 

недостачі, лишки, бій, поломка, псування тощо.  

Відсутність  належного обліку та контролю за рухом цінностей може нанести 

величезні збитки суб’єктам підприємницької діяльності, оскільки на підприємствах 

використовуються досить дорогі технології.  

Інвентаризація має важливе контрольне значення і виступає як необхідне 

доповнення до документації господарських операцій на гуртових підприємствах . 

Вона слугує засобом не тільки розкриття і виявлення недостач і зловживань, а й 

попередження їх надалі [2]. Таке визначення повністю розкриває сутність 

інвентаризації як важливого елементу обліку. 

Основним нормативним документом щодо регулювання проведення 

обов’язкової річної інвентаризації є Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. 

№ 879 [1].  

Інвентаризація  на гуртових підприємствах повинна проводитись  не менш як 

двічі на рік. Однак суб’єкти підприємницької діяльності на сьогоднішній день не 

можуть дозволити собі втрати від закриття складських приміщень та припиненням 

будь-яких операцій. 

У зв’язку з цим, на таких складах рекомендується застосовувати неперервну 

(перманентну) інвентаризацію. Це дасть можливість здійснювати постійний 

контроль збереження товарно-матеріальних цінностей. 

Міжнародний досвід показує, що у розвинутих країнах багато років 

застосовується методика проведення перманентних інвентаризацій. Зокрема, при 

проведенні перманентної інвентаризації для перевірки фактичної наявності запасів 

на складі, попередження і недопущення помилок використовують метод випадкової 

вибірки. Для здійснення контролю контролер складів готових виробів вибирає 

певні деталі, а його помічник звіряє їх фактичну наявність на складі із залишками 

запасів за документами. Якщо дані не збігаються, з'ясовують причини й визначають 

винних осіб, відповідальних за розбіжності. За підсумками вибіркової перевірки 

помічники контролю подають звіт контролеру складів. У звіті відображають 

кількість і розміри помилок, подають їх опис. Якщо кількість і розміри помилок 

викликають занепокоєння у контролера, він наказує зробити п’ятивідсоткову 

вибірку всіх запасів матеріальних цінностей, що перебувають на складі. У випадках 

коли в результаті вибірки виявляються помилки, що перевищують п’ять 
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відсотків,  перевірці піддаються всі фактично наявні матеріальні цінності. Помилки, 

що становлять менш як п’ять відсотків, вважають нормальними. 

На нашу думку, на гуртових складах  теж необхідно запровадити перманентні 

інвентаризації цінностей. Це дозволить: а) здійснювати систематичний контроль за 

цінностями, які перебувають на об’єктах перевіркою їх фактичної наявності та 

своєчасним виявленням розходжень між даними обліку; б) виявляти  недоліків у 

роботі складів та інших об’єктів у період здійснення операцій і оформлення їх 

документами; в) проводити контроль за правильністю ведення кількісного обліку. 

Перевага перманентної інвентаризації полягає в тому, що вона дає змогу здійснити 

контроль у період проведення операції, вона не потребує значних затрат праці і 

коштів. 
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ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ  

 

Господарську діяльність підприємств неможливо уявити без матеріально-

технічної бази, основною складовою якої є основні засоби. Враховуючи те, що, 

зазвичай, основні засоби складають левову частку активів підприємства, вони 

виступають одним із найважливіших об’єктів фінансового обліку, що постійно 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
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привертають до себе увагу науковців та практиків. Від правильності 

документального оформлення руху даних активів залежить весь подальший 

процес обліку та їх використання на підприємстві, забезпечення оперативною 

інформацією усіх суб’єктів управління, а також – підготовка інформативної 

фінансової звітності для зацікавлених користувачів. 

Напрацювання з питань документування руху основних засобів стали 

науковим доробком таких відомих учених-економістів як: Ф. Бутинець, 

Н. Верхоглядова, Г. Власюк, М. Корягін, Л. Кулаковська, В. Лінник, 

Р. Островерха, М. Пушкар, Н. Самбурська, Л. Сук, П. Сук, Н. Чебанова, М. Чік 

та інші. Проте, численні зміни у законодавстві України вимагають подальшого 

дослідження й удосконалення практичних та методичних засад організації 

документального оформлення руху основних засобів.  

Рух основних засобів на підприємствах оформляють за допомогою типових 

форм первинної облікової документації, затверджених наказом Міністерства 

статистики України від 29.12.1995 р. № 352. Проте, варто відмітити, що з того часу 

порядок обліку основних засобів змінювався декілька разів, і то кардинально, а 

типові форми, які не можна назвати універсальними, залишалися незмінними. 

Вказаний пакет типових форм первинних документів з руху основних засобів 

досить об’ємний, але, згідно вимог П(С)БО 7 “Основні засобів” та Податкового 

кодексу України, деякі реквізити документів застарілі і втратили своє значення, а 

окремі операції не знайшли документального підтвердження. 

Не вирішує питання і закон України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV [3], оскільки він не 

встановлює жодних особливих вимог щодо типових форм первинних 

документів, які широко застосовуються у практичній діяльності, а лише 

регламентує обов’язкові для усіх первинних документів реквізити. Також, 

відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних 

засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. 

№ 561 [4], застосовування типових форм первинних документів з руху 

основних засобів не є обов’язковим. Зважаючи на зазначене, підприємства 

мають право самостійно розробляти такі форми первинних документів, але така 

практика не є поширеною, що пояснюється небажанням змін та використанням 

для ведення обліку прикладного програмного забезпечення, зокрема програми 

1С: Підприємство 8, що і зумовлює подальше використання застарілих форм 

первинних документів.  
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У IV кварталі 2016 р. наказом Міністерства фінансів України від 

13.09.2016 р. № 818 запроваджено новий Порядок складання типових форм з 

обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору (далі – 

Наказ № 818), який суттєво змінив перелік типових форм з обліку руху 

основних засобів, що можуть застосовуватися і юридичними особами, 

створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності [2]. 

Затвердження даного документа є досить своєчасним та суттєво підвищує 

якісь документального забезпечення руху основних засобів.  Порівняльний 

аналіз старих і нових форм первинних документів наведений у табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз форм первинних документів з руху основних засобів 

Типові форми, затверджені Наказом № 818 Типові форми, затверджені Наказом № 352 

Акт введення в експлуатацію основних 

засобів. 

Немає окремої форми. 

Акт приймання-передачі основних засобів. Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1). 

Акт внутрішнього переміщення основних 

засобів. 

Немає окремої форми. 

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та 

модернізацію основних засобів. 

Акт приймання-здачі відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих об’єктів 

(форма № ОЗ-2). 

Акт приймання відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих 

основних засобів.  

Немає окремої форми: для приймання ОЗ з 

ремонту застосовують форму № ОЗ-2. 

Акт списання основних засобів (часткової 

ліквідації). 

Акт на списання основних засобів (форма 

№ ОЗ-3). 

Акт списання транспортних засобів. Акт на списання автотранспортних засобів 

(форма № ОЗ-4). 

Акт списання документів, вилучених із 

бібліотечного фонду. 

Немає окремої форми: для списання 

бібліотечних фондів, за їх наявності, 

використовують форму № ОЗ-3. 

Немає окремої форми. Акт про встановлення, пуск і демонтаж 

будівельної машини (форма № ОЗ-5). 

Інвентарна картка обліку об’єкта основних 

засобів.  

Інвентарна картка обліку основних засобів 

(форма № ОЗ-6). 

Інвентарна картка групового обліку основних 

засобів. 

Немає окремої форми: для групового обліку 

однотипних об’єктів ОЗ. 

Розрахунок амортизації основних засобів 

(крім інших необоротних матеріальних 

активів. 

Розрахунок амортизації основних засобів (для 

промислових підприємств) (форма № ОЗ-14). 

Розрахунок амортизації основних засобів (для 

будівельних організацій) (форма № ОЗ-15). 

Розрахунок амортизації по автотранспорту 

(форма № ОЗ-16). 

Розрахунок амортизації інших необоротних 

матеріальних активів. 

Акт переоцінки основних засобів.  Немає окремої форми 
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Продовження табл. 1 

Типові форми, затверджені Наказом № 818 Типові форми, затверджені Наказом № 352 

Опис інвентарних карток з обліку основних 

засобів та Інвентарний список основних 

засобів складають у довільній формі. 

Опис інвентарних карток по обліку основних 

засобів (форма № ОЗ-7), Інвентарний список 

основних засобів (форма № ОЗ-9), Картка 

обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8) 

Примітка. Розроблено автором 

 

Аналіз нових форм дозволяє зробити висновок, що вони відповідають 

сучасним вимогам у частині повноти відображення інформації про операції з 

основними засобами і можуть використовуватися підприємствами різних 

організаційно-правових форм і форм власності. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ “ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” – ЯК СУЧАСНОГО 

ПІДХОДУ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ 

 

В сучасних умовах особливо важливим для суб’єктів господарювання є 

своєчасне і адекватне реагування на зміни, які відбуваються як у 

внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі їх функціонування. У даному 

випадку мова йде про ефективне оперативне управління на підставі даних 

бухгалтерського обліку. Останні новації у сфері комп’ютерних технологій 

пропонують перейти на технології Cloud Computing (“хмарні обчислення”). 

Хмарні обчислення здійснюються з використанням трьох моделей:  

1. Програмне забезпечення як послуга (SaaS). За моделлю SaaS 

постачається апаратна інфраструктура і ПЗ, також розробник забезпечує 

взаємодію з користувачем через інтерфейсний портал. SaaS на даний момент 

є досить широким ринком. За SaaS можуть надаватись самі різноманітні 

послуги, від веб-пошти, до управління запасами, обробки БД.  

2. Платформа як послуга (PaaS). PaaS в хмарі визначається як набір 

програмних продуктів та засобів розробки, що розміщені на інфраструктурі 

провайдера. Розробники можуть створювати програми на платформі 

провайдера через Інтернет.  

3. Інфраструктура як послуга (IaaS). IaaS являє собою віртуальний 

сервер instance API для запуску, зупинки, доступу, налаштування своїх 

віртуальних серверів та систем збереження. IaaS дозволяє компанії платити 

саме за стільки потужностей, скільки їй необхідно. Дану модель іноді 

називають “комунальні обчислення”. Станом на сьогоднішній день в Україні 

працюють Інтернет сервіси, які дозволяють автоматизувати облік та 

перевести його у “хмару”. Основними системами, що використовуються в 

Україні є: iFin, 1С, iforma, jПарус.  Розглянемо використання хмарних 

технологій в найбільш поширеній програмі 1С. 

У новій версії програми 1С 8.3. розвинулись хмарні технології та 

технології роботи через Інтернет. Використання хмарних технологій 
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полегшить роботу бухгалтера, позбавить зайвих турбот та дозволить 

підприємцю раціонально використати свої час та кошти. 

Хмарні технології в 1С – це новий вид послуг, коли бухгалтерські дані 

вашого підприємства зберігаються у віддаленому доступі на сервері іншої 

організації. Для малого та середнього бізнесу це є найоптимальнішим 

варіантом зберігання даних та економії фінансів (та часу на обслуговування). 

Хмарні технології в 1С – це останні досягнення IT-сфери, які гарантують 

безпеку та захист даних підприємства від втручання “третіх” осіб. Все це 

забезпечується сервером, на якому знаходиться інформація. 

Хмарні технології також зменшують витрати на програмне забезпечення 

та оплату праці працівникам, що здійснюють обслуговування бухгалтерських 

систем на підприємстві. 

Коли бухгалтерію відправляють у “хмару”, то завжди є доступ до цієї 

інформації у будь-якій точці світу (де є доступ до Інтернету та технічних 

приладів: планшет, комп’ютер, смартфон, чи ноутбук). 

Популярність хмарних технологій зростає. Цьому сприяє не тільки 

ефективне використання особливостей реклами, застосування медійної 

реклами та інших способів маркетингу, а й набутий досвід використання цих 

технологій та позитивні відгуки спеціалістів, що вже застосовують це у своїй 

роботі. 

Однією з головних умов є вибір правильного сервіс-провайдера. 

Помилка у цьому виборі може коштувати не тільки втратою коштів, а й 

втратою часу. Тому варто звертати увагу на перевірені сервіс-провайдери. 

Проте, це не передбачає користування лише одним провайдером. У будь-

який момент компанія може здійснити перехід до іншого, а також 

повернутись до звичного ведення документації і створення звичним 

способом звітів, ведення обліку. 

Компанії, які займаються саме хмарними технологіями, надають 

переважно такі послуги: 

 проведення консультації щодо впровадження і подальшого 

використання хмарних технологій; 

 підготовка додаткової копії бази даних підприємства; 

 трансформація усіх бухгалтерських даних на віддалений сервер. 

Дуже успішно працюють хмарні технології саме на тих підприємствах, 

де є віддалені філіали та підрозділи. Хмарні технології – це унікальна 
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можливість створення нового простору з відповідною інформацією для 

компанії, чи організації будь-яких форм та розмірів. 

У версії 1С 8.3. реалізоване нове навантаження на сервери. Це дозволяє 

визначити склад комп’ютерів, вимоги до них. Навантаження розподіляється 

автоматично між серверами. Наявна можливість обмежувати обсяг пам’яті, 

яка витрачається на оперативні процеси. 

Багато провідних IT-компаній, серед яких Google, Microsoft, Amazon, мають 

власні хмарні сервіси. Користувач, створивши обліковий запис на одному із таких 

сервісів, отримує можливість зберігати та редагувати створені документи за 

допомогою різних додатків сервісу, при цьому не завантажуючи їх на комп’ютер – 

всі зміни відбуваються на сервері, а робота в документі здійснюється через 

браузер з будь-якого комп’ютерного пристрою. Ефективність використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в Україні має ще не значний характер, 

але стрімко набирає обертів, оскільки важливим є не наявність певної кількості 

комп’ютерів, а інформаційно-освітній простір, що стрімко розвивається.  

Отже, бухгалтерський облік та хмарні технології – це особливість та 

новинка теперішнього часу. Використання цих технологій допоможе створити 

функціональну та ефективну основу для проведення бухгалтерських операцій 

та роботи бухгалтерії загалом. Це дає можливість автоматизувати роботу 

організації та своєчасно і точно використовувати бухгалтерські дані. 
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СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА:  

ОБЛІК ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

 

Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних і 

юридичних осіб у вигляді надання матеріальної, фінансової, організаційної та 

іншої благодійної допомоги [1]. 

Однією зі специфічних форм благодійництва є спонсорство, тобто 

добровільна матеріальна, фінансова й інша допомога фізичних і юридичних 

осіб з метою популяризації свого імені, своєї торгової марки. 

Однією з форм державної підтримки спонсорства є норми податкового 

законодавства, що дають змогу підприємствам-спонсорам знижувати своє 

податкове навантаження. 

Благодійним пожертвуванням визначається безоплатна передача 

благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів 

для досягнення заздалегідь обумовлених цілей благодійної діяльності. 

Спонсорська діяльність має три напрями: спонсорство на цільових 

клієнтурних ринках; спонсорство у сфері формування громадської думки; 

спонсорство для мотивації праці співробітників фірми-спонсора. 

Існують такі види спонсорської підтримки: спортивне спонсорство; 

спонсорство культури; соціальне спонсорство; екологічне. 

Одержувач благодійної допомоги, як правило, звертається до потенційного 

благодійника з офіційним листом, в якому міститься прохання про надання 

допомоги на певні цілі (сума може бути зазначена або не зазначена). Після 

розгляду даного листа керівником підприємства або уповноваженою особою 

управління видається наказ по підприємству про надання благодійної 

допомоги. У ньому вказується найменування одержувача, його реквізити, а 

також сума, яку вирішено йому перерахувати з розрахункового рахунку 

підприємства (або найменування, кількість матеріальних активів, у разі такої 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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передачі), або найменування і кількість товарно-матеріальних цінностей, робіт, 

послуг. 

Виходячи з вищесказаного, документальним підтвердженням надання 

благодійної допомоги підприємством будуть такі документи: лист-клопотання 

від одержувача; наказ керівника (уповноваженої) особи підприємства про 

надання благодійної допомоги; копії документів, що підтверджують внесення 

одержувача допомоги до Реєстру неприбуткових організацій, завірені 

належним чином (якщо одержувач таким є); копії документів, що 

підтверджують реєстрацію одержувача допомоги як благодійної організації, 

якщо він таким є; договір про надання благодійної допомоги (у разі її надання 

на постійній, систематичній основі або фінансування певних програм); 

первинні документи, які свідчать про перерахування грошових коштів, 

передачу матеріальних і нематеріальних активів, надання послуг тощо. 

Надання спонсорської допомоги неприбутковій організації у вигляді 

грошових коштів у бухгалтерії підприємства-спонсора здійснюють такі записи: 

Дт 977 Кт 685 – нарахована спонсорська допомога; Дт 685 Кт 311 – 

перерахована спонсорська допомога на рахунок неприбуткової організації. 

Надання спонсорської допомоги неприбутковій організації у вигляді 

основних засобів здійснюють такі записи: Дт 131 Кт 10 – списана амортизація 

основного засобу; Дт 977 Кт 10 – списана залишкова вартість основного засобу; 

Дт 977 Кт 641 – нараховане податкове зобов’язання з ПДВ. 

Передачу товарно-матеріальних цінностей як спонсорської допомоги 

оформляють такими бухгалтерськими проведеннями: Дт 377 Кт 20 – передано 

цінності за листом-проханням; Дт 977 Кт 377 – списано передані цінності; Дт 

977 Кт 641 – нараховані податкові зобов’язання з ПДВ [2]. 

У фінансовій звітності витрати на виплату (надання) благодійної допомоги 

відображаються у формах: Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)” – рядок 2270; Форма № 2-м “Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва” – рядок 100. 

У разі надання благодійної допомоги фізичній особі, слід пам’ятати про 

виконання підприємством функцій податкового агента по відношенню до даної 

фізичної особи з метою оподаткування ПДФО. 

Якщо допомога цільова і відповідає вимогам пп. 170.7.4 ПКУ, то вона в 

повному розмірі не підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб за 

ставкою 18 % [3].  



77 

 

В обох випадках надання цільової та нецільової допомоги, ЄСВ не 

нараховується і не утримується, оскільки така допомога не належить до фонду 

оплати праці. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Граковський Ю. Надання благодійної допомоги: податковий і 

бухгалтерський облік / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 

№ 29. – 2009. – С. 21.  

2. Про благодійну діяльність та благодійні організації : закон України від 

05.07.2012 р. № 5073-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17. 

3. Податковий кодекс України : закон України від 2 грудня 2010 року № 

2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2755-17. 

 

 

Мороз Вікторія Вікторівна 

Науковий керівник: Тітенко Л. В., 

к.е.н., викладач вищої категорії 

ВНЗ Кіровоградський кооперативний 

коледж економіки і права  

ім. М. П. Сая 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою 

частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала 

однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського 

обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, 

що збереглися, облікових документів, які використовувалися нашими 

попередниками. Бухгалтерський облік був викликаний до життя самою 

господарською діяльністю людини. Облік називали таємницею богів, в яку 

посвячували лише обраних. В літературі не існує єдиної думки щодо 

періодизації розвитку бухгалтерського обліку. 

Виділяють чотири основні періоди розвитку бухгалтерського обліку. 

Перший період характеризувався виникненням різних способів реєстрації 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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фактів в облікових регістрах у вигляді систематичних і хронологічних записів. 

Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було широке 

розповсюдження подвійного запису.  

Другий період припадає на час революційних перетворень в галузі 

виробництва, розвитку різних форм товарних операцій та збільшення обсягів 

торговельних, фінансових та інших операцій не тільки в окремих країнах, але й 

у всьому світі. В цей період видається досить велика кількість праць з обліку. 

Третій період – становлення бухгалтерського обліку як сфери наукових 

знань. Протягом цього періоду зусилля більшості авторів були направлені на те, 

щоб встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити галузь 

тих явищ, вивчення яких складає об‘єкт даної науки. Було сформовано ряд 

визначень бухгалтерського обліку та його цілей. 

Четвертий період доцільно поділити на дві основні стадії: 

- перша стадія, що охоплює період до середини XX ст., характеризується 

розробкою базових принципів об’єктивної оцінки майново-правового стану 

самостійно господарюючого суб’єкту, галузевого напряму в побудові системи 

бухгалтерського обліку, розширення державної регламентації національних 

систем і звітності бухгалтерського обліку. 

- друга стадія – з середини XXст. до наших днів – характеризується 

розробкою принципів оцінки майново-правового стану господарюючих 

суб’єктів в умовах зовнішнього ринкового середовища і у зв’язку з прийняттям 

ефективних господарських рішень для отримання майбутньої економічної 

вигоди.  

В Україні з початку XVI і до середини XVII ст. панували ідеї італійської 

бухгалтерської школи. Запрошення польськими королями французьких вчених 

та спеціалістів поширило їх вплив і на облік. В ті часи в Україні уже були добре 

відомі праці Л. Пачолі “Трактат про рахунки і записи”, В. Котрулі “Про 

торгівлю і досконалого купця”, які широко використовувались особами, що 

вели облік. Вагомий внесок у розвиток української версії бухгалтерського 

обліку внесло товариство “Просвіта”, яке пропагувало, зокрема, впровадження 

української мови у діловодстві та ведення різного виду документів поміж 

іншими національними атрибутами. 

Особлива роль у розвитку бухгалтерського обліку на західноукраїнських 

землях належать Ревізійному Союзу Українських Кооперативів. Дану 

структуру було створено у Львові у 1904 р. після прийняття закону про 

обов’язкову ревізію для кооперативних спілок. 
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Новий етап відродження облікової думки в Україні розпочався у 1918 р., 

коли ЦВК видав основні положення з обліку майна. Протягом 20-х років XX ст. 

дослідження охоплювали історію бухгалтерського обліку, розвиток облікової 

професії, професійну етику, концептуальні основи та ідеології, облікову 

політику, стандарти та загальні питання звітності, методологію наукового 

дослідження, соціальну роль бухгалтерського обліку і недавні фінансові події 

На початку 90-х років XX ст. в Україні відбулися серйозні перетворення в 

економіко – правовому забезпеченні підприємницької діяльності, 

реформування власності та перехід до ринкової економіки. Головним 

завданням трансформації національної системи бухгалтерського обліку було 

прискорення процесу її приведення відповідно до вимог ринкової економіки і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Прийняття 16 липня 1999 р. 

закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

стало важливою подією в економічному житті країни. Закон декларує існування 

бухгалтерського обліку як джерела інформації про результати діяльності 

підприємства, користувачами якої є передусім власники підприємства і 

потенційні інвестори. 

Сучасний бухгалтерський облік в Україні має ряд особливостей, порівняно 

з традиційною практикою облікових засобів та їх систематизації. На сьогодні 

бухгалтерський облік спрямований на дотримання норм податкового 

законодавства. Багато вчених світу, в тому числі й Україні, працюють над 

вирішенням проблем теорії бухгалтерського обліку. Багато століть 

бухгалтерські працівники фактично не цікавились історією свого фаху. Тільки 

на початку XX ст. зародився науковий інтерес до вивчення історії 

бухгалтерського обліку. 

Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою 

частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала 

однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського 

обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, 

що збереглися, облікових документів, які використовувалися нашими 

попередниками. А тому облік на всіх його етапах розвитку забезпечував 

необхідну значущу інформацію для контролю за збереженням і ефективним 

використанням грошових та матеріальних засобів, за ходом господарських 

процесів та їх результатами. 
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РИНОК БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Бухгалтерський облік є “мовою бізнесу”. Він покликаний забезпечувати 

інформацією систему управління підприємством і стати його невід’ємною 

ланкою. Як свідчить практика не кожне підприємство може мати власну 

бухгалтерську службу або штатного бухгалтера. Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” регламентує кілька 

варіантів організації бухгалтерського обліку, в тому числі є “... ведення на 

договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією 

або аудиторською фірмою” [1], тобто бухгалтерський аутсорсинг.  

 Незважаючи на те, що у США та країнах Європи аутсорсинг вже набув 

широкого застосування, для України це поняття є досить новим. 

Дослідженню різних аспектів аутсорсингу присвячені праці як закордонних, 

так і українських авторів. Серед них: Дж. Брайан, Д. Берсін, Є. Йордон, М. 

Морган, Б. Анікіна, І. Альтшулер, О. Каленський, П. Куцик, Р. Марценюк, 

Д. Михайлов, Е. Сафарова, І. Шуригіна та ін. 

Метою даного дослідження є вивчення ринку бухгалтерських послуг, а 

також оцінка його перспектив розвитку у сучасній українській економіці.  

Сучасний ринок бухгалтерських послуг в Україні знаходиться на стадії 

формування, але з часом набуває все більшої популярності. Перш ніж 

досліджувати тенденції його розвитку, потрібно визначити перелік його 

суб’єктів, до яких відносять: аудиторські фірми, спеціалізовані фірми, 

суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи. 

Послугами бухгалтерського аутсорсингу в Україні частіше 

користуються приватні підприємці, малі підприємства та нещодавно 

відкриті компанії – близько 40 %. Лише 5 % великих підприємств 

звертаються до бухгалтерського аутсорсингу. І хоча до 2012 року 

зацікавленість бухгалтерськими послугами зі сторони юридичних осіб 

зростала, сьогодні спостерігається деякий спад. Проте це не можна сказати 
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про приватних підприємців, серед яких послуги ведення обліку 

користуються стабільним попитом. Цю тенденцію можна виправдати 

змінами у Податковому кодексі, відповідно до яких юридичні особи 

отримали можливість працювати з приватними підприємцями без втрати 

валових витрат. Через це багато компаній перевели свій бізнес на приватних 

підприємців, для яких облік є простішим, а ставки оподаткування значно 

нижче. 

На сьогоднішній день з упевненістю можна стверджувати, що  ринок 

бухгалтерських послуг характеризується значною часткою спеціалізованих 

бухгалтерських фірм,   консультантам і в цілому консультаційним фірмам 

почали довіряти. Суб’єкти ринку, які пропонують бухгалтерські послуги 

мають добре налагоджену і безперебійно функціонуючу систему філій, 

підприємств. Інші як конкурентну перевагу мають в своєму арсеналі перелік 

бізнес-послуг міжнародного класу і світових стандартів. 

Дослідження ринку бухгалтерських послуг доводить, що серед 

визначних чинників у виборі консалтингових компаній можна поставити:  

-    на перше місце бездоганну ділову репутацію консультантів, 

позитивні відгуки  інших замовників, кількість клієнтів; 

-    на другому місці – комплексний підхід до вирішення завдань 

клієнтів, професіональний досвід, компетентність і надійність;  

-    на третьому – готовність підписати будь-яку суму контракту з 

бізнес- консультаціями, якщо будуть реальний результат і фінансова 

віддача. 

Основною тенденцією ринку бухгалтерських послуг є те, що замовники 

отримують певні вигоди: 

- відбувається підвищення ефективності бізнесу в цілому за рахунок 

зниження витрат, пов’язаних із комерційною діяльністю підприємства, 

пошуку найбільш оптимальних режимів оподаткування, взаємодії з 

податковими органами та іншими інстанціями;  

- мінімізуються витрати на утримання власної бухгалтерії, обладнання 

робочих місць, спеціальну літературу та програмне забезпечення, 

фінансування тренінгів та курсів підвищення кваліфікації; 

- відбувається економія трудових ресурсів, що сприяє підвищенню 

ефективності функціонування компанії. В організаціях спостерігається 

посилення концентрації уваги на головних цілях підприємства;  
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-    висока кваліфікація співробітників спеціалізованих фірм і постійне 

їх начання гарантують якість, оперативність та повну конфіденційність 

ведення обліку; 

-    ризики, пов’язані з претензіями податкових органів, перекладаються 

на спеціалізовану фірму (при повному делегуванні повноважень 

замовником) [3]. 

З-поміж моментів, які стримують розвиток цього напряму у бізнес-

середовищі в Україні, можна виділити кілька основних: 

- стереотипи мислення власника і керівника; 

-  хвилювання про те, що бухгалтерська компанія не збереже у таємниці 

фінансову інформацію свого клієнта; 

- остереження, що сторонній бухгалтер не у змозі врахувати специфіку 

конкретного виду діяльності.  

Отже, на даний момент очевидним є той факт, що ринок 

бухгалтерських послуг в Україні ще розвивається, хоча стійкий попит вже 

формується. Передусім, за рахунок компаній малого бізнесу. Крім того, 

актуальність послуг спеціалізованих бухгалтерів зростає у зв’язку з 

популярною та доволі необхідною для залучення стратегічних інвесторів 

відмовою від тіньової бухгалтерії. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РИЗИКУ НЕПЛАТЕЖІВ  

 

У сучасних умовах переважна більшість підприємств не завжди 

здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами 

одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У 

зв’язку із цим у них виникає дебіторська заборгованість. Згідно з П(С)БО 

10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і 

фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти 

або інші активи [2]. 

Виникнення на підприємстві дебіторської заборгованості здійснюється 

відповідно до принципу нарахування. За цим принципом відвантаження 

товарів (виконання робіт, надання послуг) покупцю за умовами договору 

купівлі-продажу чи поставки вважається подією, згідно з якою у продавця 

виникають дохід (за податковим законодавством) та поточна дебіторська 

заборгованість у разі відсутності негайної сплати. 

Найбільшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості 

підприємства займають розрахунки з його покупцями та замовниками. 

Для накопичення інформації про розрахунки з покупцями за товари, 

роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість і відображення 

операцій за нею в розрізі рахунків, передбачені рахунки класу 1 

“Необоротні активи” та класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”, 

перелік яких наведено на рис. 1. 

Відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, за поточною 

дебіторською заборгованістю за продукцією передбачено створювати резерв 

сумнівних боргів як частину загальної суми такої заборгованості, щодо якої 

існує невпевненість у її погашенні боржниками [2]. Створюючи резерв 

сумнівних боргів, бухгалтер дотримується принципу обачності, згідно з 

яким потрібно запобігати завищенню оцінки активів і доходів підприємства.  
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Рис. 1. Рахунки для обліку розрахунків з покупцями підприємства 

 

Заборгованість за розрахунками з покупцями та замовниками обліковують 

за групами залежно від строків непогашення заборгованості, які визначаються 

умовами договору та встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. 

Так, з метою достовірного відображення активів, кожне підприємство має 

визначити резерв сумнівних і безнадійних боргів. 

Основне призначення резерву сумнівних боргів – “амортизувати” той 

негативний вплив, що справляє на фінансовий стан підприємства списання 

безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетворитися 

сумнівна заборгованість. У сучасних умовах підприємствам не можна 

недооцінювати значення резерву сумнівних боргів, адже правильне його 

визначення допоможе адекватно оцінити стан активів і фінансові результати 

діяльності підприємства [1]. 

Рахунки, призначені для обліку дебіторської заборгованості та субрахунки до них 
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681 “Розрахунки за авансами одержаними” 

183 “Інша дебіторська заборгованість” 
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Отже, організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві 

будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє 

упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових 

операцій з дебіторами. Виникнення заборгованості пояснюється тим, що майже 

ніколи не збігається момент виконання зустрічних зобов’язань при розрахунках 

з покупцями за товари, роботи, послуги. Як наслідок, в однієї сторони в складі 

господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а в 

іншої – зобов’язання погасити цю заборгованість перед кредитором. 

Чітка організація обліку розрахунків з покупцями та іншими дебіторами 

має велике значення, оскільки здійснює безпосередній вплив на наявність та 

швидкість обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових 

коштів веде до зростання рівня платоспроможності та ліквідності будь-якого 

господарюючого суб’єкта.  
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ДОСВІД КРАЇН ЄС В ПРОВЕДЕННІ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ  

В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ФІСКАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ 

 

В сучасній фінансовій політиці держави серед  механізмів регулювання 

важлива роль належить інструментам фіскальної політики, зокрема у сфері 

бюджетування, оподаткування та державних витрат. Кризові явища в економіці, 

загроза фінансової нестабільності стимулюють спільний пошук та розробку 

заходів щодо антикризового фіскального регулювання, спрямованого на 

підвищення інноваційної активності у фінансовому та державному секторах 

економіки. Реформи у сфері оподаткування зазвичай передбачають підвищення 

ефективності та спрощення фіскальних систем в підсумку яких ніхто не програє, а 

кожен отримує певний позитивний результат. 

У більшості європейських країн у ХХІ ст. можна констатувати тенденцію до 

зниження податкового навантаження, а потім до його зростання. Подібну 

тенденцію ми спостерігаємо на прикладі Данії, Бельгії, Фінляндії. Одночасно із 

зростанням податкового навантаження прослідковується тенденція до зниження 

державних видатків  та збільшення державних доходів, що в сукупності 

приводить до скорочення дефіциту бюджету. У 2014 р. порівняно з 2012 р. частка 

видатків держави зросла на 0,5 п.п. і  більше у шести країнах ЄС-27, у 13 країнах 

ЄС відбулося зменшення частки видатків держави у ВВП  на 0,5 п.п. і  більше, 

частка доходів держави у ВВП зменшилася на 0,5 п.п. і  більше у 5 країнах ЄС, а 

таке саме зростання частки доходів держави спостерігалося  у 15 країнах [1, 39-

41]. У країнах ЄС у 2012 р. порівняно з 2010 р. відбулося зменшення дефіциту 
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бюджету на 2,4 п.п. У 2012 р. 11 країнам ЄС-27 вдалося уникнути дефіциту 

бюджету понад 3% проти п’яти країн у 2010 р. 

На сьогоднішній день можна констатувати, що більшість країн ЄС змушені 

розробляти податкову політику, за винятком Болгарії, Данії, Естонії, 

Люксембургу, Швеції та Фінляндії, виходячи з обмежень щодо фінансування 

видатків держави за рахунок державних позик. На території ЄС дедалі 

актуальнішими стають пошуки податкових резервів наповнення бюджету, хоча 

податкові реформи не завжди виправдовують очікувані сподівання. 

Слід зазначити, що податкові реформи країн ЄС після рецесії 2008-2009 рр. 

мали неоднозначні наслідки. Так, в Італії в 2011 р. ставка ПДВ збільшилася з 20 % 

до 21 %, а в Греції – з 5,5 % до 11 %, але при цьому відбулося зниження 

фіскальної ефективності ПДВ на 0,1 п.п. (з 7,3 % до 7,2 % ВВП і з 6,3 % до 6,2 % 

ВВП). Дану ситуацію можна пояснити кризовими явищами в економіці [2, с. 98].  

У практиці регулювання країнами ЄС ПДФО показовим є досвід Греції, коли 

у 2010 р. країна підвищила максимальну ставку оподаткування з 40 % до 49 % і 

при цьому відбулося зниження частки даного податку у ВВП з 5 % до 4,4 %. У 

досить благополучній Великобританії запровадження додаткової ставки ПДФО 

зверх 150 тис. фунтів у розмірі 50 % привело до зменшення частки податку у ВВП 

з 10,4 % у 2009 р. до 10 % у 2010 р. Таким чином, можна зробити висновок, що 

проведення податкових реформ для збільшення доходів бюджету за рахунок 

підвищення податкових ставок не завжди дає позитивний ефект і дозволяє 

подолати розбалансованість бюджету [1, с. 45].  

Враховуючи такі моменти країни ЄС змушені змінювати напрями податкових 

реформ у протилежну сторону. Зокрема,у 2013 р. Великобританія знизила 

максимальну ставку ПДФО до 45 %, а Греція до 46 %. Реверсні податкові реформи 

проводили у ЄС Чехія і Словаччина щодо ПДФО. Так, Чехія у 2008 р. запровадила 

пропорційну ставку податку 15 % замість прогресивної з чотирьох ставок від 12 % 

до 32 %, а у 2013 р. запровадила мало прогресивне оподаткування за двома 

ставками 15 % і 22 %. У Греції, яка перебуває в стані економічної та фіскальної 

криз, ставку корпоративного податку спочатку знизили до з 35 % у 2009 р. до 24 % 

у 2010 р. та до 20 % у 2011 р., а в 2013 р. збільшили до 26 % [4, с. 11]. 

Тому, сьогодні лише окремі країни ЄС вдаються до зниження ставок 

корпоративного податку і це ті, яким вдалося уникнути великого державного 

боргу або мають порівняно високу базову ставку. Ряд країн ЄС знижують ставки 

деяких податків, але компенсують такі фіскальні втрати за рахунок підвищення 

ставок ПДВ. 
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У 2017 році в Україні задеклароване значне зниження податкового 

навантаження на зарплату та певні зміни у справлянні податків і зборів. 

Встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб 18%, скасовано 

єдиний соціальний внесок для працівників, зниження ЄСВ для роботодавців 

майже вдвічі до 22 %. Але, по суті, загальне податкове навантаження на громадян 

майже не змінилося і такі заходи не приведуть до суттєвого зростання ВВП від 

обсягу якого залежить добробут країни. Одночасно повернення до єдиної ставки 

прибуткового податку не відповідає принципу справедливості в оподаткуванні від 

якого відмовилось багато країн ЄС. Зниження ЄСВ для роботодавців пов’язане і 

загрозою значних фіскальних втрат без зрушень у детінізації економічних 

відносин. Можливо доцільніше було поступово знижувати ставку ЄСВ для 

роботодавців. 

Так, виправданою є відмова від зниження ПДВ з 20 % до 17 % у 2015р., що 

суперечило і європейській практиці посилення фіскальної ролі даного податку. 

Підвищено ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові 

вироби на 40 % і більше, що відповідає європейським тенденціям, але породжує 

загрозу тінізації виробництва. Відповідно необхідно включити заходи щодо 

боротьби з контрабандою підакцизної продукції та вдосконалення податкового 

адміністрування.  

Скасовано щомісячні авансовані платежі з податку на прибуток, що є 

позитивним  моментом в діяльності підприємств. Звужено сферу застосування 

спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва за рахунок 

зменшення порогу доходу платника єдиного податку і це стало кроком до 

створення рівних умов в оподаткуванні для всіх видів діяльності.  

Підвищено ставку податку на нерухомість і встановлено надбавку до нього, 

що дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів. 

Запроваджено відкриті електронні реєстри бюджетного відшкодування ПДВ, 

що попередить укладання фіктивних угод для відшкодування ПДВ. 

Проблеми в оподаткуванні, які не були вирішенні в ході податкових змін у 

2016 році зумовлюють подальше реформування у 2017 році з урахуванням 

євроінтеграційних завдань і пріоритетів. При вирішенні питань детінізації доходів 

та розв’язанні фіскальних проблем Україні при формуванні податкової політики 

слід враховувати податкову політику ЄС, щоб насамперед створити умови для 

зростання ВВП. 

Податкова політика України має бути спрямована на проведення податкової 

реформи за такими основними принципами: створення сприятливого податкового 
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середовища для економічного зростання на інноваційній основі; усунення 

диспропорцій у розподілі податкового навантаження;  адаптація норм 

Податкового кодексу до директив ЄС; удосконалення податкового 

адміністрування. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

 

Першочерговим завданням у процесі створення суб'єкта підприємницької 

діяльності є вибір системи оподаткування з метою ведення  ефективної 

господарської діяльності, оптимізації оподаткування й отримання економічної 

вигоди, оскільки правильно обрана система оподаткування значною мірою 

визначає кінцевий результат його підприємницької діяльності.  

http://gazeta.dt.ua/finances/
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Фізичні особи-підприємці у своїй діяльності можуть користуватися двома 

системами оподаткування – загальна і спрощена. 

Загальна система оподаткування застосовується у випадку, якщо 

одночасно з заявою про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької 

діяльності не було подано заяву про застосування спрощеної системи 

оподаткування, а також застосовується до підприємців, які відмовилися від 

застосування спрощеної системи оподаткування. Правила  роботи на загальній 

системі оподаткування встановлені ст. 177 ПКУ[1]. 

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця 

між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і не грошовій 

формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з 

господарською діяльністю такої фізичної особи.  Склад витрат визначається 

відповідно до ПКУ. Поповнено перелік витрат, які безпосередньо пов’язані з 

отриманням доходів підприємцем. Відповідно до пп. 177.4.3 ПКУ до таких 

витрат тепер можна  відносити суми податків, зборів, які пов’язані з 

проведенням господарської діяльності фізичної особи-підприємця (крім ПДВ, 

акцизного податку, ПДФО та податку на майно), платежі, сплачені за 

одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності  

тощо. Підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу 

витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні 

відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. Ставка 

податку – 18 % від бази оподаткування [1]. Крім того підприємці, обов’язково 

сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22 % від чистого доходу 

та військовий збір у розмірі 1,5 % [2].  

При загальній системі оподаткування немає обмежень щодо обсягів 

реалізації, виду діяльності, кількості найманих працівників. Основним 

недоліком загальної системи оподаткування є її складність. Ця система 

оподаткування вигідна для приватних підприємців, які здійснюють діяльність 

не систематично. Її переваги незаперечні при невисокій рентабельності продаж. 

Спрощена система оподаткування доходів приватного підприємця, або як її 

ще називають, єдиний податок, первинно було створено для спрощення системи 

оподаткування шляхом заміни сукупності податків і зборів на один податок. 

Сьогодні єдиний податок вже не відображає свою суть і не замінює всі податки, 

адже підприємці сплачують і ряд інших податків [3]. Але все одно, у порівнянні із 

загальною системою оподаткування ця форма має ряд переваг. 

Підприємці-фізичні особи можуть обрати 1,2 або 3 групу єдиного податку. 
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1 група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 

населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує  300000 

грн.; єдиний податок сплачується в межах до 10 % від розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня звітного року [1];  

2 група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності 

таких критеріїв:  кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 

одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень, 

єдиний податок сплачується в межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати 

станом на 1 січня звітного року [1];    

3 група – фізичні особи-підприємці, у яких протягом календарного року 

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; можуть здійснювати будь-які види 

діяльності, крім тих, які заборонені  платникам  єдиного податку. Податок 

сплачується  3 % доходу – у разі сплати ПДВ, 5%  доходу – у разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку [1]. 

Єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) 

встановлено у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування єдиного внеску.  

Спрощена система оподаткування  має суттєві переваги над загальною 

системою:  підприємці платять фіксовану суму єдиного податку, ведеться 

спрощений облік доходів і витрат;  підприємцями надається лише дві форми 

звітності – декларація платника єдиного податку та податковий розрахунок (ф. 

№ 1ДФ). Платники єдиного податку за ставкою 3 %  здають декларацію з 

податку на додану вартість. Але разом з тим, існують і певні недоліки, що 

стримують розвиток малого підприємництва в Україні:  обмеження обсягів 

виручки, які дають право на використання спрощеної системи оподаткування; 

суми єдиного податку сплачуються авансом за звітний період (квартал);  ставка 

податку є змінною в і виноситься на розгляд місцевих органів самоврядування. 

Однак спрощена система оподаткування є більш зручною в застосуванні і 

найбільш повно дозволяє підприємцю використовувати систему розрахунків 

готівкою, а це особливо актуально в сфері роздрібної торгівлі та надання 

побутових послуг населенню.  
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Отже, фізичній особі-підприємцю при виборі системи оподаткування 

необхідно зважити всі переваги і недоліки обох систем оподаткування, щоб 

вибрати найбільш прийнятну і в оподаткуванні, і в застосуванні.  
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ РЕНТНОЇ ПЛАТИ 

В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

В умовах сучасного розвитку України, головним питанням постає 

впровадження економічно важливих реформ, включаючи і фінансову 

децентралізацію, оскільки без фінансового забезпечення, неможливо досягти 

значних і вагомих результатів в інших сферах реформування. Деякі зміни уже 

набули свого повноваження і ще маса змін чекає нас у майбутньому. 

Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в ній 

місцевого самоврядування здатного забезпечити ефективне функціонування 

територіальних громад, вирішувати питання соціально-економічного розвитку. 

Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення та дотримання 

принципу децентралізації влади. 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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Бюджетна децентралізація – це перенесення надходження доходів та 

здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при 

збереженні фінансової відповідальності. Вона спрямована на розширення 

дохідних джерел, бази адміністрування та надання права органам місцевої 

влади самостійно регулювати розміри податків та зборів та залишати їх частину 

у власному розпорядженні.  

 Нинішня модель бюджетних відносин в Україні характеризується 

надмірною централізацією податкових надходжень, асиметрією між 

зобов’язаннями та доходами органів місцевого самоврядування. Тому питання 

оптимального розмежування податкових надходжень між бюджетами різних 

рівнів набувають особливої актуальності в бюджетній децентралізації. 

Основним джерелом що забезпечує мобілізацію доходів бюджету є 

податкові надходження, які у 2016 році склали 83 %, з яких рентна плата 

становила 6 %. 

“Рентна плата” – це загальнодержавний податок, який справляється за 

користування надрами для видобування корисних копалин; за користування 

надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; за 

користування радіочастотним ресурсом України; за спеціальне використання 

води; за спеціальне використання лісових ресурсів; за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку 

територією України. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України надходження рентної плати до 

загального фонду держави встановлено у таких розмірах: 

1) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 

2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення); 

3) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у 

повному обсязі); 
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4) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією 

України; 

рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку 

територією України (100%); 

5) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України у 100% 

розмірі. 

Проте з 1 січня 2018 року набирає чинності Закон “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та 

використання коштів із рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату)”, який дозволить 

встановити справедливий розподіл рентної плати. Відповідно, рентна плата за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату розподілятиметься у  наступному співвідношенні: 1 % – до 

сільських, селищних та міських бюджетів, 2 % – до обласних бюджетів та 2 % – 

до відповідних районних бюджетів. Решта 95 % буде зараховуватися до 

державного бюджету. Для органів місцевого самоврядування це означатиме 

зростання фінансових можливостей на місцях, завдяки чому ті зможуть 

покращити економічну ситуацію населених пунктів. 

Сучасна ситуація, коли всі кошти із рентної плати спрямовуються 

виключно до загального фонду держбюджету, призводить до порушення 

соціальних прав місцевих громад. Сподіваємося, що прийнятий 20 грудня 2016 

року законопроект наблизить природні ресурси до народу, сприяючи 

справедливому розподілу коштів від рентної плати за користування ними, а 

також забезпечить процес децентралізації влади шляхом надання місцевим 

громадам більших фінансових можливостей. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITIES  

OF COOPERATIVE ENTERPRISE AS A SPECIAL FUNCTION  

IN MANAGEMENT DECISION-MAKING 

 

The process of economic analysis of the functioning of the entity should be closely 

associated with the use of a systematic approach, and therefore, a complex research of the 

facility management taking into account all its features and aspects: organizational, 

economic, technical, social, environmental and psychological. 

When using a systematic approach, each facility management is studied as a set of 

interconnected elements for which a specific set of properties, which are combined in a 

single unit in order to achieve a predetermined goal, is common. 

In the system, which is a managing, the projects of management decisions 

simultaneously with other information and analytical software used to access control 

functions known to formulate management decisions that subsequently are transferred to 

facilities management. 

Within the facility management solutions are transferred to responsible for their 

implementation units, and the periodic monitoring of their implementation is being 

conducted. As for all operations implemented in the substructures, in accordance with 

them, a primary information resource that is in the order of use of the feedback is sent to 

the information management system is being formed. Short cycle management monitoring 

now shows that the process of economic analysis plays an important role in information 

management sub-system entity for economic justification of management decisions and 

control of their implementation. 
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Creation a mechanism for implementation of the market economy undoubtedly 

modifies the nature of the analytical work. It should encompass both domestic and 

external economic environment of economic activity, including market conditions and the 

adaptability to it, the possible conversion of capital and evaluation of economic risk. 

Methods of economic analysis in a relatively short time in the historic plane (during 

the XX century) undergone a significant transformational change: from the analysis of the 

balance of enterprises to conduct a comprehensive economic analysis of the use of modern 

personal computer equipment and electronic networks. 

Similar transformations are continued in the development of public relations. It is 

worth briefly mentioning the features of modern changes in the practice of economic 

analysis in comparison with typical forms. 

1. Application of the principle of management by absolute and relative deviations, 

that provides management the time to pay attention to the changes directly during the 

manufacturing process, is much broader. 

2. Increased efficiency of economic analysis, that can be observed in minimization of 

the period during which the current analysis is conducted. 

3. Avoiding the formal “accuracy” of the analysis, meaning the shift of the focus 

from the practice of financial statement analysis to the situation analysis, target analysis of 

the entity reserves. 

4. Widespread use of more information simultaneously using external and internal 

financial statements. 

5. Create a group of analysts together with economists, marketers, technologists, 

lawyers (depending on the nature of the problem) to ensure the comprehensiveness of 

economic analysis. 

6. Expanding the limits of use in the economic analysis of sample analytical data. 

The economic analysis is widely used at the time of the audit, revisions and 

marketing research. It is an integral part of the planning of the enterprise activities, which 

(particularly in relation to production costs) is a part of the management accounting 

system. 

All without exception business processes in the enterprise, in its units and associative 

companies, are initiated by their management. The basis of management of such processes 

the responsible management decisions are set. 

For preparation and effective management decisions making it is required to obtain 

complete information on internal and external conditions of the object of administrative 

influence in advance. Because complex of these conditions almost never is the same, 
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meaningful content of specific solutions even in the case of management by the same 

entity, as a rule, is different. 

However, the well-known principles and requirements of management decisions are 

consistent over time (usually by the time of particular economic conditions). 

It should focus on ensuring the efficiency of the management of current economic 

conditions. Economic analysis of the state of the entity emerged as an analysis of its 

official statements, besides, it started from the analysis of the enterprise balance. As a 

result of this analysis, the analytical note was formed. As the output of acceleration of the 

dynamics of any social processes, the need for operational management decisions was 

increasingly growing. That is why in 60 years, a rapid economic analysis appeared. Today 

it is used for determining the deviations during production for timely decision-making. 

Operational analysis using computer technology can be made directly in the execution of 

business transactions. 

System approach to research of the management problems now allows detecting the 

level of many aspects, complexity and information provision. System analysis serves a 

practical set of techniques and scientific methods to the study of management issues, the 

methodological tool to implement a systematic approach to the management. Scheme of 

the implementation process of system analysis is much complex scheme specifically for 

proper decision-making in management (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Implementation process of system analysis scheme 

 

In addition to the known general economic methods of system analysis also such as 

diagnostics system, decomposition system, method of “cross” comparisons, expert 

evaluation, statistical research of the systems, analysis of the measures of the sensitivity 

management solutions to various factors, aggregation of variables in complex factors, 

simulation and so on are applied. 
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strategic management decisions at different levels of the government entity. Without deep 

examination of the programming process, we note the three most important characteristics 

of TCP: first – a clearly defined target set; second – quantification of the resources 

required to achieve each specific goal, taking into account the limited resources; third – 

division of the general program on lower-level programs (sub-programs). 

The study of the different approaches to decision-making allows concluding that 

economic analysis has an important place in the process of executing one of the most 

important requirements of the management solutions – providing scientific prove of 

various options for these decisions, ensuring the maximum financial and economic results 

with minimal consumption of resources of the company. 

The practice of economic analysis in management accounting process also plays an 

important role. All analytical work associated with a cost of the products is provided by 

service or department of management accounting. 

Let us explore the three priority areas of economic analysis of volumes of production 

costs. 

The first direction concerns the analysis of the relationships of indicators such as 

“cost – volume – profit”. The basis for this analysis is the distribution of all production 

costs into two groups: variables and constants depending on their “behavior” in terms of 

changes in sales or production. Variable costs are growing or shrinking proportional to 

changes in output, the amount of fixed costs for this change is constant. Quite different is 

the “behavior” of the cost per unit of output, variable costs per unit of production of 

enterprises are unchanged during the growth or decline in production, fixed costs are 

changing inversely to changes in output, while its growth they are reduced, and during 

reduction – increase. Knowledge of these regularities makes it possible to analyze the 

relationships of indicators “cost – volume – profit” (break-even point analysis). 

The system of equations, enabling the calculation for each version of the break-even 

point, volume margin income, which is the sum of a number of fixed costs and profits, an 

establishment of the relationship indicators “profit – volume”, had begun to be developed. 

However, the calculation of the sensitivity of earnings to changes in costs, prices of 

production and volume of its implementation. Of particular importance is the so-called 

differential analysis, involving research groups only of those indicators that are changing 

after a management decision. 

Such calculations make it possible to identify the alternative courses of actions of the 

management, economic prove of project management decisions. 

The second cost analysis is aimed at preparation of various options of operational 

decisions, meaning management decisions to solve individual problems. The basis of such 
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decisions is the calculation of the volume of marginal income which is the difference 

between the realizable price products and variable costs on their production. Let us 

consider situations that occur frequently in this area. 

One is to establish the feasibility of the order on additional manufacturing products at 

a discounted price if there is adequate production capacity. The problem comes at a time 

when customers are offered a price that is lower than the sum of the total cost of products. 

At first glance, this proposal has to be rejected – such order is essentially flawed, but of 

marginal analysis may modify management approach: If the order covers a significant 

proportion of fixed costs, it is appropriate to take it into account. 

The second type of situation is to identify the operating range of unprofitable 

products for the company. Obviously, the simplest management solution is the elimination 

of unprofitable production. However, if the marginal analysis finds that losses from these 

industries are below the amounts fixed costs, thus elimination is questionable. 

The list of operational situations includes pricing problems. In addition to standard 

situations in which the reference point is the cost of production, there are situations in 

which you must set prices on future products of the company. In such circumstances, the 

target calculation system will benefit, which is based on the oriented market price of new 

products, and calculated the likely cost of routine by experts. Comparing the two figures 

demonstrates the feasibility launch of the production of a new product. 

Therefore, this trend of the operational analysis within each situation requires the use 

of creative analytics approach that can not be based on standard methods of analysis of 

financial statements. 

The third area of managerial economic analysis is closely associated with the 

adoption of long-term management decisions, for example, investment decisions that 

require feasibility assessment of financial resources. Obviously, the investor hopes to 

receive an adequate return on invested financial assets and minimize the risk of loss. 

In order to make the most effective management decisions, it is important to the 

properly evaluate the investment projects. To this end, the following methods are used: 

calculation of the net present effect, determine payback period, the calculation of the index 

or investment rate of return, calculation of the coefficient of investments efficiency. 

In the management system, the role of economic analysis is the transformation of 

economic data in the information that is relevant for making various forms of 

administrative decisions. This type of analysis provides an assessment of past events and 

determines the conditions under which the event occurred. The analysis is performed not 

only for ascertaining of the certain facts, but also for finding the errors, defects and 

ensuring the prompt impact on production processes. Economic analysis of the case is an 



100 

 

important element of the management system, an effective search tool of the internal 

reserves, the basis for the development of scientifically based effective management 

decisions, control of their execution. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В АСПЕКТІ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

 

Метою складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації 

про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за 

звітний період [2]. 

Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 (далі – НП(С)БО 1) 

“Загальні вимоги до фінансової звітності”, який є аналогом звіту про прибутки 

та збитки за МСБО, та Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 

фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

28 березня 2016 року № 433. 

Згідно НП(С)БО 1 форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)” складається з чотирьох розділів [3]: 

І. Фінансові результати. 

ІІ. Сукупний доход. 

ІІІ. Елементи операційних витрат. 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій. 

Щодо першого розділу Звіту про фінансові результати, то дотримані усі 

вимоги МСБО до структури звіту про прибутки та збитки – виділені статті, які 

дають змогу визначити фінансовий результат від звичайної діяльності, а також у 

складі звичайної діяльності – від операційної та іншої діяльності (фінансової та 

інвестиційної). Така класифікація доходів і витрат має дуже важливе значення 

для оцінювання діяльності підприємства. 

Якісний склад показників цього розділу також зазнав змін, передусім 

завдяки визначенню та відображенню доходів і витрат відповідно до вимог 

МСБО. Основні відмінності пов'язані з визначенням, визнанням та 

класифікацією доходів і витрат. Проте стаття “Чистий дохід (виручка) від 
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реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” за своїм змістом відповідає 

вимогам МСБО. 

Структура першого розділу Звіту про фінансові результати надає 

інформацію про доходи і витрати з погляду власника підприємства і розглядає 

прибуток в основному як джерело виплат власникам (нарахування і сплата 

дивідендів), створення резервного або збільшення статутного капіталу; усі 

витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок 

на прибуток, вважає витратами звітного періоду. 

Показники перших двох розділів пов’язують форму №2 з показниками 

інших форм фінансової звітності і використовуються у фінансово-аналітичних 

розрахунках [1, с. 21]. 

Розділ ІІ “Сукупний доход” розкриває дані про інший сукупний доход – 

доходи та витрати, не включені до фінансових результатів підприємства [2]. 

При цьому НП(С)БО 1 визначає сукупний доход як зміни у власному капіталі 

протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій й інших подій (за 

винятком зміни капіталу за рахунок операцій із засновниками). Поява цього 

розділу – спроба зблизити між собою сутність фінансової звітності за 

вітчизняними П(С)БО й іноземними МСФЗ. 

Третій розділ звіту – елементи операційних витрат – дає змогу провести 

аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших 

операційних витрат за економічними елементами і використовується для 

складання звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми 

нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації). 

Розділ ІV “Розрахунок показників прибутковості акцій” стосується лише 

акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито 

продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, 

які перебувають у процесі випуску зазначених акцій. Цей розділ відповідає 

вимогам МСБО № 33 “Прибуток на акцію”.  

Отож, можемо виділити три головні відмінності форми № 2, яка 

складалася за П(С)БО 2 “Звіт про фінансові результати” від форми, 

затвердженої разом з НП(С)БО 1. У новій формі: 

 немає показника ПДВ й інших непрямих податків; 

 немає показників надзвичайних доходів і витрат; 

 є спеціальний розділ, у якому належить відображати статті іншого 

сукупного доходу [4, с. 17]. 
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Узагальнюючи викладене вище, можна дійти висновку, що розділ І 

“Фінансові результати” та розділ ІІ “Сукупний доход” оновленої форми № 2 

повторюють зміст закордонного аналога Звіту про фінансові результати – Звіту 

про сукупний доход. 
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СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ Й УПРАВЛІННІ 

 

З переходом до ринкової економіки у більшості підприємств та організацій 

у зв'язку з підвищенням ролі економічних методів управління, необхідністю 

розробки та обґрунтування перспективних бізнес-планів, комплексної оцінки 

ефективності коротко- та довгострокових управлінських рішень різко зросла 

потреба в розширенні економічної роботи та підвищенні її якості. Це, у свою 

чергу, викликало необхідність автоматизації аналітичного процесу на базі 

ЕОМ. Як відомо, аналітична обробка інформації досить трудомістка, а 
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використання сучасних технологій обробки інформації підвищує оперативність 

й ефективність економічного аналізу. 

Сучасні комп 'ютерні технології дають можливість здійснювати всебічну 

комп'ютеризацію рішення аналітичних задач та значно розширювати 

можливості економічного аналізу в системі управління підприємством. Без 

перебільшення можна сказати, що інформаційні аналітичні системи – це 

могутній інструмент в руках аналітика. 

Розв'язуючи будь-яку задачу, можна виділити її складові елементи, 

реалізація яких передбачає певну сукупність показників, методів аналізу і 

чіткий алгоритм їх застосування. Ці елементи ще називають модулями 

аналітичної задачі, або під процесами технології аналітичного процесу. 

Автоматизація аналітичних розрахунків забезпечує: 

– підвищення продуктивності праці економістів-аналітиків за рахунок 

вивільнення їх від технічної роботи і розширення творчої діяльності, що сприяє 

поглибленню досліджень, вирішенню складніших економічних завдань; 

– глибоке та всебічне вивчення економічних явищ і процесів, повніше 

дослідження факторів та виявлення резервів підвищення ефективності 

виробництва; 

– підвищення оперативності та якості аналізу, його загального рівня і 

дієвості; 

–  обробку, передачу інформації за допомогою використання 

обчислювальної техніки, засобів і каналів зв'язку, комп'ютерних інформаційних 

мереж. Вони є з'єднувальною ланкою між об'єктами і суб'єктами управління і 

виконують такі важливі функції: 

– сприйняття вихідних даних і запитів, які вводяться користувачами ; 

– обробка даних, які введені і зберігаються в системі відповідно до певних 

алгоритмів; 

– формування необхідної вихідної інформації. 

На підприємстві створюється автоматизована інформаційна система, яка 

складається із взаємопов'язаних функціональних підсистем, що забезпечують 

управлінський апарат необхідною інформацією. Основні функціональні 

підсистеми забезпечують розв'язання завдань технічної підготовки 

виробництва, перспективного планування розвитку виробництва, 

маркетингових досліджень, оперативного управління матеріальними, 

трудовими і фінансовими ресурсами, збуту й реалізації готової продукції, 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємства. 
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Під впливом потреб ринкової економіки, які змінюються, інформаційні 

системи постійно удосконалюються. Основними зрушеннями в інформаційних 

системах останніх років стали: розширення функціональних можливостей; 

удосконалення інтерфейсу з користувачем; адаптація наявних інформаційних 

систем, які використовуються на різних типах ЕОМ; застосування гнучких 

засобів пошуку та обробки даних; підвищення надійності і цілісності баз даних; 

створення засобів автоматизації проектування прикладних систем. 

На підприємстві АІС створює умови для використання найновіших 

інформаційних технологій на базі персональних ЕОМ, розподілених баз даних і 

знань, засобів зв'язку для ефективного вирішення основних завдань управління 

підприємством. По суті, АІС є сукупністю пов'язаних локальних обчислюваних 

мереж. Для великих корпорацій, об'єднань та холдингів створюються великі 

корпоративні мережі, які налічують тисячі ЕОМ, зі складною структурою. 

Корпоративні мережі включають локальні обчислювані мережі і глобальні 

обчислювальні мережі, які об'єднують ЕОМ, розподілені за територіями, навіть 

дуже віддаленими (різні міста, країни, континенти). Розрізняють мережі 

відділів і робочих груп залежно від їх масштабів. Мережа робочих груп 

здебільшого включає 10-20, а мережа відділів – 100-150 персональних ЕОМ. 

В умовах автоматизованого робочого місця (АРМ) усі етапи організації 

аналізу становлять єдиний технологічний процес управління, що забезпечує 

підвищення оперативності і дієвості системи управління підприємством. 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – це сукупність інструментальних 

засобів кінцевого користувача, яка включає технічне та організаційно-

методичне забезпечення вирішення завдань його професійної діяльності на 

основі ЕОМ, встановленої на його робочому місці, яка працює автономно або у 

складі обчислювальної мережі. Залежно від функцій виділяють три типи АРМ: 

АРМ керівника; АРМ спеціаліста; АРМ технічного і допоміжного працівника. 

Великою заслугою АРМів є те, що застосування їх у декілька разів знижує 

затрати на документообіг, підвищує швидкість і якість підготовки документів, 

впорядковує організаційну структуру правління, підвищуючи тим самим його 

ефективність. Сучасні АІС підприємства використовують технологію “клієнт – 

сервер” в локальній обчислювальній мережі, розподілену базу даних, 

забезпечують електронну пошту, електронну дошку об'яв засобами глобальної 

обчислювальної мережі. 
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КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

Для успішного функціонування підприємству  завжди потрібні ресурси, 

особливо грошові. В сучасних нестабільних умовах національної економіки 

управління ресурсами, зокрема оборотними, є найважливішим завданням будь-

якого суб’єкта господарювання. Складним і суперечливим питанням 

українського обліку є облік дебіторської заборгованості, що пов’язано з 

існуванням проблеми неплатежів.  Відсутність майнової відповідальності за 

невиконання договірних зобов’язань дає змогу  ухилятись від  розрахунків. За 

даними Державної служби статистики станом на 1 січня 2016 року дебіторська 

заборгованість підприємств України складає 2517203,5 млн. грн., що становить 

61,3 % від загального обсягу оборотних активів підприємств України [1]. На  

підприємствах  західних країн  частка дебіторської заборгованості у оборотних 

активах не перевищує 25 %. 

Управління дебіторською заборгованістю передбачає, насамперед, 

контроль за оборотністю коштів у розрахунках, від ступеня якого, в значній 

мірі, залежить наявність дебіторської заборгованості на підприємстві. Про те, 

на переважній більшості підприємств контролем дебіторської заборгованості 

нехтують, що призводить до негативних наслідків. 

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики контролю за дебіторською 

заборгованістю зробили такі вітчизняні і зарубіжні вчені: О. Біла, О. І. Бланк, Є. 

Брігхем, А. Золотарьов, В. Ковальов, М. Козоріз, Р. Сорока, Є. Стоянова, М. 

Туган-Барановський та інші. Методологічними питаннями контролю та ревізії 

були присвячені роботи наступних вчених: Бардаша С. В., Белова Н. Г., 
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Бутинця Ф. Ф., Жила В. Г., Корягін М. В., Нападовської Л. В., Петренка Н. I., 

Чік М. Ю. 

Однак, залишаються невирішеними питання встановлення сутності 

дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання, методики контролю і 

управління нею, та не визначено єдиного алгоритму керування дебіторською 

заборгованістю. На дебіторську заборгованість впливають як внутрішні, так і 

зовнішні фактори. 

 До внутрішніх факторів,  які впливають на управління дебіторською 

заборгованістю належать: стан  облікової  політики суб’єкта господарювання, 

професіоналізм фінансового менеджера, структура розрахунків, види і стан 

контролю.  

Що стосується зовнішніх факторів  при розробці управлінських рішень, то до 

них належать: стан розрахунків у країні, ефективність грошово-кредитної 

політики центрального банку та комерційних банків, фондів, фінансові ринки, 

рівень інфляції, асортимент продукції та послуг, стан сегментів товарного ринку, 

фінансова стабільність і підтримка бізнесу тощо. 

 Однак ефективне управління підприємством неможливе без належної 

організації обліку дебіторської заборгованості, як основного джерела 

інформації. Організацію обліку дебіторської заборгованості на підприємстві 

необхідно починати з процедури підготовки якісної облікової політики.  

Для ефективного контролю та управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві доцільно  впровадити  наступні заходи: 

1. Призначити відповідального за контролем дебіторської заборгованості в 

підприємстві, це може бути  внутрішній аудитор причому важливо, щоб 

підпорядковувався безпосередньо керівнику; 

2. Враховувати величину дебіторської заборгованості (показники 

дебіторської заборгованості) в системі мотивації співробітників підприємства, 

що займаються реалізацією товарів; 

3. Визначити можливості застосування кредитної політики щодо окремих 

покупців продукції та формування її принципів і умов; 

4. Встановити кредитні ліміти для всіх контрагентів по тривалості і сумі 

наданої відстрочки платежу; 

5. Визначати ступінь ризику не сплати рахунків покупцями; 

6. Збільшувати число покупців з метою мінімізації втрат від несплати 

одним або декількома покупцями; 

7. Вести оперативний контроль за надходженням готівки; 
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8. Аналізувати структуру та динаміку дебіторської заборгованості 

підприємства в попередніх періодах; 

9. Своєчасно визначати сумнівну заборгованість. Ввести претензійну 

роботу співпрацюючи з юридичною службою; 

10. Припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну 

дисципліну; 

Контроль дебіторської заборгованості на підприємстві має включати в себе 

такі етапи: 

1. Встановити контрольні дати, по яким буде контролюватися дебіторська 

заборгованість; 

2. Контроль за відвантаженням продукції, випискою рахунку і його 

відправкою покупцеві, складання картотеки дебіторів. 

3. Контроль за фінансовим станом дебіторів. Фінансовий стан дебіторів 

може змінитися в гіршу сторону. Важливо не упустити момент і отримати з 

боржника хоча б частину суми боргу. Для прискорення процесу оплати можна 

використовувати телефонні дзвінки, телекси і інші форми нагадувань про 

оплату, а також взаємну вивірку термінів і розмірів дебіторської заборгованості. 

4. Відстеження динаміки зміни такого показника ділової активності 

компанії як коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. По коефіцієнту 

можна судити про те, скільки разів в середньому протягом звітного періоду 

дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти, тобто погашалася. 

5. Звернення підприємства-кредитора в Арбітражний суд з позовом про 

стягнення простроченої заборгованості. Порушення справи про банкрутство. 

Отже, дебіторська заборгованість завжди додаткове навантаження на 

бізнес, але її наявність у підприємства не загрожує їй гарантованими 

фінансовими втратами і остаточно втраченою вигодою. Навпаки, грамотно 

побудована система управління і контролю дебіторської заборгованості 

дозволить управлінцям вибирати “правильних” дебіторів, а підприємству 

збільшити кількість  замовлень і величину операційного прибутку. 
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АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

На сьогоднішній день для будь якого суб’єкта господарювання головним 

поняттям виступають фінансові результати отримані внаслідок діяльності 

підприємства. На їхній основі в кінці звітного періоду можна зробити певні 

висновки щодо подальшого ведення господарської діяльності, спланувати 

подальші дії на користь підприємства та його функціонування на ринку.  

Фінансовий результат являє собою універсальну економічну категорію, яка 

враховує два чинники основної мети підприємницької діяльності – доходи та 

витрати. Формування інформації про доходи і витрати здійснюється послідовно 

та безперервно за допомогою системи бухгалтерського обліку. Фінансовий 

результат, за умови його позитивного значення, є джерелом платежів до 

бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. З його допомогою 

створюється стимул для підвищення ефективності діяльності підприємства [1, с 

93]. 

Аудит фінансових результатів передбачає перевірку і підтвердження 

реальності і достовірності показників Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) та їх використання, встановлення вірогідності даних 

первинних документів щодо визначення доходів та формування фінансових 

результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних в 

облікових регістрах, відповідності чинним нормативним документам.  

Аудит як одна із форм фінансового контролю – це оцінка фінансової 

діяльності господарюючого суб'єкта за даними бухгалтерського обліку, а також 

надання аудиторських послуг, консультацій з питань бухгалтерського, фінансового 

та управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, інших видів 

економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності [2, 950]. 

Слід врахувати те, що аудиторська перевірка фінансових результатів є 

достатньо складним етапом у практиці аудиторських перевірок. Це 

пояснюється тим, що даний вид аудиторських перевірок узагальнює всі сторони 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 



110 

 

Перевіряючи фінансові результати аудитор має керуватись П(С)БО 15 

“Дохід”, де відображено порядок формування інформації про доходи 

підприємства, її розкриття у фінансовій звітності та П(С)БО 16 “Витрати”, де 

подано основні вимоги до визнання, складу і оцінки витрат, їх розкриття 

інформації у фінансовій звітності. 

Для того, щоб розібратись в деталях при аудиті фінансових результатів, 

слід розподілити його на стандартні етапи. 

На першому етапі проводиться ознайомлення з особливостями галузі, в 

якій працює дане підприємство, специфікою виробничої діяльності 

підприємства і технологією виробництва продукції, виробничою структурою 

підприємства. Таке знайомство з підприємством може здійснюватися за 

допомогою таких методичних прийомів та способів, як: спостереження, 

обстеження та опитування.  

Другим етапом аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності 

підприємства є оцінка ризику. Аудиторський ризик – це ймовірність того, що 

фінансова звітність підприємства може містити невиявлені суттєві помилки або 

спотворення після підтвердження її достовірності або містить суттєві 

спотворення, коли насправді вони відсутні 

На третьому етапі аудиту фінансових результатів діяльності підприємств 

складається план аудиторської перевірки. Планування аудиту можна назвати 

найвідповідальнішою частиною аудиторської перевірки, оскільки воно 

безпосередньо пов’язане з визначенням мети, завдань, відповідальності та 

обов’язків аудитора.  

Четвертим етапом проведення аудиту фінансових результатів підприємств 

є збирання та вивчення аудиторських доказів. Найціннішими вважаються 

аудиторські докази, отримані аудитором безпосередньо в результаті 

дослідження господарських операцій.  

Наступним етапом аудиту фінансових результатів діяльності підприємств є 

дослідження фінансових результатів діяльності підприємства. Починається 

п’ятий етап з перевірки господарських операцій та записів з обліку фінансових 

результатів діяльності та використання прибутку. Аудитором перевіряються всі 

бухгалтерські записи з обліку доходів і витрат підприємства від різних видів 

господарської діяльності, правильність визначення та обліку фінансових 

результатів за видами діяльності.  
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Завершальним етапом процесу аудиту фінансових результатів є 

узагальнення результатів аудиту та складання висновку про реальність, повноту 

відображення фінансових результатів у звітності підприємства [4, с. 35]. 

Аудиторська перевірка фінансових результатів є однією з найскладніших у 

практиці аудиторських перевірок, тому що цей вид аудиторських перевірок 

узагальнює всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

Фінансовий контроль – це важлива функція управління фінансами. На 

сучасному етапі пріоритетне та основне місце серед органів, які здійснюють 

державний фінансовий контроль в Україні, займає Державна аудиторська 

служба України, яка створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2015 року “Про утворення Державної аудиторської 

служби в Україні” та Положення про Державну аудиторську службу в Україні. 

Державна аудиторська служба покликана здійснювати внутрішній державний 

контроль за використанням коштів затвердженого бюджету, грошових потоків 

(у тому числі місцевих органів влади) і цільових фондів 
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На сьогоднішній день в умовах фінансово-економічної кризи, яка 

торкнулась усіх сфер нашого життя, питання фінансового контролю є 

першочерговим завданням перших осіб нашої держави. Від того, наскільки 

дієвим буде механізм заощадження, використання бюджетних коштів усіх 

рівнів, буде залежати вихід України з світової економічної кризи. 

Безумовно, у період, коли Україна розбудовує ринкові відносини, не можна 

недооцінювати роль фінансового контролю держави, яка полягає в забезпеченні 

фінансової дисципліни. Слід пам’ятати, що фінансовий контроль – це один із 

способів наповнення державного бюджету, що є важливим для такої країни, як 

наша. Це також інструмент боротьби зі злочинами у сфері фінансових відносин, 

спосіб збереження державного майна і коштів, що вкрай актуально останнім часом 

в Україні. Крім того, ефективність здійснення контрольних функцій є чинником 

підвищення авторитету держави у світовому співтоваристві. 

Існують проблеми нормативно – правового характеру у сфері державного 

фінансового контролю. В цілому ці проблеми умовно можна розділити на дві 

групи. Перша стосується недоліків у законодавстві, друга – нормативно-правових 

актів. 

Від правильного проведення контролю за раціональним та ефективним 

використанням державних фінансових ресурсів залежить зміцнення фінансового 

становища нашої держави, її економічне зростання,  рівень життя кожного 

громадянина України. 

Для досягнення позитивних результатів ревізій і перевірок слід посилити 

взаємодію Державної аудиторської служби з податковими, фінансовими, 

правоохоронними та іншими органами контролю. Тільки чітко організована 

система контролю за суб’єктами господарювання державного сектору економіки, 

іншими сферами суспільного життя дає змогу своєчасно виявити й усунути 

фактори , які створюють перепони для ефективного, законного, цільового, 

результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших ативів, досягнення економії бюджетних коштів та 

досягнення поставленої мети. Добре організований контроль формує у працівників 

усіх ланок управління діловитість, компетентність, і оперативність, що є важливим 

фактором вирішення завдань економічного і соціального розвитку. 

Отже, від правильного проведення контролю за раціональним та 

ефективним використанням державних фінансових ресурсів залежить 

зміцнення фінансового становища нашої держави, її економічне зростання, 

рівень життя кожного громадянина України. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

В споживчих товариствах та кооперативах контроль здійснюється 

контрольно-ревізійним відділом, ревізійними комісіями. 

В Законі України “Про споживчу кооперацію” визначається, що “ревізії 

фінансово-господарської діяльності споживчих товариств, спілок та 

підпорядкованих їм підприємств проводяться їх ревізійними комісіями 

(ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних спілок чи 

аудиторськими організаціями” [1].  

Ревізія – це комплекс взаємопов’язаних перевірок фінансово-господарської 

діяльності підприємств, що здійснюється прийомами документального та 

фактичного контролю, спрямованого на виявлення обґрунтованості, 

доцільності та економічної ефективності виконання господарських операцій, 

стану збереження майна. Об’єктами ревізії на будь-якому підприємстві є 

документальна інформація про наявність та рух коштів, виробничих запасів, 

готової продукції, основних засобів, капіталу, використання трудових ресурсів і 

фонду оплати праці, процес створення і реалізації продукції, а також 

розрахункові, кредитні операції, джерела формування коштів та їх цільове 

використання.  

В сучасних умовах докорінного реформування відносин власності, 

організаційно-господарських перетворень перед керівництвом підприємств 

виникає необхідність прогнозування, оцінки ризиків і створення ефективної 

системи управління. Серед найбільш поширених в сучасних умовах форм та 

способів контролю можна назвати управлінський облік, внутрішній аудит та 

контролінг. 

Перед підприємствами споживчої кооперації стоїть нагальна потреба 

використання даних управлінського обліку для формування системи обробки 

економічної інформації та забезпечення інформаційних потреб усіх внутрішніх 

користувачів. Управлінський облік на підприємствах споживчої кооперації 

може застосовуватись в розрізі контролю за центрами відповідальності (рис. 1). 
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Рис.1. Організація внутрішнього контролю  

на підприємствах ресторанного бізнесу споживчої кооперації 

 

В методиці управлінського обліку важливе місце займає система 

бюджетування та контролю.  

Контроль за допомогою бюджетування показує, яка проводиться 

діяльність для досягнення цілей, що в загальних рисах окреслені в 

генеральному плані організації. Бюджети використовуються як засіб контролю. 

Для того щоб застосовувати їх в оцінці результатів діяльності, необхідно: по-

перше, визначити механізм порівняння бюджетних і фактичних показників; по-

друге, виявити вплив бюджетів на дії персоналу. 

Функції внутрішнього аудиту у системі споживчої кооперації розділені 

між організаційними рівнями управління таким чином, що працівники 

контрольних підрозділів вищого рівня перевіряють діяльність підвідомчих 

підприємств і керівників нижчого рівня. Для забезпечення неупередженості і 
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достовірності контрольної інформації важливо розподілити обов’язки між 

декількома працівниками служби внутрішнього аудиту вищого рівня 

управління системи споживчої кооперації. Так само питання, які не потребують 

присутності на місцях, при наявності сучасних інформаційних технологій, 

повинні вирішуватись на більш високих рівнях управління.  

Найбільш досконалою формою організації контролю на підприємстві є 

запровадження контролінгу як функціонально відокремленого напрямку 

економічної роботи на підприємстві. Контролінг включає в себе встановлення 

мети підприємства, поточний збір та обробку інформації для прийняття 

управлінських рішень, здійснення функцій контролю відхилень фактичних 

показників діяльності підприємства від планових, а також підготовку 

рекомендацій для прийняття управлінських рішень. 
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