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ДОХОДИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:  

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ДОСВІД 

 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю 

за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, будується на 

загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 

управлінську, контрольну й інформаційну функції, має певні особливості. 

Найбільш специфічними об’єктами в обліку установ є доходи, видатки і 

результати виконання кошторису.  

Проблеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах розглянуті в 

працях відомих вітчизняних і зарубіжних економістів С.М. Альошина, І.А. 

Андреєва, Й.М. Бескида, Є.П. Вороніна, В.М. Онищука, Р.Т Джоги, С.Я. 

Зубілевич, О.О. Чечуліної, М.Ю. Чік та інших. Сьогодні ключовим напрямком 

модернізації обліку та звітності вони визначають розробку та запровадження в 

державному секторі національних стандартів на основі міжнародних. 

Сутність поняття доходи в бюджетних установах має дещо інше 

значення порівняно з цим же поняттям для підприємств. Це обумовленими 

низкою особливостей відносно умов їх функціонування. Левицька С.О. 

наводить таке визначення доходів – отримані з державного та місцевого 

бюджетів та генеровані бюджетними організаціями асигнування. 

Лемішовський В.І. стверджує, що діяльність цих установ фінансується за 

рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, які надаються їм 

безповоротно.  В свою чергу, Свірко С.В. відзначає, що доходи бюджетних 

установ це надходження грошових коштів, отримуваних установами за 

рахунок державних коштів, для виконання кошторису доходів і видатків. 
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Отже, аналізуючи наведені визначення, можна відзначити, 

принципових різниць у них немає, всі автори ототожнюють їх з 

надходженнями фінансування з бюджетів. 

Зовсім інше поняття наведено в МСБОДС 9, де доходи — валове 

надходження економічних вигод або потенціалу корисності протягом 

звітного періоду, коли чисті активи/власний капітал зростають у результаті 

цього надходження, а не в результаті внесків власників. При цьому суми, 

зібрані представником органу державної влади чи іншої урядової 

організації, не є економічними вигодами або потенціалом корисності і не 

ведуть до збільшення активів чи зменшення зобов’язань, тому їх 

виключають з доходу[1]. 

В міжнародній практиці існує два стандарти з обліку доходів в 

державному секторі сектору МСБОДС 9 «Дохід від операцій обміну» та 

МСБОДС 23 «Дохід від необмінних операцій», а НП(С)БОДС 124 «Доходи» 

об’єднує інформацію по доходах від обмінних та необмінних операціях.  

Поєднання міжнародної практики з вітчизняною призвела до 

виникнення деяких розбіжностей між національним стандартом та 

міжнародними, які впливають на особливості обліку доходів бюджетних 

установ, а саме в НП(С)БОДС 124 «Доходи» не зазначено метод визначення 

доходів від обмінних операцій; склад доходів від обмінних операцій 

включає групи доходів «Бюджетне асигнування» та «Інші доходи від 

обмінних операцій» [3]. 

Невідповідність міжнародній обліковій практиці існує і щодо 

визнання їх в обліку. Так визнання доходів передбачає, що фінансування з 

бюджету визнається доходом в періоді отримання. За операціями 

госпрозрахункового характеру дохід визнається як валове надходження 

економічних вигід або потенціалу корисності протягом звітного періоду, 

якщо чисті активи, власний капітал зростають у результаті цього 

надходження. 

Відображення доходів і витрат відбувається в міру виникнення 

споживання та економічних вигод. Звітність сформована за цим принципом 
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містить не тільки інформацію про минулі операції, а й про ті, що пов’язані 

з виплатою та отриманням грошових коштів у майбутньому. 

Таким чином, доходи бюджетних установ мають специфічний 

характер: поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок 

формування яких регулюється окремими нормативними актами щодо 

кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відбивають, з одного боку, 

джерела їх забезпечення – зазначені фонди (загальний і спеціальний), а з 

іншого боку – характеризують дві економічні категорії, що визначають 

специфіку господарської діяльності бюджетних установ. 

Отже, в умовах реалізації планового характеру доведення бюджетних 

асигнувань, а також враховуючи практику діяльності вітчизняних 

бюджетних установ, є необхідним обліковувати і визнавати у звітності 

доходи та видатки з використанням методу нарахування і норм, 

характерних для Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що 

сприятиме уніфікації формування фінансових результатів одержувачів 

бюджетних коштів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ АУДИТУ В АУДИТОРСЬКУ ПРАКТИКУ УКРАЇНИ 

 

Виникнення аудиту розпочалося у економічно розвинутих країнах як 

послуга висококваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку щодо 

підтвердження публічної звітності підприємств.  

В Україні юридично аудиторську справу було розпочато у 1993 році з 

прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність». Від тоді активно 

почав розвиватися ринок аудиторських послуг суб’єктів підприємницької 

діяльності – спеціалізованих фірм та сертифікованих аудиторів, суб’єктів 

малого бізнесу. Нормативна база, яка відноситься до аудиторської діяльності, 

постійно розвивається, про що свідчить прийняття Закону України «Про 

внесення змін до закону України «Про аудиторську діяльність», численна 

кількість прийнятих Аудиторською палатою України та Спілкою аудиторів 

України  рішень, положень, програм та методичних рекомендацій, а також 

перехід з 2003 року до вимог Міжнародних стандартів аудиту.  

Дослідженням розвитку аудиту в Україні та адаптації його до 

міжнародних стандартів займається ряд вітчизняних спеціалістів, а саме 

Столярова С.О., Галкін В.В., Жук В.М., Голов С.Ф., Канигін С. Л., Куцик П.О., 

Марценюк Р.А., Прозоров Ю.В. та ін.. Однак не зважаючи на цю проблему 

розвитку аудиту в Україні до кінця не розкрито, вона є актуальною і потребує 

вивчення, що і слугує метою нашої статті.  

Щоб розглянути дане питання більш суттєво, дамо визначення 

Міжнародним стандартам аудиту (МСА) – це документи, що формулюють 

однакові вимоги, при дотриманні яких забезпечується відповідний рівень 
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якості аудиту й супутніх йому послуг. Міжнародні стандарти аудиту 

призначені для застосування при аудиті фінансової звітності, але їх можна 

адаптувати й для аудиту іншої інформації й надання супутніх послуг [4]. 

Відомо, що країни з досить високим рівнем розвитку аудиту – Канада, 

Великобританія, Ірландія, США – лише приймають до відома положення 

МСА. Аудитори ряду країн, у число яких входять Австралія, Бразилія 

використовують їх для розробки національних стандартів аудита. Країни, що 

не розробляють власні стандарти аудиту, такі, як Малайзія, Нігерія й інші, 

застосовують МСА в якості національних, відтепер і Україна також перейшла 

до списку таких країн.  

Відбувалася ця процедура у три етапи:  

1. Прийняття рішення АПУ 2003 року, в якому зазначалося про прийняття 

Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості 

Національних стандартів аудиту з 01.01. 2004 року [2].  

2. Прийняття рішення АПУ від 2003 року про затвердження Національних 

нормативів аудиту України, Кодексу професійної етики аудиторів України [3].  

3. Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність»,Статутом 

АПУ прийнято рішення про застосування Міжнародних стандартів аудиту 

видання 2006 року [3].  

Перехід до Міжнародних стандартів аудиту, на нашу думку, можна 

пов’язати з наступними причинами: перш за все ними користуються усі країни 

Євросоюзу до якого ми прагнемо вступити; по-друге, українським 

підприємствам, які зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, необхідно 

представляти фінансові результати своєї діяльності відповідно до міжнародно 

визнаних стандартів; по-третє, для підготовки фінансової звітності відповідно 

до міжнародних стандартів необхідне глибоке знання як українських, так і 

міжнародних принципів бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності.  

Необхідно зазначити, що розробкою, впровадженням та просуванням 

міжнародних стандартів аудиту займається Міжнародна федерація бухгалтерів 

– це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. Її 
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мета – служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії 

на міжнародному рівні та розвиток сильної міжнародної економіки  [1].  

Також ми вважаємо, що для ефективного економічного розвитку 

необхідним є запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). Відповідно, критично важливим є професійний рівень 

фінансових менеджерів, бухгалтерів, аудиторів, їхні знання МСФЗ, а також 

вміння застосовувати знання на практиці. Як наслідок, зростає кількість 

міжнародних аудиторських фірм в Україні, як і кількість зайнятого в них 

персоналу, розпочала свою діяльність на території нашої держави, що призвело 

до збільшення конкуренції і тим самим до покращення якості роботи 

аудиторів. 

Таким чином, формальний перехід України на правові засади 

регулювання аудиторської діяльності, визначені Міжнародною федерацією 

бухгалтерів, став одним з логічних кроків, синхронних з порядком виконання 

стратегічних завдань по переходу на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ). Слід зауважити, що такий перехід є випереджуючим 

порівняно із впровадженням міжнародних підходів до регулювання обліку в 

національну практику. 

Цей процес активізував роботу бухгалтерів та аудиторів України, надавши 

їм можливість працювати не лише з об’єктами нашої держави, але і з іншими . 

Відтак зростання професійного рівня, у зв’язку з вивченням МСФЗ та МСА 

підтверджується престижними сертифікатами міжнародного зразка. Це, в свою 

чергу, додатково стимулює розвиток професійного аудиту в Україні. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бутинець Ф.Ф., Шевчук В.О. – «Міжнародні стандарти фінансової 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З «ОБЛІКУ ТА 

ОПОДАТКУВАННЯ» У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І РІВНЯ 

АКРЕДИТАЦІЇ ЯК ПЕРШООСНОВА ФОРМУВАННЯ НОВОГО 

ПОКОЛІННЯ ГОСПОДАРНИКІВ 

 

               Для формування професійних компетенцій майбутні фахівці з 

питань обліку й оподаткування у процесі здійснення освітньо-професійної 

підготовки здобувають знання з бухгалтерського та фінансового обліку, 

економіки підприємства, обліку і аналізу зовнішньоекономічних операцій, 

фінансів підприємства, економічного аналізу, обліку і звітності у 

бюджетних установах та комерційних банках, податкової системи, 

казначейської справи, обліку у сфері малого бізнесу, основ контролю, 

ревізії та аудиту тощо. 

  Оскільки саме фахівці з питань обліку й оподаткування надають 

достовірну, точну та правдиву інформацію, необхідну в процесі прийняття 

рішень в господарській діяльності підприємства. Водночас, бухгалтер, в 

сучасному розумінні, здійснює не лише ведення обліку, а й компетентний 

у питаннях оцінки, планування, аналізу та аудиту зокрема. 

      Фахівці з питань обліку й оподаткування повинні володіти знаннями 

щодо змісту та призначення стандартів бухгалтерського обліку; 

нормативно-правового забезпечення  бухгалтерського обліку та звітності; 

основ господарського, податкового трудового та фінансового 

законодавства; складових облікової політики підприємства, системи 

рахунків обліку, порядку і способів реєстрації, методів і технологій 
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обробки облікової інформації, правил документообігу; прогресивних форм 

і методів обліку; організації системи внутрішньогосподарського обліку, 

звітності й контролю; основ податкового адміністрування; економіки та 

організації виробництва й праці на підприємстві; порядку обліку 

господарських операцій у бюджетній та банківській сфері; обліку 

зовнішньоекономічної діяльності; методики здійснення контролю, аналізу 

й аудиту діяльності підприємства тощо. Кваліфіковані фахівці з питань 

обліку й оподаткування повинні володіти уміннями щодо організації 

документообігу на підприємстві; розробки інструктивних положень з 

обліку та проектів його удосконалення; обліку господарських, фінансових 

та розрахункових операцій; забезпечення раціонального використання 

фінансових ресурсів за їх призначенням; дотримання розрахунково- касової 

дисципліни; складання, прийому, перевірки та опрацювання 

бухгалтерських документів; формування облікових регістрів; складання 

звітності підприємств і організацій, визначення доходів, витрат й 

фінансових результатів господарської діяльності; встановлення 

взаємозв’язку окремих господарських операцій та фінансових результатів 

діяльності підприємства; вчасного проведення інвентаризації засобів, 

визначення та відображення в обліку її результатів; проведення аналізу 

діяльності, ревізії й аудиту; а також використання сучасного профільного 

програмного забезпечення тощо. 

        Випускники коледжу з спеціальності обліку і оподаткування 

практикуються, стажуються а також працевлаштовуються на перше робоче 

місце, надане установами системи споживчої кооперації, підприємствами, 

а також бюджетними установами. Випускники коледжу зможуть обіймати 

посади бухгалтерів, бухгалтерів-ревізорів, бухгалтерів-експертів, касирів, 

касирів-експертів, завідувачів каси тощо. 

        Розкриття індивідуальності кожного студента в коледжі відбувається 

завдяки участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах, 

професійних конкурсах, екскурсіях на провідні організації споживчої 

кооперації регіону і підприємства різної форми власності, ділових іграх, в 
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процесі яких студентська молодь демонструє рівень засвоєння набутих 

теоретичних знань та практичних навичок. Практичне навчання фахівців з 

питань обліку й оподаткування здійснюється у навчальній бухгалтерії, 

комерційному відділі коледжу, де студенти вивчають системи обліку. 

Виробнича практика майбутніх фахівців з питань обліку й оподаткування 

відбувається на підприємствах регіону з якими підписані договори про 

співпрацю. Водночас з професійною підготовкою майбутніх фахівців з 

питань обліку й оподаткування, у виші створені всі умови. 

Професійна підготовка фахівців - явище довготривале і кропітке, то 

уже сьогодні ми повинні передбачувати необхідність найближчого 

майбутнього, а саме, готувати фахівців того профілю і рівня, які необхідні 

кожній економіці кожної розвиненої країни. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ 

ЗАКАРПАТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Закарпатська область займає вигідне економіко-географічне 

положення. Це екологічно чистий, туристично-привабливий, 

прикордонний регіон України. Одним із показників діяльності кожного 

регіону, Закарпаття зокрема, є товарооборот як чинник забезпечення 

сталого економічного зростання Української держави. Розвиток роздрібної 

торгівлі в країні є динамічним процесом, що відбувається в умовах 

трансформаційних змін національної економіки під впливом факторів 

економічного, соціального та правового характеру.  Це вимагає пошуку 

нових підходів до управління товарооборотом. 

Вивченням окремих проблем, пов᾿язаних з організацією аналізу, 

управлінням товарооборотом, займалася низка науковців: Б. Гринів, 

А. Мазаракі, В. Марцин, Р. Марценюк та ін. Теоретичний огляд праць 

окремих авторів дав можливість з’ясувати зміст ключового слова. 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «роздрібний товарооборот» 
Визначення Автор 

Роздрібний товарообіг характеризує обсяги продажу безпосередньо 

населенню споживчих товарів для власного користування 

Мазаракі А. А. 

[2, с. 96] 

Це реалізація товарів населенню для особистого споживання в обмін на його 

грошові доходи, а також продаж товарів ринкового фонду організаціям і 

установам для колективного споживання  

Марцин В. С.  

[3, с. 124] 

Кількісний показник, що характеризує кінцеву стадію руху товарів у сфері  

обігу, коли товари зі сфери обігу надходять у сферу особистого (індивідуального 

або спільного) споживання шляхом їх обміну на грошові доходи 

Фастовець А. А. 

[1, c. 51] 

Включає дохід від перепродажу безпосередньо населенню нових або 

уживаних споживчих товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) 

через магазини, інтернет-магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, 

лотки, намети, фірми поштового замовлення тощо  з урахуванням суми 

непрямих податків на продані споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо). 

Електронний  

ресурс. Режим 

доступу: http://

www.uz.ukrstat.

gov.ua 

[5] 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
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На основі наведених формулювань під роздрібним товарооборотом 

ми розуміємо показник, який характеризує обсяг реалізації товарів 

населенню для задоволення їх господарських потреб, що визначається у 

грошовому виразі за певний період часу. 

 З метою вивчення зміни товарообігу області в розрізі 

адміністративних районів порівняємо індекси фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за 2015-2017 рр.  

Таблиця 2 

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

Закарпатської області у порівнянних цінах (до попереднього року), % 

 2015 2016 2017 

Закарпатська область 90,1 101,2 109,0 

м. Ужгород 88,3 106,8 101,4 

м. Берегово 92,0 107,4 102,9 

м. Мукачево 93,8 108,0 112,7 

м. Хуст 97,8 88,6 91,0 

м. Чоп 75,2 94,3 106,7 

Берегівський 94,0 96,9 98,4 

Великоберезнянський 81,3 85,0 88,5 

Виноградівський  84,8 91,9 122,0 

Воловецький 86,8 136,1 132,5 

Іршавський  86,8 88,7 142,6 

Міжгірський 89,0 71,1 152,6 

Мукачівський 87,5 98,9 119,5 

Перечинський 94,6 112,9 100,1 

Рахівський 90,0 71,1 131,2 

Свалявський 83,5 106,9 108,0 

Тячівський 89,9 104,8 107,5 

Ужгородський 89,8 93,7 118,4 

Хустський 127,3 100,3 137,9 

Примітка: Складено на основі [5] 

 

За даними табл. 2, загалом по області відбувається зростання обсягу 

роздрібного товарообороту. У 2016 р. позитивні зрушення відмічаються у 
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всіх містах та районах області, окрім м. Хуст, Міжгірського, Рахівського 

районів. Змінилися тенденції розвитку обсягу товарообороту у 2017 році. 

Позитивна динаміка спостерігається м. Чоп, Виноградівський, Іршавський, 

Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Ужгородський та Хустський 

райони. Зменшення обсягу роздрібного товарообороту відмічається у м. 

Ужгород, м. Берегово, Воловецькому, Перечинському районах.  

Серед шляхів зростання роздрібного товарообороту нами пропонується: 

1. Збільшення грошових виплат, зокрема: мінімальної заробітної плати; 

прожиткового мінімуму з урахуванням індексу росту цін. 

2. Урегулювання цін на внутрішньому споживчому ринку, особливо на 

соціальні продовольчі товари. 

3. Залучення інвестицій для розвитку інфраструктури окремих районів 

(Свалявського, Перечинського, Воловецького), так як це туристичні зони. 

4. «Лавка вихідного дня»  − організація виїздної торгівлі у населені 

пункти. 

5. Створення нових робочих місць з метою зменшення відтоку 

працездатного населення за кордон. 

6. Відкриття більшої мережі підприємств безпосередньо від виробника. 

Сьогодні точиться дискусія щодо введення держрегулювання з метою 

зниження інфляції [4]. Богдан Данилишин взяв за основу  дані Укрстату про 

інфляцію в Україні за два місяці 2018 року. В цілому за останній рік продукти 

харчування подорожчали на 17, 6%. Голова Ради пропонує відновлення роботи 

Державної цінової адміністрації, яка здійснювала б контроль за 

ціноутворенням. Вважаємо, що ця точка зору має право на існування.  

Перспективами подальшого дослідження вбачаємо у аналізі 

структури роздрібного товарообороту Закарпаття. 
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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Оподаткування діяльності суб’єктів господарювання здійснюється на 

основі Податкового кодексу із змінами та доповненнями. Сукупність всіх 

податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до 

державних цільових фондів становлять систему оподаткування.   

Діюча сьогодні в Україні система оподаткування формувалась 

протягом останнього десятиріччя. На жаль, поки що, вона є не зовсім 

досконалою і не повністю відповідає вимогам часу, не задовольняє ні 

державу, ні платників податків. Цілий ряд прорахунків та перекосів, які 
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були допущені при її створенні, призвели до того, що податки не виконують 

повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функцій. 

Запозичення досвіду розвинутих країн у формуванні податкової 

системи України, без достатнього урахування специфіки економіки 

обернулося економічним пригніченням виробничої сфери, зростанням цін, 

втратами дохідної частини бюджету. Нині, назріла потреба у реформуванні 

податкової системи, створенні цілісного, стабільного та раціонального 

податкового законодавства.  

Податкова система повинна бути справедливою, оскільки ніщо так не 

сприяє відходу від офіційної податкової системи, як відчуття 

несправедливого до вас ставлення.  

Податкова система не може бути дискримінаційною стосовно одних 

платників податків і надавати переваги іншим. Зрозуміло, що платник 

податків, якому не були надані такі пільги, як іншому платникові податків, 

буде незадоволений системою оподатковування. 

Податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку, 

конкурентоспроможності і працезайнятості. Вона не може цьому сприяти, 

якщо ставки оподатковування настільки високі, що не дозволяють досягти 

належного рівня прибутковості. Крім цього, занадто високі ставки 

продовжують життя тіньового сектора економіки. Якщо за рахунок 

розширення бази оподатковування вдається знизити ставки оподатковування, 

то податкова система стане більш приваблива для інвесторів. 

Податкова система повинна бути подібною до систем, що існують у 

більшості інших країн, оскільки іноземні інвестори хотіли б користуватися по 

знайомій їм податковій системі. Уведення такої системи також дозволило б 

вітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати в інших країнах. 

Податкова система в Україні повинна бути стабільною і 

прогнозованою. Якщо й існує що-небудь, чого платники податків не 

люблять ще більше, чим сплачувати податки, то це раптове введення ще 

одного або декількох нових податків або істотна зміна в системі 

оподатковування десь у середині податкового періоду. 
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Податкова система повинна бути по можливості простою і зрозумілою.  

Потрібно проводити всебічну організаційну і просвітницьку роботу з 

платниками податків, урегулювати і вдосконалювати інформаційні потоки 

між платниками податків та органами контролю за їх сплатою, а також 

враховувати соціально-культурні й психологічні особливості громадян 

країни, усталені традиції при прийнятті рішень у галузі оподаткування. 

Сплата податків має носити обов’язковий характер. Система штрафів і 

санкцій, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, 

щоб несплата або несвоєчасна сплата податків були менш вигідні 

платникові, ніж вчасне і чесне виконання зобов’язань перед бюджетом. 

У світі не існує ні однієї податкової системи, яка б відповідала усім 

вимогам, яким повинна була б відповідати оптимальна податкова система. 

Багато хто з існуючих податкових систем лише наближаються до цього, і 

чим повніше виконуються ці вимоги, тим краще така податкова система. 

Завдяки аналізу цієї теми можна дійти до висновку що, в Україні 

існують серйозні недоліки. По-перше, це нестабільність податкової 

системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків 

негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, 

основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє 

виявлення регулювальної функції основних податків. По-третє, система в 

цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано 

ускладнено. 

Потрібно зосередитись на ліквідації тіньової економіки. Але 

справитися з задачею легалізації "тіньової" економіки тільки мірами 

карного характеру неможливо, для цього треба створити в людей і фірм 

бажання сплачувати податки - тобто одержувати легальні високі прибутки. 
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ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Будь-яка діяльність суб’єкта господарювання неможлива без 

забезпечення системи управління достовірною, повною, неупередженою та 

детальною інформацією про наявність і використання ресурсів 

відповідного суб’єкта господарювання. Облік витрат посідає особливе 

місце в системі управління, оскільки дозволяє здійснювати оцінку 

майбутнього рівня витрат та фінансових результатів і вносити корективи до 

планів діяльності; забезпечує надання інформації про рівень витрат і до 

ходів на будь-який момент, за окремими видами продукції, за кожним 

структурним підрозділом; допомагає здійснювати контроль витрат за 
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критерієм ефективності виробництва. Для успішної реалізації окреслених 

завдань доцільно вивчити проблемні питання щодо змісту та взаємозв’язку 

таких економічних категорій, як: управлінський облік, облік витрат або 

виробничий облік.  

Облік витрат є складовою частиною загальної системи 

бухгалтерського обліку, і, на думку А.Я. Яругової, «...облік витрат це 

дослідження та трансформація, згідно прийнятої моделі, облікових даних 

про витрати та результатів минулої, сучасної та майбутньої господарської 

діяльності з метою ефективного управління». Формуванням такої 

інформації на підприємстві повинен займатися бухгалтерський облік як 

основа інформаційної системи суб’єктів господарювання. 

 Управлінський облік це не тільки частина традиційного 

бухгалтерського обліку, а по суті, самодостатня, заново сконструйована 

система формування й використання в управлінській діяльності інформації, 

яка включає і ту, що сформована у фінансовому обліку. Він включає не 

тільки облікові методи й процедури, але й такі, які удосконалюють 

планування, контроль та прийняття рішень, і ефективним є тоді, коли 

система управління включає зворот ній зв’язок. З кожним роком питанню 

управлінського обліку у вітчизняній науковій літературі приділяється все 

більша увага.  

Сучасний бухгалтерський облік повинен орієнтуватися не стільки на 

зовнішніх користувачів інформації, скільки на задоволення потреб апарату 

управління підприємства. З цією метою виникає потреба посилити 

інформаційні функції обліку, організувати аналітичний облік, виходячи з 

потреб управління витратами. А це в свою чергу, наприклад, потребує 

зіставлення витрат на виробництво та переробку продукції та отримання 

ефекту від її продажу, формування собівартості продукції за центрами 

витрат та центрами відповідальності, ефективність використання ресурсів 

підприємства, що характерно для системи управління витратами.  

Роль управління у виробничому процесі, бухгалтерського обліку в 

системі управління, а також забезпечення системи управління обліковою 
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інформацією дуже велика. Однак на практиці стикаємося з такою 

ситуацією, що, по-перше, спеціалісти управлінських служб мають 

вузькоспеціалізований навик роботи і тому не в повній мірі 

використовують облікові дані в своїй роботі. По-друге, дуже неістотна або 

взагалі відсутня допомога від вищих органів управління. По-третє, стан 

бухгалтерського обліку, тобто самі бухгалтери мало турбуються про те, 

щоб своєчасно та в необхідному розрізі узагальнювати дані та представляти 

їх апарату управління.  

Таким чином, виникає розрив між інформаційним процесом та 

управлінням, для подолання якого створено напрям у розвитку облікової 

науки – управлінський облік, або як його зараз пропонують називати 

система управління витрата ми чи управління ресурсами, метою якого є 

визначення обсягу облікової інформації та використання її як засіб 

управління господарською діяльністю підприємства. Інформація, яку надає 

управлінський облік є важливою при виборі стратегії та тактики 

виробництва, процесу ціноутворення, що передбачає визначення її 

собівартості та відповідно виробничих витрат.  

Управлінський облік в рамках обліку витрат забезпечує управлінців 

різного ієрархічного рівня інформацією для прийняття ними обґрунтованих 

рішень щодо використання праці, виробничих запасів, основних засобів, 

тобто здійснюється процес управління витратами виробництва або облік 

для управління підприємством. Управлінський облік витрат – це 

ідентифікація економічно значимої інформації про використання ресурсів, 

її зведення, групування протягом певного періоду для планування, обліку, 

контролю та аналізу. Це сукупність процедур, які забезпечують отримання 

та аналіз інформації, необхідної керівництву підприємства на всіх рівнях 

для прийняття управлінських рішень. 

Дійсно, роль витрат в управлінні відіграє надзвичайно важливу роль 

в процесі виробництва, побудові ефективного внутрігосподарського 

управління, створенні ефективного механізму планування, обліку, 
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контролю та аналізу з використанням інструментів мотивації працівників 

на всіх рівнях сформованої організаційної структури підприємства.  

Вирішальне значення в управлінні витратами також полягає і в 

розробці стратегії поведінки суб’єктів господарювання в ринкових умовах, 

тобто обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього 

економічного середовища. Враховуючи те, що управління витратами є 

важливою функцією економічного механізму кожного підприємства, то 

облік витрат та управління ними займає чільне місце в системі 

бухгалтерського обліку підприємства. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ:  

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, ОБЛІК 

 

Відповідно до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність" однією з форм ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві є "ведення на договірних засадах бухгалтерського   обліку 

центра-лізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом 

підприємницької  діяльності, самозайнятою  особою, що провадять 

діяльність у сфері  бухгал-терського  обліку та/або аудиторської діяльності" 

[3], тобто використання  аутсорсингу.  

Виникнення аутсорсингу пов'язане з бажанням компаній 

оптимізувати свої ресурси і бізнес-процеси.  

Слово «аутсорсинг» походить від англійського слова «outsourcing» - 

передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям 

на умовах субпідряду [1].  

Найбільш поширеними видами аутсорсингу є бухгалтерський, 

юридичний, кадровий, інформаційно-технологічний, логістичний та 

аутсорсинг персоналу.  

Бухгалтерський аутсорсинг становить винесення функцій, пов’язаних 

з організацією, веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності 

на підприємстві, передачу їх для виконання аутсорсеру. 

Вартість аутсорсингу бухгалтерських послуг залежить від ряду 

факторів: від виду діяльності компанії, системи оподаткування, кількості 

працівників, обсягу документообігу, наявності нестандартних операцій і 

т.д. Проте, підприємство, зацікавлене у послугах з ведення бухгалтерського 
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обліку, повинно здійснити детальний аналіз потреб і засад впровадження 

даного виду послуг, а також оцінити можливі ризики [2].   

Перевагами аутсорсингу бухгалтерських послуг є:  

- економія витрат на утримання власної бухгалтерії, обладнання 

робочих місць, програмне забезпечення, фінансування тренінгів та курсів 

підвищення кваліфікації; 

- конфіденційність:  з аутсорсинговою компанією обов’язково 

укладається договір, в якому прописується гарантія дотримання 

конфіденційності, відповідальність за проведену роботу;  

- безперервність процесу ведення обліку, оскільки виключається 

потреба в заміні бухгалтера на період відпустки або його відсутності; 

- комплексний підхід: для обслуговуваннях клієнтів залучаються 

фахівці, що дає можливість клієнту приймати збалансовані і правильні 

рішення;  

- компетентність: у аутсорсингових компаніях діє системи 

подвійного контролю, що в значній мірі знижує ймовірність помилки і 

штрафів; 

- передача ризиків і відповідальності за правильність ведення 

бухгалтерського обліку, можливість компенсувати понесені збитки при 

наявності помилок. 

 Разом з тим є певні недоліки аутсорсингу бухгалтерських послуг: 

- недоступність бухгалтерської бази : у більшості аутсорсингових 

бухгалтерських компаній замовнику буде недоступна бухгалтерська база. 

- втрата контролю над найважливішими ділянками обліку: не варто 

надмірно захоплюватися перекладом всіх внутрішніх функцій на 

аутсорсинг;  

- відсутність необхідної законодавчої бази. 

При використанні аутсорсингу бухгалтерських послуг обов’язково 

слід укласти договір. Типової форми такого договору немає, тож сторони 

можуть скласти його самостійно. Але оскільки йдеться про послуги, то 

такий договір має відповідати вимогам ст. 901-907 Цивільного кодексу 
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України [5]. Як і будь-які інші послуги, аутсорсинг бухгалтерського обліку 

потребує складання актів приймання-передачі наданих послуг відповідно 

до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» [3]. Як в бухгалтерському, так і в податковому обліку, 

аутсорсингові послуги з ведення обліку належать до адміністративних 

витрат (п. 18 П(С)БО 16, п. «г» пп. 138.10.2 ПКУ).  

Аутсорсинг бухгалтерських послуг дуже популярний в США і країнах 

Європи. Передають у першу чергу на аутсорсинг такі функції, як 

розрахунок заробітної плати і податки [4]. Але якщо західні підприємці 

охоче делегують ведення бухгалтерії спеціалізованим аутсорсинговим 

компаніям, то українці ще відстають від іноземних колег, хоча сучасний 

ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні, та зокрема і в Закарпатті, 

набуває все більшої популярності.  

Послугами бухгалтерського аутсорсинга в Україні частіше 

користуються приватні підприємці, малі підприємства для них це ідеальний 

варіант для отримання вигідного та компетентного бухгалтерського 

обслуговування та бухгалтерського супроводу. 

Великий бізнес в Україні поки дуже обережно ставиться до послуг 

аутсорсингу. Для великих підприємств доцільність переходу на 

бухгалтерський аутсорсинг не є однозначною і вимагає детального аналізу 

в умовах конкретної управлінської ситуації. 
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ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 
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Підвищення доступності фінансових послуг в наш час є однією з 

найбільш актуальних економічних проблем, яка знаходиться під постійною 

увагою міжнародних організацій – ОЕСР, Світового банку, МВФ, 

Базельського комітету з питань банківського нагляду, Ради з фінансової 

стабільності та ін. Проблеми фінансової інклюзивності знайшли 

відображення в офіційних документах міжнародних фінансових установ, 

так і в роботах науковців. 

Фінансова інклюзивність характеризує рівень доступності базових 

фінансових послуг для населення. Йдеться про доступність для дорослого 

населення країни базових фінансових послуг, до яких віднесено такі: 

грошові перекази та платежі, послуги із заощадження, кредитування, 

страхові послуги.  

Фінансова інклюзивність пов’язана з такими поняттями, як фінансове 

охоплення та фінансове виключення. Фінансове охоплення (financial 

inclusion) – доступ споживачів до базових фінансових послуг, що базується 

http://www.visnyk-ekon.uzhnu/
http://www.visnyk-ekon.uzhnu/
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на відсутності різного роду перешкод (цінових та нецінових) щодо їх 

отримання. Протилежним до нього за змістом є показник фінансового 

витіснення (виключення). Фінансове виключення (витіснення) (financial 

exclusion) – унеможливлення доступу споживачів – громадян тієї чи іншої 

країни, до базових фінансових послуг, які відповідають їх потребам, через 

наявність різного роду перешкод та ускладнень (цінових і нецінових) [1]. 

Та частина дорослого населення, яка не отримує фінансових послуг 

взага- лі, знаходиться поза фінансовим обслуговуванням, тобто не має 

доступу до фінансових послуг. Фінансове виключення може бути 

спричинено існуванням тих чи інших бар’єрів, основними з яких є: 

добровільне виключення (відсутність попиту, культурні та релігійні 

причини); примусове виключення (військові дії, стихійні лиха, високий 

ризик, обмежений продуктовий ряд, недостатній дохід, дискримінація за 

різними ознаками).  

Проблема фінансової інклюзивності носить глобальний характер і є 

більш серйозною, ніж багатьом здається. За даними Федеральної корпорації 

зі страхування вкладів, майже третина населення США не користується 

банківськими послугами або користується ними не в повній мірі. В Індії 233 

мільйони чоловік все ще позбавлені доступу до них. В Росії кожен п'ятий 

дорослий громадянин не користується банківськими послугами. В Україні 

41% населення мають рахунки у фінансових установах. Для жінок цей 

показник становить 39% і є вкрай низьким порівняно з рівнем фінансової 

захищеності жінок у країнах ЄС, серед яких частка тих, хто має офіційні 

рахунки, коливається в межах 60–90%. А найвищим для жінок у країнах ЄС 

цей показник є у Фінляндії – 100%. Лише 5% дорослого населення України 

заощаджувало протягом минулого року, використовуючи офіційні рахунки. 

Для порівняння зазначимо, що в таких країнах, як Австрія, Данія, Ірландія, 

Люксембург, Нідерланди, Німеччина, США, Фінляндія, Франція, Швеція 

більше половини дорослого населення заощаджують, використовуючи 

офіційні банківські рахунки. Через скорочення доходів і високий рівень 

боргового навантаження лише 8% населення скористалося новими 
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позиками, в той час як 37% наших громадян позичає в родини або друзів 

[2].  

Стрімке зростання кількості банкоматів, активний розвиток 

банківських послуг на основі використання платіжних карток свідчать про 

формування сучасної платіжної інфраструктури в багатьох країнах світу, в 

т.ч. в Україні. Інституційні зміни, які відбуваються у вітчизняному 

банківському секторі, обмежили спектр основних видів фінансових послуг 

для широких верств населення, насамперед, у сільській місцевості. Так, 

кількість філій комерційних банків на 1000 кв. км території країни 

скоротилася більш ніж втричі – з 2,59 у 2008 р. до 0,72 у 2017 році.  Слід 

також зауважити, що за значенням цього показника Україна знаходиться на 

рівні найбідніших країн світу [3]. 

Постачальники технологій і банківських вже вивчають можливості 

вирішення цієї проблеми, так само як і державні органи в ряді країн, що 

приймають відповідні рішення на законодавчому рівні. Перед ними стоїть 

завдання створити реальні можливості для надання банківських послуг тим 

групам населення, які не можуть користуватися ними в повному обсязі. 

Вирішення цих питань безпосередньо пов’язано з вирішенням двох 

взаємозалежних проблем, по-перше, розширення сфери комунікацій 

фінансових установ з широким спектром фінансових послуг з метою 

підвищення відкритості, доступності і прозорості. По-друге, підвищення 

рівня фінансової освіти та фінансової грамотності населення.  

Стратегія розвитку фінансових послуг має ґрунтуватися на 

поліпшенні якості фінансових послуг для споживачів, які вже мають до них 

доступ, та розширення надання базових фінансових послуг тій частині 

населення, яка немає доступу до неї взагалі. Підвищення рівня фінансової 

інклюзивності спрямоване на формування системи захисту прав 

споживачів фінансових послуг, котра сприятиме фінансовій стабільності та 

зростанню добробуту громадян, стане доступною і зрозумілою для них, 

забезпечуватиме належну якість надання фінансових послуг, запобігатиме 
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застосуванню дискримінаційної щодо споживачів практики роботи 

фінансових установ. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ  

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ РРО 

 

Реєстратор розрахункових операцій – це пристрій або програмно-

технічний комплекс, у якому реалізовано фіскальні функції. Його головне 

призначення – реєстрація розрахункових операцій при продажі товарів, 

послуг чи іноземної валюти. Використання реєстраторів регламентується 

Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 

265/95-ВР. 
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До реєстраторів розрахункових операцій належать: 1) електронний 

контрольно-касовий апарат (додатково забезпечує попереднє 

програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, 

друкування розрахункових та інших звітних документів); 2) електронний 

контрольно-касовий реєстратор (облік кількості реалізованих товарів 

(послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних 

документів); 3) комп'ютерно-касова система (РРО виконаний із 

застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні 

операції, визначені сферою його застосування); 4) електронний таксометр 

(попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих 

послуг з перевезень пасажирів); 5) автомат з продажу товарів (послуг) (в 

автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із 

застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і 

забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості). 

РРО класифікується за сферою застосування: торгівля, ресторанне 

господарство, сфера послуг; оформлення проїзних/перевізних документів 

на автовокзалах та автостанціях; торгівля нафтопродуктами на АЗС; 

операції з купівлі-продажу іноземної валюти; послуги таксі та інші. 

РРО складається з наступних блоків: 1) пристрій вводу інформації 

(клавіатура чи сканер);  2) блок управління (мікропроцесор, пристрої 

оперативної (ОЗП) і постійної (ПЗП) пам'яті). В ОЗП зберігаються дані по 

грошових і операційних регістрах, в ПЗП – програми, які забезпечують 

роботу операційної системи процесора; 3) блоки індикації – дисплей для 

показу інформації, для візуального контролю результатів обчислень, для 

відображення режиму роботи РРО і його стану на цей момент; 4) блок 

фіскальної пам'яті – енергонезалежний пристрій, у якому накопичується 

інформація про виручку РРО від зміни до зміни. Інформація у фіскальну 

пам'ять заноситься при обнуленні ОЗП; 5) блок друку – призначений для 

друкування касових документів: чеків, контрольної стрічки, звітів з 

обнуленням і без обнулення; 6) блок живлення – застосовується для подачі 

напруги на всі функціональні вузли апарата. 
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Режими роботи реєстраторів розрахункових операцій: режим роботи 

касира (основний); режим виведення оперативних звітів; режим виведення 

оперативних звітів з обнуленням (у кінці зміни); режим програмування; 

режим тестування [1]. 

Процедура реєстрації РРО складається з п’яти кроків: вибір та 

покупка РРО, укладання договору з ЦСО, реєстрація РРО в податковій, 

опломбування касового апарату, отримання реєстраційного посвідчення. 

Для того, щоб придбати РРО необхідно звернутися до виробників 

касової техніки. Обраний варіант повинен бути наявним у наказі від 

18.12.17 р. №854 (Держреєстр РРО) та у п.3 ст. 3 ЗУ «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» від 06.07.95 р. №265/95-ВР. 

Після цього необхідно звернутися до сервісного центру 

обслуговування (ЦСО) та укласти договір з постачальником обраного 

варіанту РРО. 

Для реєстрації РРО потрібно скласти заяву за ф.№ 1-РРО, а також 

надати копії документів, перелічених у п.4 гл. 2 р.II Порядку реєстрації та 

застосування для реєстрації розрахункових операцій за товар, що був 

затвердженим наказом Мінфіном України від 14.06.16 р. №547. Протягом 

двох днів працівник ДФС формує та резервує фіскальний номер РРО в 

інформаційній системі ДФС і видає довідку про резервування фіскального 

номера РРО. 

Упродовж п’яти робочих днів від дати оформлення довідки слід 

перевести РРО у фіскальний режим роботи та опломбувати його. На це 

працівникам сервісного центру обслуговування надається три доби. 

Результатом співпраці буде акт введення РРО в експлуатацію та довідка 

опломбування РРО [2]. 

Для того, щоб отримати реєстраційне посвідчення (ф. №3-РРО),  

необхідно представити інспектору завірену довідку про опломбування 

РРО(Ф. № 1-ЦСО) та примірник акта із ЦСО. Датою реєстрації РРО є день 

внесення даних до інформаційної системи ДФС. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм 

власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є 

найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. З одного 

боку, сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, 

безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його 

економічну безпеку, а з іншого – виробничі запаси на рівні великих 

промислових підприємств потребують великих капіталовкладень. Тому, від 

організації та ведення обліку виробничих запасів залежить точність 

визначення прибутку підприємства, його фінансовий стан, 

конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи 

підприємства. 

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу 

як основної ланки діяльності господарського суб’єкта є наявність та 

раціональне використання виробничих запасів. 
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Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху 

виробничих запасів на підприємстві є спрощення оформлення операцій, 

які пов’язані з оприбуткуванням та витратами матеріальних цінностей. 

Відпуск матеріалів у виробництво, де це доцільно, можна оформляти на 

підставі встановленого ліміту безпосередньо в картках складського 

обліку матеріалів, передбачивши в них підпис особи, яка отримує 

цінності. Також можна на картках складського обліку відображати і 

внутрішнє переміщення цінностей [2, с.121-124]. 

Виходячи з вимог ринкової економіки, необхідно удосконалювати 

методологію бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. Необхідно 

стежити за ретельним і своєчасним проведенням інвентаризацій, 

контрольних та вибіркових перевірок, які мають велике значення у 

збереженні матеріалів. 

Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильного 

приймання, зберігання та відпуску велике значення має наявність на 

підприємстві в достатній кількості складських приміщень, оснащених 

ваговими та вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими 

пристосуваннями. 

Важливим напрямом удосконалення процесу формування запасів 

та підвищення ефективності управління ними в умовах реформування 

економічної системи є визначення оптимальної потреби в них. У 

зарубіжній практиці управлінню оборотними активами приділяється 

значно більше уваги, ніж в Україні. Одним із напрямків є оптимізація 

формування виробничих запасів. 

У наш час існує необхідність й одночасно можливість нових 

організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку 

запасів, пов’язаних, з однієї сторони, з переходом на ринкові відносини 

й міжнародні стандарти, з іншої – з широким впровадженням 

комп’ютерних технологій [2, с. 121]. 

Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної 

документації, широке впровадження типових уніфікованих форм, 
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підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, 

забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й витрат 

сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо. 

Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього й 

поточного контролю за дотриманням норм запасів і витратами 

матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності 

оперативного обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, 

деталей і вузлів у виробництві. Дані бухгалтерського обліку повинні 

містити інформацію для знаходження резервів зниження собівартості 

продукції в частині раціонального використання матеріалів, зниження 

норм витрат, забезпечення належного зберігання. 

Доцільною також є розробка єдиної форми документа (на 

відпущення матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей 

документ варто включити всі об’єкти основного та допоміжного 

виробництва під відповідними кодами, які б указували напрям 

використання матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини, 

товари народного споживання, разові замовлення, ремонтно-

експлуатаційні потреби [3]. 

Щоб уникнути помилок і порушень при зборі та реєстрації 

оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку, 

доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям (у 

вигляді посадових інструкцій, виписок з графіків документообігу) про 

порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему 

заохочень і покарань за виконання своїх обов’язків виконавцями. 

Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації) 

знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного 

факту. 

Таким чином, реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку 

запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення 

результативності їх фінансово-економічної діяльності, дозволить 

налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль за 
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наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також досягти їх 

економії. 
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ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ: ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Глобальна мережа Інтернет є одним із найбільш перспективних та 

сучасних інструментів ведення електронного бізнесу. Поширення в 

Україні форм торгівлі з використанням новітніх технологій забезпечує 

комплексне обслуговування споживачів, мінімізацію фінансових і 

часових витрат. На даний час одним із найбільш перспективних видів 

торгівлі на відстані у сфері електронного бізнесу є торгівля через 

Інтернет-магазини. Виникнення такої форми бізнесу спричинило 

необхідність дослідження особливостей їх бухгалтерського обліку.  

Для можливості визначення специфіки бухгалтерського обліку 

торгівлі через мережу Інтернет, першочерговим завданням є 

дослідження питання створення веб-сайту, оцінки понесених витрат та 

облікового відображення відповідних операцій [3].  
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За своєю суттю інтернет-магазин – це інтернет-сайт, призначений 

для продажу продукції. Сайт містить інформацію про продавця, товари 

(послуги), пропоновані до продажу, способи оплати, доставки тощо. 

Суб’єкту господарювання, який планує здійснювати інтернет-торгівлю, 

насамперед необхідно придбати чи іншим чином отримати сайт 

у користування. Найпопулярніший варіант отримання сайту – 

самостійне виготовлення з отриманням авторських прав на нього. 

Виготовити сайт можна силами власних чи залучених програмістів або 

ж його розробку замовляють сторонній організації. У замовленні та/або 

в договорі на розробку вказують про авторські права на новостворений 

сайт, які виникатимуть за замовником [2]. 

З точки зору бухобліку підприємство створює власними силами (чи 

придбаває) нематеріальний актив. Тому виготовлений (придбаний) сайт 

обліковують у порядку, передбаченому ПСБО 8, у групі «Авторське 

право та суміжні з ним права» на однойменному субрахунку 125 [3]. 

Порядок бухгалтерського обліку витрат на підтримку веб-сайту 

залежить від цілей їх здійснення (удосконалення, модернізація, технічне 

обслуговування тощо). Згідно з п. 18 ПСБО 8 “Нематеріальні активи” 

первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, 

пов’язаних з їх удосконаленням та можливістю продовження строку 

використання таких активів, що, сприяє збільшенню первісно 

очікуваних економічних вигод [1]. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на підставі пп. 

145.1.1 Податкового кодексу України протягом строку не менше 2 років 

за методом, визначеним наказом про облікову політику. Амортизаційні 

відрахування здійснюються до досягнення залишкової вартості 

нематеріального активу, що дорівнює нульовому значенню [1].  

Витрати на оплату послуг хостингу (оренда дискового простору), 

колокейшину (оренда сервера у провайдера), плата за домен (доменне 

ім'я не продається, а передається в тимчасове використання) у 

податковому обліку визнаються як витрати, пов'язані з підготовкою й 
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організацією виробництва, а також продажем продукції, робіт і послуг. 

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі таких платежів, включаються 

до податкового кредиту за загальними правилами розділу V "Податок на 

додану вартість" Податкового кодексу України. У бухгалтерському 

обліку витрати на утримання Web-сайту підприємство списує на рахунок 

93 "Витрати на збут". 

Найпоширенішими формами оплати при торгівлі через Інтернет-

магазини є використання платіжних інструментів, електронних грошей, 

шляхом переказу коштів або оплата готівкою тощо. Здебільшого 

безготівковий розрахунок використовується при передоплаті 

замовленого товару. Готівкою покупець розраховується в момент 

отримання товару від кур'єра-продавця у себе вдома (якщо покупець – 

фізична особа) чи в приміщенні офісу (для юридичних осіб), або в офісі 

продавця. Електронні гроші для підприємства фактично є дебіторською 

заборгованістю компанії, що займається обслуговуванням електронних 

гаманців [3]. 

Господарські операції в рамках інтернет-торгівлі відображаються 

у бухобліку в загальному порядку. Для обліку товарів, переданих для 

доставки замовникам, підприємству-продавцю доцільно відкрити окремий 

субрахунок у складі рахунка 28 "Товари" або ж використати з цією метою 

субрахунок 283 "Товари на комісії". А при передачі товару кур'єру чи 

кур'єрській організації товар відображається на окремому субрахунку 

рахунку 281 "Товари на складі".  

Особливістю є дата визначення доходу та дата визначення податкового 

зобов’язання з ПДВ. Якщо на сайті інтернет-магазину зафіксовано 

інформацію про здійснення покупцем оплати за товар/послугу, але кошти 

на рахунок продавця ще не надійшли,  у бухобліку цю подію доцільно 

відобразити бухгалтерським записом Дт 333 Кт 70 (якщо передача 

придбаного товару/послуги відбувається в момент оплати) чи Кт 681 (якщо 

здійснюється передоплата за товар/послугу і передача останніх покупцю 
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відбудеться пізніше). У разі зарахування коштів на рахунок – Дт 311 

Кт 333. 

Дату збільшення податкового зобов’язання з ПДВ продавця (якщо він 

є платником ПДВ) у разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється 

з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, 

іменних або інших чеків, слід визначати згідно з нормою п. 187.5 ст. 187 

Податкового кодексу [1]. 

Отже, розуміння сутності торгівлі в мережі Інтернет, особливостей її 

облікового відображення сприятиме удосконаленню процесу здійснення 

безготівкових розрахунків при операціях Інтернет-торгівлі. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Основою господарської діяльності підприємства є основні засоби 

які відіграють важливу роль у виробничо-господарському процесі, а їх 

використання безпосередньо впливає на результат діяльності 

підприємства. Своєчасне відображення достовірної інформації про рух 

основних засобів, правильна оцінка та нарахування амортизації – є 

основними завданнями бухгалтерського обліку, а також важливою 

складовою коректного інформування внутрішніх та зовнішніх 

користувачів для аналізу оцінки фінансового стану та результатів 

діяльності підприємства.  

Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» що вступили і дію з 01 січня 2018 р. спрямовані на 

гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності згідно із законодавством ЄС та 

МСФЗ. Зокрема, визначено нові умови складання, подання та 

оприлюднення бухгалтерської та консолідованої бухгалтерської 

звітності залежно від категорії підприємства, а також новий порядок 

визнання й оцінки певних видів активів і зобов’язань, доходів і витрат. 

Оскільки основні засоби є однією з головних складових активу 

балансу, а відповідно впливають на фінансовий результат, то перед 

середніми та великими підприємствами стоїть завдання здійснити 

порівняння правил ведення обліку за національними та міжнародними 

стандартами з метою визначення шляхів їх удосконалення.  
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Інформацію щодо визнання, оцінки, амортизації, припинення 

визнання та відображення в звітності, що стосується основних засобів, 

містять у собі П(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». 

П(С)БО 7 розробляли на основі міжнародних стандартів, зокрема МСБО 16, 

що свідчить про наближеність українських стандартів до міжнародних. 

Однак, ці два документи мають і череду розбіжностей. Саме тому, на нашу 

думку, актуальним є питання виявлення спiльниx i вiдмiнниx особливостей 

обліку операцій з основними засобами шляхом порiвняння національних та 

мiжнародниx стандартiв бухгалтерського облiку. Питанням обліку 

основних засобів за національними та міжнародними стандартами 

приділяють увагу багато науковців, серед них: Голов С.Ф., Замазій О. В., 

Костюченко В.М., Корягін М.В., Попович В.І., Войнаренко М.П. та ін.  

Під основними засобами розуміють матеріальні активи, які 

підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання 

в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) [1]. Згідно з МСБО 16, основні засоби – це матеріальні 

об’єкти, які: а) утримуються для використання у виробництві або 

постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для 

адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом 

більше одного періоду [2]. 

Проаналізувавши загальні правила обліку і визнання основних засобів 

за П(С)БО 7 і в МСБО 16 було встановлено,  що характеристики які 

дозволяють визнати актив об'єктом основних засобів відображені у п. 6 

П(С)БО 7 та § 7 МСБО 16 однакові. Проте, виявлено і ряд відмінностей  у 

національних та міжнародних стандартах обліку основних засобів 

узагальнених у табл. 1.  

Загальні принципи визнання основних засобів в українських 

стандартах і міжнародних – аналогічні. Проте між ними є відмінності. На 
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ці відмінності підприємству слід зважати ще на етапі розробки облікової 

політики для цілей складання звітності за правилами міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

Таблиця 1 

Основні відмінності щодо загальних правил  

обліку і визнання основних засобів  

Основні 

критерії 

Національні 

стандарти 

Міжнародні 

стандарти 

Основні відмінності 

Класи-

фікація 

об'єктів  

У п. 5 П(С)БО 7 

наведено чіткий перелік 

груп основних засобів  

У § 37 МСБО 16 

наведено тільки 

приклади класів 

основних засобів, які 

підприємство може 

прийняти у себе в 

обліку. 

Класифікація об'єктів основних 

засобів у П(С)БО та МСБО має 

відмітні особливості.  

У міжнародних стандартах 

включаються до складу витрат 

малоцінні необоротні активи, а 

облік предметів прокату 

регулюється МСФЗ (IAS) 40 

«Інвестиційна нерухомість». 

Вартіс-

ний 

критерій 

для 

основ-

них 

засобів 

 У пп. 14.1.138 п. 14.1 

ст. 14 Податкового 

кодексу України 

встановлено чіткий 

вартісний критерій для 

визнання основних 

засобів.  

МСБО такого 

критерію не 

передбачено ніяким 

стандартом. 

У МСФЗ немає вартісного 

критерію для визнання активу 

об'єктом основних засобів. Це 

питання підприємство вирішує 

самостійно, ґрунтуючись на 

власній думці 

Оцінка 

після 

визна-

ння 

П. 16 П(С)БО дозволяє 

переоцінити об'єкт 

основних засобів, якщо 

його залишкова 

вартість істотно 

відрізняється від 

справедливої вартості 

на дату балансу. 

У § 30–31 МСБО 16  

виділено дві моделі 

оцінки основних 

засобів: модель 

собівартості та  

модель переоцінки. 

Згідно з МСБО підприємство 

повинне вибрати модель обліку 

подальшої оцінки основних 

засобів ще на етапі його 

первісного визнання. Тобто 

підприємству треба відобразити 

вибрану модель в обліковій 

політиці. 

Аморти-

зація 

П. 22-30 П(С)БО. § 62 МСБО 16. У нарахуванні амортизації досить 

багато відмінностей між МСБО та 

П(С)БО, зокрема:  

− кількість методів 

амортизації; 

− початок амортизації; 

− нарахування амортизації 

під час консервації, реконструкції 

об'єкта; 

− щорічний перегляд методів 

амортизації та ліквідаційної 

вартості. 

Примітка: Розроблено автором на основі [3] 
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ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

 

Якщо витрати державного бюджету перевищують його доходи, 

утворюється бюджетний дефіцит. 

Яким чином утворюється дефіцит? Він можливий, коли держава 

витрачає гроші, сподіваючись отримати їх і компенсувати витрати по мірі 

податкових надходжень. Але якщо податкові платежі надходять у менших 

розмірах порівняно з надіями уряду, то в країні утворюється бюджетний 

дефіцит. Особливістю управління бюджетним дефіцитом є те, що воно 

полягає у визначенні його оптимальної величини. В свою чергу, він є 

наслідком кризових процесів в економіці держави, нестачі фінансових 

ресурсів в країні, сприяє збільшенню інфляції і державного боргу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_014
https://uteka.ua/ua/publication%20/Osnovnye-sredstva-v-PSBU-i-MSFO-chto-obshhego-i-v-chem-otlichiya
https://uteka.ua/ua/publication%20/Osnovnye-sredstva-v-PSBU-i-MSFO-chto-obshhego-i-v-chem-otlichiya
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Скорочення обсягів бюджетного дефіциту насамперед пов'язане з 

удосконаленням системи доходів бюджету та механізму їхньої мобілізації. 

На загальнодержавному рівні доцільно модернізувати структуру доходів 

бюджету. Основними напрямами зміцнення дохідної бази бюджетів могли 

б бути: розширення податкової бази, збільшення кількості платників 

податків, зниження податкового навантаження, спрощення механізму 

адміністрування податків, стабілізація нормативно-правової бази та 

прийняття нового Податкового кодексу України; поступове скорочення 

податкових пільг;  

Основними причинами дефіциту бюджету є війни, витрати на 

військові цілі в мирний час, а також спади, стагнація і періоди депресії 

виробництва. Неефективна економіка відчуває труднощі. Доходи падають, 

а разом з ними і податкові надходження. У період спаду зростає безробіття, 

зростають витрати на виплати допомоги з безробіття, що посилює дефіцит 

державного бюджету. Дефіцит може виникнути і внаслідок прорахунків у 

керівництві народним господарством. Крім того, уряди можуть створити 

свідомо, припускаючи, що збільшення державних витрат збільшить 

сукупний попит, а через нього і сукупна пропозиція, забезпечивши поштовх 

для економічного зростання. 

У другій половині ХХ ст. теоретичною основою нарощування 

державних видатків стали офіційно визнані неокейнсіанські постулати, які 

не підтримували класичних принципів "здорових фінансів". Досягнення 

ефективного попиту та повної зайнятості ресурсів, недопущення кризи 

надвиробництва, економічне зростання, антициклічне регулювання - 

основна аргументація на користь постійних бюджетних дефіцитів. 

Низька якість бюджетного планування та обґрунтування бюджетних 

показників може спричинити значні відхилення між запланованими і 

фактичними показниками бюджету та викликати появу неочікуваного 

бюджетного дефіциту. Відсутність належного наукового обґрунтування 

державної політики, неврахування наукових рекомендацій вітчизняних 

учених, які найкраще розуміють закономірності та специфіку національної 
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економіки, зумовлює прийняття парламентом та урядом нормативних 

актів, політичних заходів, проектів, які можуть мати непередбачувані, у 

тому числі вкрай негативні, наслідки. Це все позначається на динаміці ВВП, 

від якої безпосередньо залежить динаміка бюджетного дефіциту. 

Низька якість бюджетного планування та обґрунтування бюджетних 

показників може спричинити значні відхилення між запланованими і 

фактичними показниками бюджету та викликати появу неочікуваного 

бюджетного дефіциту. Відсутність належного наукового обґрунтування 

державної політики, неврахування наукових рекомендацій вітчизняних 

учених, які найкраще розуміють закономірності та специфіку національної 

економіки, зумовлює прийняття парламентом та урядом нормативних 

актів, політичних заходів, проектів, які можуть мати непередбачувані, у 

тому числі вкрай негативні, наслідки. Це все позначається на динаміці ВВП, 

від якої безпосередньо залежить динаміка бюджетного дефіциту. 

При створенні дефіциту державного бюджету виникають проблеми 

його покриття з найменшими втратами для економіки. Є кілька шляхів. 

1. Скорочення витрат держбюджету. Цей шлях не завжди виконаємо, 

так як зменшення державних закупівель позбавляє постачальників доходів. 

Вони не мають можливості розвивати своє господарство, що посилює 

стагнацію в економіці. А скорочення соціальних програм в період, коли 

населення потребує більшої підтримки, провокує соціальну напруженість і 

веде до скорочення сукупного попиту, що, в свою чергу, гальмує зростання 

виробництва. 

2. Збільшення податкового тягаря. Цей шлях призведе до зменшення 

інвестицій і споживання. Скорочується ємність ринку і гальмує економічне 

зростання. 

3. Перетворення дефіциту бюджету в державний борг. Це 

відбувається за рахунок: 

- звернення держави за кредитом до національних банків; 



45 
 

- випуску державних цінних паперів – облігацій, які представляють 

зобов'язання держави виплатити суму запозичень грошей у населення з 

процентами; 

- перетворення кредиту в зовнішній борг при одержанні його від 

іноземних держав. 

Отже, вирішальне значення у системі заходів, спрямованих на 

зменшення бюджетного дефіциту має реструктуризація видаткової частини 

бюджету. До основних заходів цього напряму доцільно віднести такі: 

бюджетні кошти, які спрямовані на розвиток економіки бажано 

використовувати на напрямах, що вирішують завдання структурної 

перебудови економіки, визначають науково-технічний прогрес, приносять 

прибуток, або мають вирішальне значення у суспільному виробництві чи 

споживанні; обґрунтовану розробку окремих бюджетних програм з 

врахуванням можливості використання для їхнього фінансування власних 

надходжень; удосконалення механізму планування і фінансування видатків 

з урахуванням науково-обґрунтованих фінансових нормативів бюджетного 

забезпечення, фінансових норм, які доцільно розробити найближчим 

часом. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОБЛІКОВО-

ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

В сучасних умовах господарювання інвентаризація – це засіб 

контролю за збереженням кількості і якості ресурсів, за достовірністю 

обліку, спосіб підтвердження правильності та достовірності обліку та 

звітності. Вона дає змогу встановити розходження між даними обліку і 

фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі, які оформляють 

відповідними документами і відображають в обліку. Інвентаризація є 

інструментом дослідження економічної реальності, яка пізнається в 

порівнянні [2]. 

Вченими зроблено значний внесок до теоретичного та практичного 

обґрунтування питань, пов’язаних з організацією, документуванням, 

виведенням результатів та обліком інвентаризації. Цей науковий напрямок 

висвітлено у працях вітчизняних вчених: Ф. Бутинця, С. Голова,  В. 

Костюченка, Н. Ткаченка, В. Швеця, М. Чік та інших. 

Еволюція розвитку суспільства, глобалізація світової економіки та як 

наслідок – виникнення нових економічних умов господарювання 

визначають потребу в достовірній обліково-звітній інформації про 

фактичний стан підприємства. Водночас достовірна обліково-звітна 

інформація слугує надійним підґрунтям для прийняття адекватних 

управлінських рішень її користувачами.  Саме тому належне проведення 

інвентаризації на підприємстві є підтвердженням достовірності обліково-

звітної інформації.  
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Первинна документація не завжди може охопити всі господарські 

явища в момент їх здійснення (природні втрати, викликані усушкою, 

використовуванням при зберіганні, транспортуванні, відпуску, стихійні 

лиха, невідповідність фактичних даних обліку через помилки, 

розкрадання, псування, зловживання тощо). У зв'язку з цим виникає 

об'єктивна необхідність у такому способі, який забезпечить можливість 

взяти на облік перелічені явища і процеси. Цього досягають за 

допомогою інвентаризації. 

Інвентаризація є способом спостереження, наступної реєстрації 

господарських операцій, господарських засобів та джерел, які не знайшли 

документального відображення в поточному обліку. 

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник 

підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у 

стилі строки, визначити об’єкти, кількість і терміни проведення 

інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є 

обов’язковим. 

Інвентаризація є одним з основних елементів методу бухгалтерського 

обліку, а також методичним прийомом фактичного контролю при 

проведенні ревізії, аудиту та ін. Інвентаризація конкретизує поняття 

контролю і ревізії, розкриваючи техніко-методологічні аспекти їх 

практичного здійснення. Якщо ревізія служить найважливішою формою 

економічного контролю за способами його здійснення, то інвентаризація 

виступає найважливішим прийомом проведення ревізій та інших форм 

контролю. 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності 

даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час 

інвентаризації активів, зобов'язань перевіряються та документально 

підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і 

оцінка. 

Інвентаризації підлягають також: 
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1) активи і зобов’язання, які обліковуються поза балансом, зокрема 

ті цінності, що не належать установі, але тимчасово перебувають у її 

користуванні, розпорядженні або на зберіганні, переробці, монтажі тощо; 

2) умовні активи і зобов’язання (гарантії, застави тощо); 

3) бланки документів суворої звітності. 

Більшість випадків проведення обов’язкової інвентаризації 

залишились без зміни, але з 01.01.2015 р. керівник підприємства 

отримав право самостійно визначати обсяги проведення  інвентаризації.  

Для проведення інвентаризації розпорядчим документом 

керівника підприємства утворюється інвентаризаційна комісія, до 

складу якої, крім керівника та головного бухгалтера (згідно з 

Положенням), можуть входити представники аудиторських фірм, 

централізованої бухгалтерії, фізична особа, яка веде бухгалтерський 

облік на підприємстві на договірних засадах, досвідчені працівники 

підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік 

(інженери, технологи, економісти, бухгалтери). 

Порівняно з попередніми інструкціями, положення містить більш 

детальнішу інформацію про бухгалтерський облік результатів 

інвентаризації. Результати інвентаризації оформляють протоколом 

інвентаризаційної комісії, у якому вказують зокрема, висновки щодо 

виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів та 

зобов`язань і даних бухгалтерського обліку, що наводяться в звіряльних 

відомостях, а також пропозиції щодо їх врегулювання.  

Отже, згідно Положення №879 процедура інвентаризації майже не 

змінилась, але зараз вона більш детально прописана. Однак міністерства 

та відомства можуть розробляти методичні рекомендації з урахуванням 

галузевих особливостей, і підприємства та організації – затверджувати 

внутрішні положення з інвентаризації. Інвентаризація є важливою 

складовою бухгалтерської методології, оскільки формує облікову 

інформацію, яку належним чином буде опрацьованою та представленою 

у звітності підприємства споживачам для потреб управління та 
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контролю. Інвентаризація стала формою контролю адміністрації 

підприємства. В сучасних умовах зазначена функція контролю 

переміщується з бухгалтерського рівня на управлінський рівень 

підприємства. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В сучасний період на більшості підприємств України управлінський 

облік ще не сформувався як цілісна система збору, аналізу, інтерпретації і 

представлення корисної інформації менеджерам підприємства з ціллю 

прийняття на її основі оперативних, тактичних та стратегічних рішень. 

Відсутня єдина методична база формулювання управлінського обліку як 

системи.  

Сутність управлінського обліку, його призначення можна коротко 

передати визначенням: «виробництво» інформації для здійснення 

http://www.audit.com.ua/ua/index.php?n=1841
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ефективного управління. Таким чином, управлінський облік можна 

охарактеризувати як інтегруючу систему підготовки ключової інформації і 

забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю ефективного 

планування, контролю і покращення якості приймаючих рішень. В системі 

управлінського обліку, крім того, здійснюється оцінка прийнятих рішень на 

різних рівнях управління з точки зору відповідності загальної стратегії 

підприємства [2]. 

В сучасному розумінні в терміні «управлінський облік» все більше 

наголос робиться на слові «управлінський», оскільки організація і методика 

цього виду обліку направлена на рішення саме управлінських задач. 

Виникнення та існування управлінського обліку обумовлені конкретною 

ціллю – допомогти внутрішнім користувачам приймати більше 

обґрунтовані рішення. 

Управлінський облік забезпечує менеджерів інформацією, яка 

забезпечує можливості збільшувати капітал його власникам, а 

робітникам підприємства – збільшувати цінність їх матеріального та 

духовного стану. 

Однією із найбільш важливих інформаційних служб, що 

забезпечує систему управління інформацією на сучасному етапі є 

бухгалтерія, яка формує інформацію про фактичну наявність, 

використання майна і ресурсів організації, про господарські процеси і 

результати діяльності, про позикові кошти, розрахунки, претензії й ін. 

Більшість даних управлінського обліку являється комерційною 

таємницею, оскільки вони відображають стратегію і тактику 

підприємства в умовах конкуренції. Тому саме менеджери підприємства 

являються користувачами управлінської інформації. 

Отже, важливою проблемою на сучасному етапі є становлення ролі 

та місця управлінського обліку в системі управління. Для цього 

доцільно виділити наступні напрямки дослідження: визначення місця 

управлінського обліку в системі управління; дослідження взаємозв'язку 

та взаємозалежності понять "управлінський облік", "виробничий облік" 
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та "фінансовий облік»; вивчення питання полеміки, що ведемо навколо 

поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський; 

визначення значення управлінського обліку в процесі управління [3]. 

Значним недоліком сучасної системи управління є розмежування 

різноманітних служб – планового відділу, бухгалтерії, відділу праці і 

заробітної плати, маркетингу, виробничого відділу, які працюють 

незалежно один від одного і мають вузьку спеціалізацію. При цьому 

мета у них різна: у планового відділу – формування планових 

показників на перспективу, бухгалтерії – "фотографування" 

виробничого процесу та своєчасне складання форм звітності, відділу 

маркетингу – матеріально-технічне забезпечення діяльності; 

виробничого відділу – дотримання технології виробництва та 

забезпечення якості продукції.  

Розвиток концепції управлінського обліку, яка б відповідала 

сучасним проблемам управління, міститься у поєднанні та координації 

всіх функцій управління, результатом якого повинно стати формування 

інформації для прийняття управлінських рішень.  

Можна зробити висновок, що основним завданням системи 

управлінського обліку, з метою успішного функціонування 

підприємства є забезпечення зручною у використанні, прогнозною та 

оперативною інформацією керівництво підприємства. Система 

управлінського обліку має не тільки забезпечити систему управління 

необхідною інформацією, але і координувати всі функції системи 

управління. В системі управління здійснюють процеси планування, 

організації, контролю для успішної діяльності підприємства, а 

управлінський облік обслуговує всі ці процеси. Надзвичайно 

актуальною є проблема взаємозв'язку фінансового і управлінського 

обліку, оскільки від їх удосконалення залежить подальший розвиток 

системи обліку й системи управління. Сутність фінансового обліку по-

різному трактується економістами. Проаналізувавши ці підходи, варто 

стверджувати, що фінансовий облік можна розглядати як систему, яка 
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дає змогу отримати певного виду облікову інформацію, що характеризує 

фінансовий стан підприємства та узагальнена у фінансовій звітності, 

регламентованій державою [4]. 

Отже, система управлінського обліку – це складна система відносин 

між об'єктами управління, що вирішує питання не тільки обліку 

виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, але і оцінки 

діяльності підприємства, і його підрозділів, інвестиційних проектів, 

прийняття і обґрунту- вання рішень в умовах ризику і невизначеності.  
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АВТОСТРАХУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Метою дослідження є визначення стану загального ринку страхування 

та окремо одного з найпрогресивніших видів страхування – 

автотранспортного страхування в Україні. 

Слід зауважити, що нині страховий ринок займає друге місце за рівнем 

капіталізації небанківських послуг. Але цей ринок характеризується  

динамічністю, і тому кожного року становище компаній статистика трактує 

по-різному. Тому дізнаємось, яке становище СК у 2017 році та порівняємо 

його з минулорічними показниками. Також, з якими проблемами 

стикаються компанії, чи достатньо проінформоване населення про 

необхідність страхових послуг та як забезпечити обізнаність громадянам. 

Найменше попитом користуються послуги зі страхування життя.  

Натомість найпоширенішою послугою – є автострахування. Тому також 

з'ясуємо, чому цей вид набуває все більше і більше популярності, які 

компанії, пов'язані з ним є найуспішнішими та які пропозиції можна внести, 

щоб полегшити життя тим, хто страхує авто. 

Статистичні дані свідчать, що станом на 30.09.2017 р. діяло 296 

страхових компаній. З них СК «life» ( зі страхування життя) – 34 компанії, 

а СК «non-life» (інші, не пов'язані зі страхуванням життя) - 262.  Якщо 

порівняти загальний показник з аналогічним періодом 2016 року, то він 

зменшився на 27 компаній. 

Поряд з цим з’являється проблема – шахрайство, серед 

найпоширеніших таких випадків можна виокремити велику кількість 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
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несправжніх страхових полісів з логотипами компаній, які вже не 

функціонують, а населення навіть не підозрює про це. 

Загальні показники діяльності страхових компаній характеризуються 

наступними даними: сума надходжень валових страхових премій перших 9 

місяців 2017 р. і аналогічний період 2016 р., то він збільшився на 6 546,9 

млн. грн., тобто на (26,4%), а обсяг чистих страхових премій зріс на 1202, 5 

млн. грн. (6,1%). Обсяг валових страхових виплат збільшився на 1 103,8 

млн. грн. (17,6%). А обсяг чистих – на 1 111,1 млн. грн. (18,4 %). Розглянемо 

більш детально, яких видів страхування це торкнулося найбільше. Отже, 

добровільне майнове страхування у відсотковому співвідношенні складає 

47%, добровільне особисте, фінансових ризиків та цивільної 

відповідальності власників транспорту складає майже по 10% кожний вид 

окремо. Інші види страхування займають незначну частку.  

В Україні найбільш поширені наступні різновиди автострахування: 

КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена карта». Розглянемо динаміку основних 

показників саме по цих видах. 

Слід зауважити, що загальна сума валових страхових премій за 

аналізований період становить 7 708,9 млн. грн., це на 921,8 млн. грн. 

(13,6%). Збільшення відбулося у кожному з видів автострахування. Крім 

того, загальний обсяг валових страхових виплат становить 46,8 млн. грн. 

Це на 5,8 млн. грн. ( або на 29,7%) більше, ніж у 2016 р.  

Серед лідерів Каско-страхування можна виділити трійку лідерів: АХА 

СТРАХУВАННЯ, УНІКА, УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА; в ОСЦПВ 

– ОРАНТА, ТАС СГ та ПРОВІДНА; по Зеленій карті - ТАС СГ, ІНГО 

Україна, ГЛОБУС. Здійснено характеристику показників їхньої діяльності. 

З метою збільшення обсягів продажу страхових продуктів у галузі авто 

страхування необхідно в першу чергу, розробити програму продажу полісів 

через термінали самообслуговування на базі державних банків, а сам 

електронний поліс буде приходити клієнту на вказаний e-mail, а також 

запровадити обов’язкове страхування «Повне Каско» для водіїв з стажем 
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керування авто до 3-х років (з метою зменшити ДТП), з одночасним 

забезпеченням державного нагляду та контролю у цьому напрямку. 

Проведено дослідження у соціальній мережі Fасеbook. Першим 

питанням до респондентів було: чи можуть вони без додаткових джерел 

інформації пояснити механізм страхування та чи розуміють вони його, де 

були запропоновані 3 варіанти відповіді: 53,4% відповіли, що так, 18,9% - 

ні, а 27,7% - не зовсім. Зміст другого питанням стало: чому вони не 

користуються страховими послугами, з яких 55% відповіли, що не 

довіряють, 12% - не розуміють принципу роботи, а 33% - не потребують. І 

третім – чи хотіли би вони, щоб у ЗМІ було більше поширення інформації 

про діяльність СК, на що була отримана відповідь: 46,5% опитаних 

відповіли, що так, 31% - ні, 22,5% - не потребують. У зв’язку з цим з метою 

підвищення рівня знань студентів та культури в галузі страхування 

необхідно: по-перше, ВНЗ заключити договори на проведення 

технологічної практики в СК для студентів спеціальності Фінанси, 

банківська справа та страхування; по-друге, на базі навчального закладу 

проводити тренінги з студентами по темам страхування; по-третє, під час 

навчального процесу проводити практичні заняття на базі СК. 
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ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Лізинг – це один із фінансових інструментів, що сприяє активізації 

інвестиційних процесів і виробничої діяльності суб’єктів господарювання. 

Його можна охарактеризувати як особливий інструмент фінансування, що 

поєднує орендні, кредитні та майнові відносини і забезпечує технічне 

переоснащення підприємств за допомогою інвестицій в матеріальній чи 

грошовій формах. 

Предметом лізингу можуть бути будинки, споруди, обладнання, 

транспортні засоби й інше рухоме і нерухоме майно, яке може 

використовуватися для підприємницької діяльності. Предметом лізингу не 

можуть бути земельні ділянки й інші природні об’єкти, а також майно, що 

заборонено законодавством для вільного обороту чи для яких встановлений 

особливий порядок обороту. Лізингова операція виглядає наступним 

чином: 

1. Користувач (після вступу до лізингових відносин – 

лізингоотримувач) повідомляє лізингову компанію, яке устаткування йому 

необхідне. 

2. Лізингова компанія, переконавшись в ліквідності проекту, купує це 

устаткування у фірми-виробника або іншої юридичної особи (продавця). 

http://www.kriza.com.ua/rejting-straxovyx-kompanij-ukrainy-2016/
https://maanimo.com/rates/insurance
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3. Лізингова компанія (лізингодавець), ставши власником 

устаткування, передає його в тимчасове користування з правом подальшого 

викупу (визначається договором) лізингоотримувачу, одержуючи лізингові 

платежі. 

На рис. 1 наведено типову схему послідовності взаємозв’язків при 

лізинговій операції. 

Основними видами лізингу вважаються: 

–  фінансовий лізинг, який  характеризується тривалим терміном 

контракту (від 5 до 10 років) і амортизацією всієї або більшої частини 

вартості устаткування. Фактично фінансовий лізинг є формою 

довгострокового кредитування покупки. Після закінчення терміну дії 

лізингового контракту орендар  набуває права власності на об’єкт оренди; 

 

 

 

 

 

 

1 – укладання лізингової угоди; 

2 – регулярні лізингові платежі; 

3 – контракт купівлі-продажу; 

4 – оплата повної вартості обладнання; 

5 – поставка обладнання. 

Рис. 1. Схема послідовності взаємозв’язків у лізинговій операції 

 

–  оперативний лізинг має на меті передачу в користування майна 

багаторазового використання на термін коротший за термін його 

експлуатації. Він характеризується невеликою тривалістю контракту (до 5 

років) і неповною амортизацією устаткування за час оренди. Після 

закінчення терміну оренди устаткування повертається орендодавцю.  

Головними інститутами ринку лізингу, на відміну від основних 

учасників лізингової угоди, є лізингодавці, банківські установи та держава.  

Продавець лізингового 

майна 

Лізингоодержувач 

Лізингодавець 

3 

4 
1 

2 
5    
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Лізингові компанії, формуючи пропозицію на ринку лізингових послуг, є 

основною складовою розвитку сучасної лізингової індустрії. Банківські 

установи беруть активну участь у формуванні ціни на лізингові послуги 

шляхом кредитування лізингодавців. А державні органи, стимулюючи 

лізинговий сектор податковими пільгами, можуть значно перевищити 

недоотримання податкових надходжень до бюджету, одержаними 

доходами від суміжних виробничих галузей. 

За даними Нацкомфінпослуг [1] кількість фінансових установ та 

лізингодавців (зареєстрованих в Державному реєстрі фінансових установ та 

Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати 

окремі фінансові послуги) за підсумками 2017 року становила 2176 установ 

(рис. 2). Незважаючи на зменшення кількості фінансових установ та 

лізингодавців, обсяги їх активів та наданих ними фінансових послуг 

упродовж останніх років мають стабільне зростання. Зокрема, за 

результатами 2017 року активи фінансових установ та лізингодавців, у 

порівнянні з попереднім роком, зросли на 16% і становили 185,8 млрд. грн, 

а обсяги наданих ними фінансових послуг, у порівнянні з 2016 роком, 

зросли на 49% і становили 206,8 млрд. грн. 

Отже, лізинг – це угода між власником майна (орендодавцем) і 

орендарем про передачу майна в користування на обумовлений строк за 

встановленою рентою (лізинговий платіж), що виплачується періодично 

згідно із умовами договору (як правило, щомісячно). Розвиток лізингових 

операцій в Україні є ефективним інструментом інтенсифікації ринкових 

відносин, виходу економіки з фінансової кризи і подолання її негативних 

соціально-економічних наслідків. 
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Рис. 2. Статистика діяльності фінансових установ та 

лізингодавців у 2015-2017 роках [1] 
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http://www.uul.com.ua /press/leasnews/item_1100. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ЕКОНОМІКИ 

 

 

 

 

Матеріали 

ІІІ всеукраїнської наукової конференції 

для студентів економічних спеціальностей 

закладів вищої освіти України 

І – ІІ рівнів акредитації 

 

 

 

 

Відповідальні за випуск 

к.е.н., доцент Р. А. Марценюк, 

к.е.н., доцент М. Ю. Чік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 11.04.2017 року 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. 

Гарнітура Times New Roman. Друк на різографі. 

Віддруковано в друк. видавництва Львівського торговельно-економічного університету 

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. 

Тел. 244-40-19. e-mail drook@ukr.net 

Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, 

телебачення та радіомовлення України серія 

ДК № 5149 від 15.07.2016 р. 

mailto:drook@ukr.net

