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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

 

Антонюк В. В., 

студентка спеціальності 

7.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Литвиненко Н. О., 

Національний університет 

“Львівська політехніка” 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ У СКЛАДНОСТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Раціонально організована система бухгалтерського обліку у складноструктурних 

підприємствах повинна враховувати організаційно-правові особливості управління 

підприємством, передбачати та забезпечувати чітке виділення інтересів сторін, задіяних 

у господарській діяльності, з обов’язковим врахуванням особистої зацікавленості осіб, 

що створюють, систематизують, узагальнюють використовують та передають обліково-

фінансову інформацію.  

Системний підхід до побудови бухгалтерського обліку у межах складно-

структурного суб’єкта господарювання можна забезпечити, проаналізувавши економічні 

засади функціонування таких об’єктів організаційно-правових форм господарювання як 

“підприємство” і “відокремлений структурний підрозділ” та визначивши можливі 

економічні й фінансові механізми взаємодії, що є визначальними для управління ними та 

організації бухгалтерського обліку.  

Вищевикладені факти засвідчують актуальність теми дослідження та обумовлюють її 

мету, яка полягає у систематизації організаційних засад побудови системи 

бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання із відокремленими структурними 

підрозділами.  

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним 

органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами 

для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення 

виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності [1]. Суб’єкти 

господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені 

підрозділи без створення юридичної особи, погоджуючи питання про розміщення таких 

підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування [2, с. 150]. 

Відокремлений підрозділ юридичної особи – це філія, інший підрозділ юридичної 

особи, що розміщений поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує 

роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи або здійснює 

представництво і захист інтересів юридичної особи [3, с. 1]. Філією є відокремлений 

підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює 

всі або частину її функцій [4, с. 95]. Представництво – це відокремлений підрозділ 

юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює 

представництво і захист інтересів юридичної особи [4, с. 95]. 

Отже, підприємство, як окремий суб’єкт господарювання, може мати дволанкову 

структуру управління, вищий рівень якої формує підприємство як окрема юридична особа, 

що створила відокремлені структурні підрозділи, нижчий – відокремлені структурні 
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підрозділи (філії або представництва), як виділені, так і не виділені на самостійний 

(окремий або індивідуальний) баланс.  

Виділені на самостійний баланс відокремлені структурні підрозділи, які відкрили 

поточні рахунки в банку, залежно від джерел фінансування можна умовно розділити на: 

– затратні підрозділи – відокремлені підрозділи, діяльність яких фінансується за 

рахунок головного підприємства (наприклад, ремонтні майстерні, завданням яких є 

тільки обслуговування безперебійного процесу перевезень); 

– доходні підрозділи – відокремлені підрозділи, які ведуть фінансово-

господарську діяльність та функціонують за рахунок коштів (виручки), отриманих на 

власний поточний рахунок [2, с. 150]. 

Якщо підприємство має територіально відокремлені структурні підрозділи, виділені 

на окремі (самостійні або індивідуальні) баланси, то бухгалтерський облік, як правило, 

ведеться децентралізовано (має місце пооб’єктна централізація) у кожному з таких 

підрозділів. Зведений баланс підприємства складає безпосередньо суб’єкт 

господарювання. Суб’єкт господарювання, який має зареєстровані відокремлені 

структурні підрозділи визначає форму організації бухгалтерської служби (повна чи 

часткова централізація) та регламентує порядок: 

– оцінки господарських операцій через затвердження системи внутрішнього 

ціноутворення; 

– документування внутрішньогосподарських взаємовідносин (шляхом розробки 

переліку типових документів та графіка документообігу); 

– застосування рахунків бухгалтерського обліку через узагальнення номенклатури 

внутрішньогосподарських операцій та систематизації їх відображення у системі 

подвійного запису; 

– складання окремого балансу та звітності. 

За результатами дослідження систематизовано основні організаційні засади 

побудови системи бухгалтерського обліку у суб’єктів господарювання із 

відокремленими структурними підрозділами шляхом застосування у логічній 

послідовності елементів методу бухгалтерського обліку: оцінки, документування, рахунків 

та подвійного запису, інвентаризації, балансу та звітності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБОРОТНІ 

МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ 

 

В результаті трансформацій національної економіки України у системі 

бухгалтерського обліку відбулися певні зміни, які стосуються його об’єктів. 

Більшість промислових підприємств в Україні у власній діяльності використовують 

малоцінні засоби праці широкої номенклатури та в значних обсягах, які відносяться 

до швидкозношуваних предметів. Як засоби праці, у процесі використання ці активи 

одноразово переносять свою вартість на вартість виробленої продукції, робіт (послуг) 

та використовуються в межах одного року або операційного періоду, у зв’язку з чим 

до них застосовують специфічні методи обліку.  

Трактування сутності, визнання, оцінки та класифікації МШП знайшли своє 

відображення в наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців і 

практиків, серед яких: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, М. В. 

Кужельний, С. Ф. Голов, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, М. Г. 

Чумаченко, В. Г. Швець, П. С. Безруких, С. О. Марченко, Р. Л. Хом’як, П. П. 

Новиченко, В. Ф. Палій, О. М. Левченко та інші.  

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться на рахунку 22 

“Малоцінні та швидкозношувані предмети”. За дебетом рахунку 22 “Малоцінні та 

швидкозношувані предмети” відображаються за первісною вартістю придбані 

(отримані) або виготовлені МШП, за кредитом – за обліковою вартістю відпуск МШП 

в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і 

витрат від псування таких предметів. При цьому слід зауважити, що списують дані 

цінності в повному обсязі, не нараховуючи при цьому зносу [1, с. 128]. Основним 

джерелом надходження МШП на склад є їх оприбуткування у загальному порядку 

придбання матеріальних цінностей або виготовлення власними підрозділами 

підприємства. Тому надходження таких предметів документально оформляють 

подібно, як при обліку оприбуткування сировини і матеріалів від постачальників за 

цінами придбання з урахуванням витрат, що формують первісну вартість активів. 

Облік наявності МШП на складі, а також документальне оформлення і облік руху – 

надходження, внутрішнє переміщення, передача зі складу в експлуатацію предметів, 

реалізація – здійснюється згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 

“Запаси” [2]. У положенні зазначається, що до складу запасів входять малоцінні та 

швидкозношувані предмети, які використовується не більше одного року або 

операційного циклу, якщо він більше року. 

Відповідно до П(с)БО 9 “Запаси”, малоцінні та швидкозношувані предмети 

визнаються активом, якщо: існує імовірність того, що підприємство отримає в 

майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; вартість МШП може 

бути достовірно визначена. Однак, у Методичних рекомендаціях, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 (із останніми змінами та 

доповненнями від 30.12.2013 р.) зазначаються ще два критерії визнання МШП 

активом: підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом власності або з 
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правом повного господарського оперативного управління на придбані (отримані) 

запаси; підприємство здійснює управління та контроль за МШП.  

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є: 

визначення первісної вартості придбаних МШП; контроль за їх зберіганням як в 

період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах 

підприємства; контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації. 

Отже, правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві 

передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при 

прийманні на склад і відпуску їх в експлуатацію та подальший їх облік до повного 

фізичного і матеріального зносу та списання з обліку за кількістю. 

Отже до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів відносять 

предмети праці, що неодноразово, в межах одного року або операційного циклу 

беруть участь у виробничому процесі підприємства та списуються на витрати у 

фінансовому і податковому обліку в момент передачі їх у експлуатацію. Обліковою 

одиницею МШП є кожний окремий предмет, тобто найменування об’єкта. Слід також 

зазначити, що від моменту надходження і до передачі в експлуатацію та списання за 

кількістю всі МШП повинні бути закріплені за матеріально відповідальними особами. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

 

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) –  суми, 

які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в 

кредит. Проблеми обліку дебіторської заборгованості, передусім, зумовлені 

суперечливим характером нормативних документів, а також рівнем розробок окремих 

теоретичних і практичних аспектів методології обліку дебіторської заборгованості. 

Вивченню проблем обліку дебіторської заборгованості присвячено ряд праць 

зарубіжних та вітчизняних економістів: І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. 

Грязнової, З. В. Гуцайлюка, В. П. Завгороднього, П. О. Куцика, В. О. Озерана, Я. В. 

Соколова, В. В. Сопка, О. М. Чабанюк, Хенка, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, Ю. 

М. Швайки та ін. Однак, теоретичні та практичні дослідження фахівців свідчать, що 

питанням організації обліку дебіторської заборгованості приділяється недостатня 

увага. Водночас, необхідно зазначити, що можливість вчасного погашення 

дебіторської заборгованості–основне питання, що впливає на організацію її обліку [1].  

Основними недоліками існуючої системи обліку дебіторської заборгованості є: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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1) структура дебіторської заборгованості, що представлена у нормативних 

документах, не передбачає її деталізації та співвідношення різних видів дебіторської 

заборгованості; 

2) бухгалтерський облік дебіторської заборгованості не враховує специфіки 

даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику 

кількість методів оцінювання;  

3) облікові регістри, що рекомендовані для використання, не передбачають 

накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і 

узагальнення, що заважає отриманню достатньої інформації для проведення аналізу 

розрахунків із дебіторами; 

4) необхідність змін у будові регістрів аналітичного та синтетичного обліку 

дебіторської заборгованості [2]; 

5) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи та послуги; 

6) застосовування в умовах України традиційної за кордоном методики аналізу 

дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу 

вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами; 

7) недостатнє вивчення питань обліку сумнівних боргів, зокрема, резерву на їх 

покриття [3]. Сумнівні борги завищують реальний результат від реалізації, тому, 

згідно з принципом обачності, підприємство повинне визначити можливі витрати від 

неповернення частини боргів покупцями у момент визначення доходу від реалізації, а 

не в тому періоді, коли покупці не змогли оплатити товар. 

Платіжно-розрахункові відносини із суб’єктами господарювання потребують 

ефективної системи обліку й аналізу на підприємстві. Саме вона забезпечує 

керівництво достовірною та своєчасною інформацією про стан дебіторської 

заборгованості, наявність “слабких” місць і можливі шляхи їх усунення [4].  

Напрямками вирішення проблем обліку дебіторської заборгованості можна 

зазначити: 

1) розробку чіткої та досконалої класифікації дебіторської заборгованості, 

уніфікації способів її оцінки та документів аналітичного обліку;  

2) удосконалення контролю стану розрахунків із дебіторами, зокрема, за 

протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види дебіторської 

заборгованості, які є недопустимими для підприємства [5]; 

3) уточнення визначення поточної дебіторської заборгованості, оскільки згідно з 

П(С)БО 10, вона “за продукцію, товари, послуги визначається активом одночасно з 

визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за 

первісною вартістю”; 

4) вдосконалення методики визначення суми резерву сумнівних боргів.  

Отже, облік дебіторської заборгованості повинен якнайкраще відображати 

господарську діяльність з достатньою конкретизацією, адже чітка організація обліку 

дебіторської заборгованості на підприємстві дозволяє ефективно формувати 

стратегію управління. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Податки є складною й надзвичайно впливовою на всі економічні явища та 

процеси фінансовою категорією. На сьогодні роль податків, як регулятора економіки, 

зростає. Держава шляхом встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи 

обмежує розвиток окремих галузей або сфер економіки.  

Останнім часом у центрі уваги уряду та бізнесу перебуває податок на прибуток, 

який має значне фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в 

економічно розвинутих країнах. Він, крім значного фіскального значення, має й 

широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. За 

допомогою цього податку держава може здійснювати стимулюючий вплив на 

розвиток окремих галузей або регіонів, на виробництво пріоритетних товарів, робіт, 

послуг, на пожвавлення інвестиційної та інноваційної діяльності та розвиток 

конкурентних відносин тощо. Цей вплив може здійснюватись за рахунок 

диференціації ставок оподаткування і надання пільг, амортизаційної політики, 

податкового кредиту та податкових знижок [1]. 

Сума податку на прибуток визначається виходячи з доходів та витрат 

підприємства. До 2015 року доходи і витрати, визнані в бухгалтерському обліку, 

відрізнялись в податковому обліку за рахунок постійних або тимчасових податкових 

різниць. Зважаючи на останні зміни, які відбулись в податковому законодавстві, 

відповідно до прийнятих нововведень зазнали зміни і положення Податкового 

кодексу щодо оподаткування  податком на прибуток підприємств. А саме, з 2015 року 

податок на прибуток обчислюється, виходячи з бухгалтерського фінансового 

результату (за П(С)БО чи МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені 

Податковим кодексом [2]. При цьому, податкові різниці визначатимуть ті платники 
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податку на прибуток, які мають дохід більше 20 млн. грн. на рік. Решта платників 

визначатимуть прибуток до оподаткування без таких коригувань [2]. 

Доцільно звернути увагу на оптимізацію оподаткування, за допомогою якої 

можна досягнути максимального фінансового результату. Але потрібно не 

пропустити той момент, коли податкова оптимізація перестає бути такою і набуває 

ознак податкового правопорушення або злочину. Податкова оптимізація лежить в 

основі податкового планування. Оптимізація оподаткування – це організаційні заходи 

в рамках чинного законодавства, пов’язані з вибором часу, місця та видів діяльності, 

створенням і супроводом найбільш ефективних схем та договірних взаємин, з метою 

збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових платежів 

[4]. Оптимізація оподаткування передбачає мінімізацію податкових виплат та 

недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів. Це досягається 

правильністю нарахування і своєчасністю сплати податків, що нерозривно пов’язано з 

податковим плануванням. 

Досліджуючи сильні і слабкі сторони порядку оподаткування, варто зазначити, 

що податковий чинник у діяльності підприємства впливає на його платоспроможність 

та фінансову стійкість, формування фінансових ресурсів та інвестиційну активність, 

конкурентоспроможність продукції та інші характеристики фінансового стану. 

Показники рентабельності – основні якісні показники, що відображають економічну 

ефективність підприємства, його фінансовий стан, успіхи та можливості у виконанні 

розробленої програми економічного та соціального розвитку. Показники 

рентабельності прямо залежать від сплати податку на прибуток. Оскільки збільшення 

коефіцієнту рентабельності веде за собою збільшення податку на прибуток. 

Інформація стосовно податку на прибуток є суттєвою для користувачів та 

потребує правильного розкриття у фінансовій звітності. Система оподаткування може 

навіть призвести до несприятливих фінансових наслідків для підприємства. Сумнівна 

практика пільг в Україні свідчить про те, що зменшення ставки податку на прибуток 

ще не є гарантією економічного зростання. Водночас, істотне зниження ставок 

податку на прибуток юридичних осіб стало одним з головних козирів Податкового 

кодексу. Однак, докладніший аналіз показує, що відсотки вирішують далеко не все, і 

формальне скорочення податкового навантаження на підприємстві ще не означає 

появу серйозних інвестиційних стимулів. Для реального стимулювання 

інвестиційного клімату потрібно провести значно глибші реформи та використати 

напрацьований світовий досвід [3]. 

Таким чином, аналізуючи влив податку на прибуток на фінансово-господарську 

діяльність, бачимо, що даний податок впливає на операційну, фінансову та 

інвестиційну діяльність підприємства. Рівень цього впливу залежить від системи 

оподаткування, рівня фіскальності, методів справляння, стабільності та досконалості 

системи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

У нинішніх умовах стан оплати праці в Україні вимагає негайного її 

вдосконалення і використання заходів, які зможуть посилити її мобілізуючу функцію. 

При правильній організації оплати праці вона стає найважливішим засобом 

матеріального стимулювання, росту продуктивності і вдосконалення виробництва. 

Своєчасному розв’язанню проблем заробітної плати і її виплати сприяє правильно 

налагоджена система бухгалтерського обліку, яка має забезпечити точний облік і 

контроль за витрачанням фонду оплати праці. 

Найбільш відповідальною і трудомісткою ділянкою обліку є чітка організація 

роботи щодо розрахунків із оплати праці. Для здійснення нарахувань і утримань із 

заробітної плати та ведення обліку розрахунків із працівниками обліковець потребує 

точних та оперативних даних. На сьогодні на окремих підприємствах мають місце 

неофіційні позаоблікові нарахування і виплати заробітної плати працівникам без сплати 

встановлених законодавством податків і платежів. Все це вимагає нових методичних 

підходів бухгалтерського обліку, аналізу та контролю розрахунків з оплати праці у 

контексті повної їх гармонізації з міжнародними стандартами обліку і звітності, що 

сприятиме підвищенню ефективності та поліпшенню роботи обліковців, менеджерів, 

упередженню можливих зловживань на підприємстві. Тому особливої актуальності 

набирає ефективна організація системи управління трудовими ресурсами. Зокрема, 

вдало обрана система організації оплати праці повинна вирішувати наступні 

завдання:  

– забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва та реалізації робіт 

та послуг оптимального результату, який дозволив би йому після відшкодування 

витрат отримати прибуток та закріпити свої позиції на ринку;  

– забезпечити працівнику вчасну оплату праці та гідний життєвий рівень 

відповідно до кількості, якості, результатів його праці та вартості відповідних послуг 

робочої сили на ринку праці даного регіону. 

Організація праці повинна розглядатися з двох боків: по-перше, як стан системи, 

що складається з конкретних взаємопов’язаних елементів і відповідає цілям 

виробництва; по-друге, як систематична діяльність людей із впровадження нововведень 

в існуючу організацію праці для приведення її у відповідність з досягнутим рівнем 

розвитку науки, техніки і технології.  

Ефективна організація оплати праці неможлива без вивчення різноманіття 

факторів, що впливають на трудову поведінку працівників, без аналізу інформації про 

реальний вплив цих факторів, про наслідки їх дії (рис. 1). Організація праці 

змінюється і вдосконалюється залежно від зміни цих чинників. 

Важливим фактором є система організації виробництва, яка включає в себе 

оптимізацію й координацію всіх матеріальних і трудових ресурсів в просторі та часі. 

Також вагомими факторами впливу на організацію праці є умови зовнішнього і 

внутрішнього середовища.  
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Рис. 1. Фактори впливу на організацію праці на підприємстві 

 

Основними напрямами покращення організації праці на рівні підприємства є: 

- удосконалення розподілу і кооперації праці в колективі; 

- удосконалення організації та обслуговування робочих місць;  

- вивчення і впровадження передових прийомів та методів праці;  

- удосконалення підбору, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; 

- удосконалення нормування і стимулювання праці; 

- поліпшення умов праці та ділової робочої атмосфери у колективі; 

- раціоналізація режиму праці та відпочинку, виховання сумлінного ставлення до 

праці. 

На сьогодні доводиться констатувати, що держава недостатньо стимулює процес 

якнайповнішого використання людських ресурсів в поєднанні з засобами 

виробництва для досягнення високих кінцевих соціально-економічних результатів. Це 

обумовлене, перш за все, кризовою економічною ситуацією, яка склалася в країні, 

нестачею фінансових ресурсів для підтримки і розвитку організації праці на 

вітчизняних підприємствах, недостатнім рівнем підготовки фахівців в галузі 

організації праці.  

Отже, питання ефективної системи оплати праці та її організації є одним із 

важливих критеріїв сталого економічного розвитку суб’єктів господарювання та 

держави в цілому.  
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ВИБІР МЕТОДУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
 

За сучасних умов господарювання значно зростає роль обліку витрат та 

калькулювання собівартості продукції в забезпечені ефективної роботи підприємства, 

спрямованої на максимізацію прибутку. Створення раціональної системи 

бухгалтерського обліку, з урахованням всіх особливості діяльності підприємства, 

дозволить мінімізувати витрати, що, в свою чергу, повинно спричинити зниження 

собівартості за умови збереження якості продукції.  

На сьогоднішній день існують різні методи калькулювання собівартості 

продукції, тому правильний вибір одного з них або поєднання кількох повинно стати 

підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Усі підприємства, в тому числі і лісові господарства, мають можливість 

самостійно обирати метод калькулювання собівартості продукції. Однак, вкажемо на 

існування низки чинників, які впливатимуть на такий вибір: галузь діяльності, 

особливості технологічного процесу, різноманіття асортименту, масовість випуску, 

об’єкти калькулювання тощо. 

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства [1] виділяють такі методи: 

простий, позамовний, попроцесний та нормативний. Дослідження діяльності 

підприємств лісового господарства, проведені В. О. Озераном та М. Ю. Чік, показало, 

що важко виокремити конкретний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції, оскільки виробничий процес відбувається за переділами (стадіями) та 

здійснюється контроль за дотриманням норм витрат. Тому найбільш оптимальним 

буде застосування комплексного попередільного-нормативного методу обліку витрат 

і калькулювання собівартості продукції [2, с. 180-181]. 

На відміну, О. І. Олійничук, вважає, що на підприємствах лісового господарства 

є всі передумови для впровадження попроцесного методу калькулювання на основі 

нормативного методу обліку витрат, оскільки заготівля деревної сировини 

здійснюється відповідно до фаз (процесів) виробництва. Незважаючи на те, що 

виробництво в лісовій галузі істотно залежить від природних і географічних 

чинників, технологічний режим непорушно встановлений, оскільки на кожну 

лісосіку, прийняту в рубання, складається технологічна карта, в якій фіксуються всі 

нормоутворювальні та спеціальні лісогосподарські умови експлуатації кожної ділянки 

лісу, затверджується технологія освоєння конкретних лісосік. На основі 

технологічних карт розраховуються норми та нормативи розроблення окремих лісосік 

[3, с. 234-235]. 

О. І. Олійничук розробила методику обліку виробничих витрат із використанням  

аналітичних рахунків обліку нормативних витрат і відхилень, а також 

узагальнюючого субрахунку 239 “Відхилення фактичних витрат від нормативних” до 

рахунка 23 “Виробництво”.  



16 
 

Як вважає автор, застосування запропонованої методики забезпечить отримання 

інформації про розміри додаткових, не передбачених нормами витрат, чи навпаки – їх 

зменшення. На субрахунку 239 “Відхилення фактичних витрат від нормативних”, 

який за своєю суттю є контрарно-доповнювальним регулювальним рахунком, О. І. 

Олійничук пропонує узагальнювати суми економії за статтями калькуляції продукції 

(робіт, послуг) за кредитом, а суми перевищення фактичних витрат від нормативних 

за статтями калькуляції продукції (робіт, послуг) – за дебетом. Шляхом порівняння 

кредитового та дебетового обігів на субрахунку 239 можна визначити суму загальної 

економії або перевитрат, яка в кінці звітного періоду списується на рахунок обліку 

собівартості реалізації продукції (рахунок 90) [3, с. 236-237]. 

На нашу думку, використання даного субрахунку допоможе своєчасно 

відображати значення відхилень від норм (економію або перевитрати), а це, в свою 

чергу, сприятиме здійсненню належного контролю та аналізу за витратами, які зазнає 

підприємство.  

Незважаючи на усі переваги попроцесного-нормативного методу, його 

недоліком на даному етапі є необхідність суттєвої модернізації існуючих форм 

первинних документів, у яких слід відображати як фактичні, так і нормативні витрати 

в розрізі усіх статей калькуляції. Нові статті калькуляції (відповідно до вимог 

П(С)БО) затверджені галузевим стандартом “Методичні рекомендації з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери 

управління ДАЛРУ” [4]. 

Таким чином, у зв’язку з технологічними особливостями життєвого циклу 

продукції та специфікою діяльності підприємств, враховуючи, що на кожній стадії 

виробництва лісової продукції слід здійснювати ефективний внутрішній контроль за 

витратами, для підприємств лісового господарства найбільш доцільним є 

використання попроцесного методу калькулювання (на основі встановлених 

нормативів). Поєднання цих двох методів дозволить знизити собівартість продукції, 

підвищити ефективність господарювання суб’єкта в цілому та 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. 
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НАПРЯМКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ВИТРАТ В УКРАЇНІ З МСФЗ 
 

В умовах глобалізаційних перетворень та безпосереднього розвитку 

міжнародних відносин, розширення зовнішньоторгових зв’язків суб’єктів 

зовнішньоекономічних відносин, зокрема, та збільшення обсягів прямого іноземного 

інвестування призводять до все більшої актуальності проблеми адаптації вітчизняної 

практики обліку до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.  

З огляду на процес інтеграції української економіки до Європейської спільноти 

та, в результаті, зміни економічної системи, виникає необхідність реформування 

існуючої системи бухгалтерського обліку, запровадження єдиних міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дозволить усунути 

економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій та 

вийти на світові ринки капіталу, створити конкурентоспроможне ринкове 

середовище. Тому проблема вивчення напрямів гармонізації бухгалтерського обліку 

України з міжнародними стандартами й обґрунтування напрямів її подальшої 

активізації є досить актуальним.  

Питанням гармонізації національних стандартів бухгалтерського обліку витрат 

та фінансової звітності України з міжнародними приділяли увагу такі відомі учені, як: 

М. Білуха, С. Голов, Н. Дорош, С. Зубілевич, Б. Колесніков, В. Костюченко, М. Малік, 

Є. Мних, В. Пархоменко, М. Чумаченко, О. Яворська, Г. Янборко та ін.  

Метою даного дослідження є вивчення напрямків гармонізації бухгалтерського 

обліку витрат в Україні з міжнародними стандартами для оптимізації процесу 

контролю витрат.  

Основною проблемою обліку витрат на українських підприємствам є проблема 

відсутності єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для 

обліку та контролю за витратами підприємства. Така інформаційна база є вкрай 

необхідною для України, адже, як показує статистика, вітчизняна продукція є в два-

три матеріалоємкішою ніж, наприклад, у країнах Західної Європи. Такий факт можна 

пояснити декількома причинами: по-перше, розкрадання матеріальних цінностей; по-

друге; наявність тіньового елементу, виробництво якого підприємство просто не 

обліковує, а отже і не платить податкові платежі. Загалом, національний облік в 

Україні регламентується не єдиним нормативно-законодавчим актом, а декількома, 

зокрема П(С)БО (регулювання процесу введення бухгалтерського обліку в Україні) 

[1]; ПКУ [2]; НП(С)БО (склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги 

до визнання і розкриття її елементів) [3], що, в свою чергу, також створює своєрідні 

протиріччя на шляху стандартизації та гармонізації вітчизняного обліку до стандартів 

МСФЗ.  

Проблеми переходу вітчизняного обліку до міжнародних стандартів 

супроводжуються наступними чинниками (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні проблеми переходу бухгалтерського обліку витрат в Україні до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

 

Ще однією проблемою на шляху гармонізації є наявні відмінності у підходах до 

сприйняття та врахування витрат великими підприємствами, які мають великий 

товарообіг, через розрахунок оподатковуваного прибутку та їх контролю, що 

продовжує спричиняти “податкові різниці”. Усунути ці протиріччя, вважаємо, 

можливо, інтегруючи ПКУ, НП(С)БО та П(С)БО в єдиний нормативно-правовий 

документ, регламентуючий здійснення обліку на основі МСФЗ.  

Аналізуючи основні відмінності в принципах обліку витрат та складання 

фінансової звітності за МСФЗ та ПСБО, можна зробити наступні висновки. 

1. Сьогодні існує реальна потреба переробки на засадах сучасної парадигми 

обліку П(С)БО до МСФЗ. 

2. Україні необхідно послідовно відмовлятися від жорсткої регламентації та 

“інструктизації” бухгалтерського обліку, для чого необхідно наступне: 

по-перше, “концептуалізувати” облік шляхом удосконалення національних 

П(С)БО та їх гармонізації до принципів МСФЗ;  

по-друге, забезпечити проведення безперервного професійного навчання 

практикуючих бухгалтерів;  

по-третє, привести облік витрат до уніфікованого облікового регістру, беручи за 

основу принцип обліку витрат за МСФЗ.  

Таким чином, основні напрямки гармонізації бухгалтерського обліку витрат в 

Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності пов’язані з необхідністю 

зміни підходів до вітчизняного обліку та уніфікації документів, що регулюють 

здійснення такого обліку. 
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Проблеми переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Зовнішні: Внутрішні: 

- складність інкорпорування міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку в правову 

систему України; 

- недостатня кількість аудиторів та консультантів; 

- нестійкість фінансових ринків. 

- відсутність кваліфікованого 

персоналу; 

- відсутність систему збору інформації; 

- збільшення кількості звітних 

документів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 
У сучасних складних економічних умовах значна кількість банків зіштовхнулася 

з потенційними ускладненнями. Це обумовлює необхідність приділення особливої 

уваги інформаційній базі управління інноваційним розвитком комерційного банку. 

Своєчасне забезпечення керівництва банку необхідною та достовірною інформацією 

щодо інноваційної діяльності можливе тільки за умови ефективної організації 

бухгалтерського обліку.  

Процес організації бухгалтерського обліку банківських інноваційних продуктів 

передбачає визначення та встановлення взаємозв’язку між певними етапами. В 

кількості та характеристиці визначених етапів погоджуємося з позицією значної 

кількості науковців [1; 2, с. 43-45; 3, с. 16-17] та вважаємо за необхідне розрізняти 

методичний (вибір способів і прийомів облікового відображення), технічний (вибір 

способу обробки облікових даних, розробка складу і форм облікових реєстрів тощо) 

та організаційний (організація роботи облікового персоналу) етапи. Перші два 

пов’язані безпосередньо з організацією ведення облікових записів і визначаються, 

насамперед, при формуванні облікової політики банку. Організаційний етап може 

бути також частково прописаний в наказі про облікову політику, проте він 

регламентуються значно ширшим переліком документів. Саме цьому етапу і 

приділимо увагу.  

Одним з важливих завдань, які в сучасних умовах вирішуються кожним банком, 

є удосконалення його організаційної структури. В умовах здійснення банками 

інноваційної діяльності необхідно також приділяти особливу увагу подальшій 

розробці та оптимізації організаційної структури бухгалтерської служби. Належним 

чином розроблена структура бухгалтерської служби банку сприятиме ефективній 

системі управління його інноваційною діяльністю, оптимізації документообігу в 

частині формування та впровадження інноваційних банківських продуктів.  

Бухгалтерська служба вже сьогодні виконує значно ширший перелік функцій, 

ніж це притаманно класичній бухгалтерії. В деяких банках посади головного 

бухгалтера об’єднані з керівними посадами інших відділів. Так, головний бухгалтер 

АТ “УкрСиббанк” обіймає також посаду заступника начальника Департаменту 

фінансів.  

Вибір банку на користь активної стратегії інноваційного розвитку визначає 

особливості організації як структури, так і роботи бухгалтерської служби. Серед яких 

можемо визначити складну систему взаємовідносин підрозділів, багаторівневу 

систему документообігу, різнопланову управлінську звітність за проектами щодо 

розробки нових банківських продуктів.  

Саме тому вважаємо доцільним здійснення модернізації бухгалтерської служби в 

якісно нову, відкриту структуру, інтегровану з підрозділами, що забезпечують 

безперервність інноваційних процесів банку. Створення Департаменту фінансів та 

обліку в результаті реорганізації діючої бухгалтерії шляхом приєднання до неї ряду 
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підрозділів дозволить, на нашу думку, прискорити отримання та забезпечити вищий 

рівень достовірності облікової інформації щодо інноваційної діяльності банку. 

Департамент фінансів та обліку можемо поєднувати як облікові, так і необлікові 

структурні підрозділи. Проте всі вони повинні виконувати єдині завдання в рамках 

регламентів. 

Розроблюючи належне організаційне забезпечення інноваційної діяльності 

банку, необхідним є також формування Положення про Департамент фінансів та 

обліку, Положення про відділи, що входять до структури Департаменту фінансів та 

обліку, посадові інструкції співробітників відділів, що визначають перелік завдань і 

коло відповідальності кожного бухгалтера. Крім того, в Положенні про Департамент 

фінансів та обліку слід описати схему взаємодії з підрозділами банку, що дозволить 

забезпечити результативність інноваційної діяльності як системи взаємопов'язаних 

елементів.  

Врахування наведених пропозиції щодо удосконалення організації 

бухгалтерського обліку забезпечить прискорення процесу обробки й отримання 

інформації щодо банківських інноваційних продуктів, підвищення достовірності та 

скорочення витрат праці. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Залучений із зовнішніх джерел капітал призводить до утворення зобов’язань. 

Найчастіше потреба в кредитах має відносно короткотерміновий характер (до одного 

року) і виникає для поповнення оборотних коштів.  

Сучасне нормативно-правове забезпечення обліку поточних зобов’язань в 

Україні складається з цілого ряду нормативних документів, покликаних здійснювати 

його регулювання та методичне забезпечення, однак, існує і цілий ряд проблемних 

моментів, які ускладнюють практичну організацію і здійснення обліку поточних 

зобов’язань суб’єктів господарювання.  

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності інформації щодо зобов‘язань, а також принципи відображення у фінансовій 

звітності визначає П(С)БО 11 “Зобов‘язання”. Згідно з цим П(С)БО зобов‘язання – це 

заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=429199
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майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що 

втілюють в собі економічні вигоди [2]. 

Виникнення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги відображає 

суму грошових коштів, яку має сплатити підприємство своїм кредиторам у результаті 

її погашення. В умовах фінансової кризи договори між підприємствами укладаються 

на нетривалий період та передбачають погашення зобов’язань протягом тижня чи 

місяця, а фактично перерахування коштів затягується. Такі відносини псують 

стосунки підприємств з кредиторами, підривають довіру партнерів. Тому, доцільно 

було б при укладанні договорів в одному з пунктів передбачити коригування суми 

зобов’язання на індекс інфляції. Отже, при виникненні зобов’язання підприємство-

боржник буде прагнути якнайшвидше його погасити, щоб уникнути зайвих витрат 

коштів при швидких темпах інфляції. У свою чергу, кредитори будуть впевненіше 

почувати себе на ринку у зв’язку з швидким поверненням оборотних коштів, які 

знову можна залучити в обіг [1, с. 58]. 
Кредиторська заборгованість представляє собою суму грошових коштів або 

вартість товарів, робіт та послуг, що підприємство винне своїм контрагентам на певну 

дату, але з моменту виникнення до дати погашення сума цієї заборгованості 

знаходиться в розпорядженні підприємства і може бути джерелом його фінансових 

ресурсів, напрямок якого точно визначений. Реальним джерелом формування 

фінансових ресурсів підприємства є кредиторська заборгованість в формі одержаних 

авансів від покупців. 

Підприємство, яке отримало аванс (джерело фінансових ресурсів) може 

використати його на власні потреби (розміщення і використання фінансових 

ресурсів). Проте залишається невідвантаженою продукція, яка також є напрямком 

розміщення і використання фінансових ресурсів. Тобто, підприємство отримує 

грошові кошти за невідвантажену продукцію і використовує їх на свої цілі. 

Одночасно відбуваються такі стадії кругообігу фінансових ресурсів: “розміщення” 

(виробництво продукції, що підприємство повинно відвантажити) – “формування” 

джерела (аванси отримані). У разі використання авансів на власні потреби стадія 

кругообігу завершується використанням фінансових ресурсів (використання авансів 

на власні потреби). Інші види кредиторської заборгованості в грошовій формі (перед 

бюджетом, працівниками тощо) певний час також є джерелами фінансових ресурсів 

підприємства, за умови, що в розпорядженні підприємства є такі грошові кошти.  

Особливістю кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги є 

одночасність виникнення джерел фінансових ресурсів і напрямків їх розміщення, 

тобто на відміну від кредиторської заборгованості в грошовій формі одночасно 

відбуваються такі стадії кругообігу фінансових ресурсів: “розміщення” (виробництво 

продукції, що підприємство повинно відвантажити) – “формування джерела” 

(вартість отриманої сировини, матеріалів, електроенергії тощо) – “використанням 

фінансових ресурсів” (використання сировини, матеріалів, електроенергії у 

виробничому процесі).  

Таким чином, реальним джерелом формування фінансових ресурсів 

підприємства можна вважати кредиторську заборгованість у вигляді одержаних 

авансів. Інші види кредиторської заборгованості в грошовій формі є джерелами 

фінансових ресурсів за умови виникнення заборгованості через несплату коштів, а не 

реальну їх відсутність [4, с. 4]. З метою більш детальнішого розкриття вимог щодо 

визнання та оцінки поточних зобов'язань в обліку, доцільно було б розробити 

методичні рекомендації з обліку поточних зобов'язань, в яких би розкривалась 
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інформація щодо використання видів оцінки, наводилась методика розрахунку 

вартостей для різних видів поточних зобов‘язань та умови відображення поточних 

зобов'язань у фінансовій звітності [3, с. 15]. Удосконалити існуючу систему обліку 

поточних зобов'язань в Україні можливо лише за умови її уніфікації. Це дозволить 

повністю розкрити облікову інформацію для ефективного управління господарською 

діяльністю підприємств. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
На сегодняшний день в условиях активной международной интеграции все 

страны мира уделяют особое внимание проблеме модернизации учета и отчетности. 
Мировая экономика устанавливает определенные требования для предоставления 
финансовой отчетности компаний. В настоящее время для развития бизнеса 
необходимо применять такую методику предоставления прозрачной и достоверной 
финансовой информации, как Международная финансовая отчетность или МСФО.  

Первоначальную разработку стандартизации МСФО начал Центр ООН по 
транснациональным корпорациям, с целью развития глобальных экономических 
отношений. Стандартизация МСФО способствует повышению эффективности 
мирового рынка, упрощает процесс размещения акций, упрощает процесс выпуска 
долговых обязательств, способствует снижению расходов на финансирование 
деятельности корпораций на внешних рынках.  

Международные стандарты финансовой отчетности формулируются и 
публикуются Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО). Цель КМСФО – разработка и публикация международных стандартов 
финансовой отчетности, которые должны соблюдаться при представлении 
финансовых отчетов; продвижение МСФО для повсеместного принятия и 
соблюдения хозяйствующими субъектами во всем мире. Комитет по международным 

http://nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Menegment/2009_647/90.pdf


23 
 

стандартам финансовой отчетности составляет общие принципы, в которых указаны 
цели, к которым стремится Комитет при разработке и утверждении МСФО [1]. 

Целью финансовой отчетности является предоставление информации о 
финансовом положении корпорации (либо консолидированной группы предприятий) 
и его изменениях, о результатах хозяйственной деятельности, эффективности 
управления и степени ответственности руководителей за порученное дело. Отчетная 
информация о деятельности корпорации отражается в нескольких видах финансовых 
отчетов, таких как бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет о 
движении денежных средств, отчет о собственном капитале, примечания к 
финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс отображает финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта на конкретный момент времени; показывает взаимосвязь между активами и 
пассивами (обязательствами и собственным капиталом). Отчет о прибыли и убытках 
накапливает информацию о доходах и расходах корпорации за отчетный период. По 
рекомендациям МСФО, корпорациям следует проводить анализ доходов и расходов, 
используя их классификацию по функциональному признаку или по характеру.  

В соответствии со стандартами МСФО, отчет о движение денежных средств 
должен отображать движение денег отчетного периода соответственно с разделением 
деятельности на операционную (основная деятельность компании, которая дает 
доход), финансовую, инвестиционную. 

Изменения в собственном капитале корпорации между двумя датами баланса 

показывают увеличение или уменьшение чистых активов. Отчет об изменениях в 

собственном капитале чаще всего используется акционерными обществами 

открытого типа. 

Примечания к финансовой отчетности расшифровывают или иллюстрируют 

отдельные элементы баланса. По МСФО, целью примечаний является предоставление 

информации об основах составления финансовых отчетов; дополнительных данных, 

которые не включены в состав других компонентов финансового отчета. Форма и 

объем примечаний в основном не фиксирована [2]. 

Стандарты МСФО являются сводной финансовой отчетностью, которые 

подкреплены двумя факторами:  

- только сводная финансовая отчетность обеспечивает выполнение главной цели 

отчетности - предоставление достоверной и объективной информации о финансовом 

положении корпорации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 

них, отображает деятельность менеджмента компании; 

- большинство корпораций используют индивидуальную финансовую 

отчетность, чтобы исполнить требования законодательства [2]. 

Итак, МСФО выступают эффективным инструментом для облегченного доступа 

к информации, раскрывающей деятельность компаний, при этом предоставляет 

возможность объективно раскрывать существующие финансовые риски, а также 

сравнивать результаты их деятельности с целью обеспечения адекватной оценки их 

потенциала и принятия управленческих решений. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

У процесі діяльності підприємство не завжди отримує оплату від інших 

підприємств або фізичних осіб одночасно з передачею майна, виконанням робіт, 

наданням послуг. У зв'язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. 

Відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” дебітори − це юридичні 

та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 

коштів, їх еквівалентів або інших активів. Відповідно, дебіторську заборгованість 

визначає даний стандарт як суму заборгованості дебіторів підприємству на певну дату 

[3]. Дебіторську заборгованість визначають і як складову оборотного капіталу, яка 

передбачає певні вимоги до юридичних чи фізичних осіб щодо оплати товарів, робіт, 

продукції. Проблема зростання дебіторської заборгованості в оборотних активах 

підприємства потребує удосконалення облікової політики підприємства у контексті 

пошуку нових методів мінімізації заборгованості, та є актуальною як для наукових 

досліджень, так і практичного вирішення. Дослідженню зазначеної проблеми значну 

увагу приділили такі вітчизняні вчені, як: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. В .Сопко, 

Н. О. Гура, П. О. Куцик, В. О. Озеран В. Г. Швець та ін. Також присвячені праці таких 

зарубіжних економістів, як Р. Брейлі, С. Майерс, Ван Хорн, Г. Г. Мюлер, Я. В. 

Соколов, А. Хоскинг, Р. Ентоні, Ж. Перар . 

Дебіторська заборгованість має великий вплив на визначення достовірності 

фінансової звітності, тому правильне її визначення має важливе значення. В умовах 

переходу до ринкової економіки виникла об'єктивна необхідність формування 

економічного змісту дебіторською заборгованості. Найбільш актуальним питанням, 

яке гостро постає перед суб‘єктами господарювання в сучасний період і пов’язано з 

розрахунково-платіжними операціями, є виникнення та погашення дебіторської 

заборгованості. Найбільш важливими проблемами, вирішення яких повинно сприяти 

покращенню фінансового стану підприємства, є правильна організація обліку 

дебіторської заборгованості, її аналіз, що спрямований на виявлення впливу факторів 

щодо зростання заборгованості та обчислення резерву сумнівних боргів, що залежить 

від правильного трактування самого поняття дебіторської заборгованості [1]. 

Усі питання з організації обліку розрахунків із дебіторами повинні 

передбачатися в Наказі про облікову політику у зв'язку з чим потрібно розрізняти 

поточну і довгострокову заборгованість, щоб організовувати своєчасні розрахунки, не 

допускаючи безнадійних заборгованостей. Метою правильної організації обліку 

дебіторської заборгованості має бути створення належних умов для своєчасного та 

повного відображення у обліку операцій, пов'язаних із обліком розрахунків, 

визначення методів нарахування резерву сумнівних боргів та порядок списання 

безнадійної заборгованості з балансу. 

Сьогодні, в період змін в різних сферах діяльності суспільства питання 

дебіторської заборгованості є досить актуальним, так як фінансовий стан 

підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління 

дебіторською заборгованістю. Проблеми обліку дебіторської заборгованості на 
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підприємствах України на сьогоднішній день не достатньо вивчені, тому потрібно 

продовжувати пошук нових методів вирішення кризи неплатежів, відображення в 

обліку інформації про дебіторську заборгованість. 

Вдосконалення побудови обліку дебіторської заборгованості на підприємствах 

пов'язано з такими напрямами, як: 

- визначення критеріїв класифікації дебіторської заборгованості; 

- вибір методу визначення резерву сумнівних боргів; 

- розробка графіку документообігу для документів, що підтверджують 

виникнення дебіторської заборгованості, та доведення цієї інформації до виконавців; 

- вибір облікових регістрів, в яких відображається дебіторська заборгованість; 

- організація передачі інформації до центральної бухгалтерії (головному 

бухгалтеру) для її відображення у звітності [2]. 

Отже, виникнення дебіторської заборгованості – це незмінний процес в 

господарській діяльності підприємства, оскільки дуже рідко відбуваються 

розрахунками між підприємствами без її виникнення. Тому підприємствам необхідно 

краще вивчати поняття дебіторської заборгованості, щоб запобігти проблемам які 

виникають. 
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА РОЗДРІБНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Основною метою діяльності підприємств споживчої кооперації є отримання 

доходів. Фінансовим результатом діяльності є прибуток або збиток. Фінансовий 

результат відображає всі сторони діяльності підприємства: технологічні особливості 

певної галузі, рівень виробництва та реалізації продукції, ефективність системи 

управління, прибутковість і рентабельність підприємства.  

Загальні теоретичні і практичні аспекти обліку фінансових результатів 

споживчої кооперації відображено в працях вчених: В. І. Бачинського [1], А. М. 

Волошина [2], Л. І. Коваль, М. В. Корягіна, П. О. Куцика [1, 2], Ф. Ф. Макарука, Л. Г. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Медвідь [1], Т. В. Попітіч [1], В. В. Сопка, О. М. Чабанюк [1], В. О. Шевчука та ін. 

Разом з тим, зміни у чинному законодавстві обґрунтовують необхідність подальших 

досліджень. 

Для обліку фінансових результатів підприємств та організацій споживчої 

кооперації України, у залежності від видів господарської діяльності, необхідно 

використовувати такі субрахунки другого порядку до субрахунку 791 “Результат 

операційної діяльності”: 7911 “Результат операційної діяльності оптової торгівлі”; 

7912 “Результат операційної діяльності роздрібної торгівлі”; 7913 “Результат 

операційної діяльності ресторанного господарства”; 7914 “Результат операційної 

діяльності заготівель”; 7915 “Результат операційної діяльності хлібопечення”; 7916 

“Результат операційної діяльності інших промислових виробі”; 7917 “Результат 

операційної діяльності автогосподарств”; 7918 “Результат операційної діяльності 

ринків”; 7919 “Результат операційної діяльності інших галузей (виробництво)”. 

Синтетичний облік фінансових результатів на підприємствах роздрібної 

торгівлі має особливості, що випливають із специфіки торговельної діяльності та 

порядку ціноутворення в роздрібній торгівлі, з особливого порядку обліку доходів і 

витрат обігу. Він ведеться за загальною схемою бухгалтерського обліку фінансових 

результатів торговельних підприємств з урахуванням особливостей відображення в 

обліку собівартості реалізованих товарів: 

 на торговельних підприємствах, які обліковують товари за купівельними 

цінами, собівартість реалізованих товарів складається з їх купівельної вартості (без 

ПДВ) і витрат підприємства на придбання товарів, їх доставку та доведення товарів 

до придатного для реалізації стану; 

 на підприємствах роздрібної торгівлі, в тому числі на підприємствах 

ресторанного господарства, які обліковують товари за продажними цінами, 

собівартість реалізованих товарів складається з їх продажної вартості за виключенням 

товарних надбавок, що за щомісячним розрахунком відносяться до реалізованих 

товарів, з доданням витрат підприємства на придбання товарів, на їх доставку та 

доведення товарів до придатного для реалізації стану. 

Особливість синтетичного обліку фінансових результатів у роздрібній торгівлі 

визначається застосуванням продажних (роздрібних) цін на товари. У зв’язку з цим 

для визначення собівартості реалізованих товарів роздрібними торговельними 

підприємствами необхідно додатково врахувати та відобразити в обліку товарні 

надбавки, що відносяться за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
Бухгалтерський облік в Україні в умовах адаптації до міжнародних стандартів 

має бути зорієнтованим на забезпечення зовнішніх і внутрішніх користувачів 

достовірною інформацією про стан суб’єкту господарювання. Відтак для підвищення 

рівня інформаційного забезпечення необхідна  раціональна організація 

бухгалтерського обліку, у тому числі й витрат на маркетингові дослідження, яка 

враховувала б інформаційні потреби системи управління. 

Питання організації обліку витрат у своїх працях досліджували Ф. Ф. Бутинець, 

В. І. Бачинський, П. О. Куцик [1, 2], О. М. Мазуренко [3], О. М. Чабанюк, Ю. С. Цал-

Цалко [4], В. О. Озеран та ін. Дослідження вчених скеровані на вирішення проблем 

обліку витрат на підприємствах різних сфер економіки.  

Організація бухгалтерського обліку витрат – це складний комплексний процес, 

який включає крім відображення інформації на рахунках обліку у відповідності до 

нормативної бази, групування витрат за об'єктами обліку. На думку вчених [1, 3, 6], 

організація бухгалтерського обліку – це система умов та елементів побудови 

облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про 

господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним 

використанням виробничих ресурсів і готової продукції.  

На наш погляд, під організацією обліку витрат на проведені маркетингові 

дослідження необхідно розуміти комплекс заходів зі встановлення порядку і методів 

збору, обробки, накопичення вихідної інформації про витрати на маркетингові 

дослідження і здійснення контролю за виконанням кошторису витрат з метою 

прийняття управлінських рішень. 

Вчені [1, 2, 4, 5] виділяють три етапи організації бухгалтерського обліку: 

методичний, технічний, організаційний. Методичний (перший) етап організації 

бухгалтерського обліку передбачає вибір способів і прийомів, що є основою для 

таких методів обліку як документування, синтетичні та аналітичні рахунки, 

подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна та 

зобов'язань, калькулювання. Саме на даному етапі проводиться вибір застосування 

конкретних елементів методу бухгалтерського обліку, що також відповідає першому 

рівню системи бухгалтерського обліку.  

Другий – технічний етап передбачає вибір форми обліку, яка найбільш повно 

характеризуватиме та відповідатиме розміру підприємства та його галузі. Третій етап, 

на відміну від перших двох які забезпечують організацію ведення облікових записів, 

забезпечує організацію процесу управління в бухгалтерії, тобто організацію роботи 

облікового апарату.  

Організація обліку витрат на проведення маркетингових досліджень визначена 

як “процес цілеспрямованого вибору та безперервного упорядкування способів і 

прийомів збирання, обробки та видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації 
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про понесення, накопичення та списання маркетингових витрат із метою прийняття 

управлінських рішень” [6, с. 35].  

Виходячи з цього, вона призначена забезпечувати практичне функціонування 

бухгалтерського обліку. Раціональність та оптимальність бухгалтерського обліку як 

складної, багаторівневої системи забезпечують не окремі операції або процедури, а 

системний підхід до організації як кожного облікового етапу, так і облікового 

процесу у цілому, системне сприйняття, реєстрація та узагальнення облікової 

інформації. Організація обліку витрат на проведення маркетингових досліджень 

повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених 

способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з 

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації, тому основними шляхами її удосконалення визначені такі: 

 вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка 

забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком витрат на проведення 

маркетингових досліджень; 

 розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової інформації, 

найбільш адаптованих до структури, змісту та характеру інформації; 

 розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять 

із найменшими затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів забезпечити 

своєчасне виконання поставлених завдань; 

 розробка та запровадження раціональної технології вирішення облікових завдань, 

що забезпечить злагоджене функціонування облікового механізму. 

Відповідальні за проведення маркетингової політики за кожним об’єктом 

утворюватимуть центри відповідальності першого порядку, начальники відділу – центри 

відповідальності другого порядку і т. д. Чим вищий рівень управління, тим більше центрів 

відповідальності він буде об’єднувати.  

Організація обліку витрат на маркетингові дослідження повинна відбуватися “знизу-

вверх” – від безпосередніх виконавців до керівників вищого рівня. 

Отже, раціональна організація бухгалтерського обліку – важлива передумова 

прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ 

СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ  

 

Стрімкий розвиток економічних відносин, економіки загалом у сучасних умовах 

спонукає до розвитку обліку в теоретичному та прикладному аспектах. Питання 

розвитку бухгалтерського обліку, відповідно до умов сьогодення та перспективного 

розвитку економіки країни, завжди було, є і буде актуальним. Від того, як рахувати і 

що рахувати, в кінцевому результаті залежить результат не стільки арифметичний, як 

процесу господарювання. Теоретичні й практичні аспекти даної теми відображено в 

роботах учених і фахівців: М. О. Барановський, Т. М. Чернякова, М. М. Соловей, М. 

С. Бріль, О. В. Дрозняк, А. І. Чуприна  й ін. 

У сучасних дослідженнях дедалі більше привертає увагу системне сприйняття 

бухгалтерського обліку, яке дозволяє розглядати розвиток бухгалтерського обліку не 

тільки з позиції поліпшення окремих його елементів, а комплексно з урахуванням 

останніх досягнень теорії систем, теорії організації, інших системно-орієнтованих 

наук. Системність бухгалтерського обліку традиційно асоціюється із автоматизацією 

оброблення облікової інформації, яка протягом другої половини ХХ століття 

більшістю сприймалась як єдино можливий шлях його удосконалення. Майже всі 

дослідження, присвячені вказаним проблемам (дипломні роботи у тому числі), 

містили принаймні підрозділ (параграф) одних і тих самих пропозицій у формі блок-

схем щодо удосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку з 

використанням обчислювальної техніки. Такий “ритуальний” підхід до автоматизації 

бухгалтерського обліку однобоко висвітлював проблеми бухгалтерського обліку, 

віддаючи перевагу питанням удосконалення методики, форм ведення бухгалтерського 

обліку та питання теорії, методології, організації облікової системи. 

Встановлення і поширення Міжнародних стандартів фінансової звітності 

найбільш вигідне великому транснаціональному бізнесу. За даними IASB, їх розробки 

ідеальні лише для 5 % компаній, решта 95 % стосуються середнього і малого бізнесу, 

що потребує оновлення МСФЗ [3, с. 192]. Вся сукупність цих документів (нині діє 29 

МСБО та 8 МСФЗ), за визнанням IASB, призначена для забезпечення діяльності ТНК, 

тоді як для інших суб'єктів господарювання розроблено лише один стандарт у 2009 

році “Стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств” (IFRS for 

SMEs) [2]. За такої логіки, застосування міжнародних стандартів країнами, де немає 

національних ТНК, втрачає мотивацію. З іншого боку, мотивація, запропонована 

МСФЗ, логічна для об'єднань потужних країн. Орієнтація на міжнародні стандарти 

фінансової звітності особливо важлива для Європейського Союзу в протистоянні з 

США та Японією. Альтернативою МСФЗ є система стандартів фінансового обліку в 

CШA (GAAP US), розробкою яких займається Рада із стандартів фінансового обліку 

(FASB – Financial Accounting Standards Board). 

На сьогодні проблема вибору застосування МСФЗ чи П(С)БО вітчизняними 

підприємствами не є важливим чинником подолання економічної кризи в Україні. 

Тим більше, ця проблема не може розглядатися причиною зміни чинного 



30 
 

законодавства з бухгалтерського обліку, оскільки національні П(С)БО в усіх суттєвих 

аспектах відповідають МСФЗ, чим витримуються діючі законодавчі вимоги та 

рекомендації міжнародних організацій [1, с. 185]. Удосконалення національних 

облікових систем на основі гармонізації дозволить зблизити динамічні 

характеристики діяльності, підтягнувши менш розвинені в економічному відношенні 

країни до рівня більш розвинених. Інформація, отримана в гармонізованих облікових 

системах і яка володіє однаковими якісними характеристиками, створить об’єктивні 

умови прискорення позитивних процесів та розвитку бізнесу в регіоні в цілому. 

Враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки країни, так і 

системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні, потрібно перш за все 

враховувати та захищати потреби та інтереси національні, в іншому випадку розвиток 

національної системи бухгалтерського обліку буде відбуватися в протилежному 

напрямі. 

Отже, в глобальному бухгалтерському середовищі “правила гри” встановлюють 

представники сильніших економік, компанії яких і фінансують роботу розробників 

стандартів. Такий стан речей дає підстави вважати, що найближчим часом 

спостерігатиметься посилення конвергенції між стандартами Лондона і Вашингтона, 

а Україна і світ знову будуть змушені реагувати на нові вимоги оновлених 

міжнародних стандартів. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 

 
На кожному підприємстві, установі, організації необхідно оцінити і оплатити 

працю, включивши згодом витрати на оплату праці до вартості продукції. При цьому 
документування господарських операцій має забезпечити одержання своєчасної та 
об’єктивної інформації про чисельність працівників, використання робочого часу, 
виробіток продукції і розрахунки щодо оплати праці. 

З 1 січня 2009 року набрав чинності наказ Держкомстату України від 05.12. 2008 

року № 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі 
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статистики праці”, який затвердив нові типові форми для ведення кадрового обліку, 

обліку використання робочого часу і розрахунків з працівниками із заробітної плати 

[2]: № П-1 “Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу”; № П-3 “Наказ 

(розпорядження) про надання відпустки”; № П-4 “Наказ (розпорядження) про 

припинення трудового договору (контракту)”; № П-5 “Табель обліку використання 

робочого часу”; № П-6 “Розрахунково-платіжна відомість працівника”; № П-7 

“Розрахунково-платіжна відомість (зведена)”. 

Для виплати заробітної плати оформляються видаткові касові ордери (форми № 

КО-2) або відомості на виплату грошей, у якій на її титульному листі проставляється 

дозвіл на видачу готівки з каси за підписом керівника і головного бухгалтера. У 

платіжній відомості, крім того, вказується сума і строк виплати (протягом трьох 

робочих днів), включаючи день отримання готівки на виплату зарплати з установи 

банку [1]. 

Після закінчення визначених трьох днів касир перевіряє підписи і підраховує 

суму виплаченої заробітної плати. Напроти прізвищ працівників, що не отримали 

заробітну плату, пишеться “депоновано”. Касир складає реєстр депонованої 

заробітної плати. Другий примірник передається в бухгалтерію і використовується 

для обліку розрахунків з депонентами. На титульній стороні платіжної відомості 

касир вказує фактичну суму, виплачену готівкою і суму депонованої зарплати. 

Платіжна відомість вважається закритою. Бухгалтер на фактично виплачену суму 

виписує видатковий касовий ордер. 

Таким чином, правильно і своєчасно оформлені документи є необхідною 

умовою для відображення записів щодо нарахування та виплати заробітної плати. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИЙНЯТТЯ 

ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Кожне підприємство сплачує податки до бюджету, проте диференціація податків 

залежить від форми власності підприємства, від видів діяльностей, якими займається 

суб’єкт господарювання та інших чинників. Необхідність теоретичного 

обґрунтування та практичного аналізу процесу організації обліку нарахування та 

сплати податків і зборів до бюджету зумовили вибір теми дослідження та її 

актуальність. 

Метою статті є виявлення проблем організації сучасного податкового обліку та їх 

дослідження, що дасть змогу визначити місце, яке займає ця проблема в обліковій науці 

та практиці. 

http://www.bank.gov.ua/
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Досліджуючи теоретичні та методичні засади здійснення податкових 

розрахунків, їх облікового забезпечення ми спиралися на думку таких вчених як: М. 

Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, П. О. 

Куцик, М. В. Кужельний, Я. Д. Крупка, Ю. А. Кузьмінський, В. О. Ластовецький, В. 

Г. Линник, Ю. Я. Литвин, М. Р. Лучко, та ін., які у своїх працях розглядали 

організацію, методику, окремі аспекти обліку податкових розрахунків та шляхи його 

удосконалення. Незважаючи на значні здобутки в дослідженні вказаних проблем, ряд 

питань потребує уточнення.  

На нашу думку, головними проблемами залишаються організація, методика та 

звітність податкового обліку. Організація податкового обліку – це один з найбільш 

відповідальних етапів підготовки підприємства до його ефективної діяльності. Без 

організації податкового обліку існування даного, як такого взагалі неможливе. 

Організація податкового обліку спрямована на забезпечення достовірного 

визначення, накопичення та відображення доходів, витрат і амортизації основних 

фондів та достовірне відображення даних у податковій звітності. Фундаментом 

організації обліку як функції управління є облікова політика підприємства. Від рівня 

її обґрунтованості та адекватності реальним умовам функціонування залежить 

фінансовий стан суб’єкта господарювання і перспективи розвитку в ринковому 

середовищі та в межах реалізації загальної стратегії діяльності підприємства. 

Організація обліку з одного боку – це певне впорядкування елементів методу в 

систему з метою його організаційного, інформаційного та технічного забезпечення і є 

засобом для здійснення контролю за власністю підприємства, а з другого – означає 

раціональну організацію бухгалтерської служби. Раціональна організація 

бухгалтерського обліку – це важлива передумова прийняття ефективних 

управлінських рішень. Забезпечення державних податкових органів інформацією, 

необхідною для контролю за правильністю нарахування та сплати податків. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в усіх своїх складових потрібна, 

щоб забезпечити оптимальне та ефективне функціонування системи бухгалтерського 

обліку завдяки реалізації усіх її напрямів. 

Таким чином, дослідивши проблеми організації податкового обліку, можна дійти 

висновку, що правильно проведена його робота на підприємстві є необхідною 

передумовою формування достовірної звітності. Правильне визначення доходів і 

витрат підприємства у поєднанні з введенням їх обліку є основою для успішного 

управління податками та платежами підприємства, оскільки вони спрямовані на 

достовірне та оперативне формування економічної інформації в інтегрованій системі 

управління підприємством. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГУДВІЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, в умовах суттєвого підвищення ролі 

знань та загостреної конкуренції, при швидких темпах розвитку науки і нових 

технологій все більш актуальними стають пошуки нових шляхів зростання прибутку 

підприємства. Одним з джерел отримання додаткових доходів в сучасних умовах 

господарювання може бути гудвіл. Тому визначення сутності та питання його обліку 

є досить актуальними в економічній науці.  

На сьогодні не існує одного, конкретного визначення гудвілу. Гудвіл 

розглядається як активи, капітал фірми, який не піддається матеріальному 

вимірюванню (репутація, технічна компетенція, зв’язки, вплив тощо). Перш за все, це 

громадська думка про назву, стиль, товарний знак, логотип, проекти, товари і будь-які 

інші предмети, що знаходяться у власності або під контролем компанії, а також 

взаємовідносини з клієнтами і замовниками [1]. 

Як економічна категорія, гудвіл відображає нематеріальні (невідчутні) активи 

підприємства, що відрізняють його від аналогічних підприємств, надаючи 

конкурентні переваги і можливість збільшення ринкової вартості підприємства. 

Більшість спеціалістів наголошують на тому, що головною з визначальних рис 

гудвілу є можливість отримання підприємством більших прибутків [2]. 

На стадії переговорів між покупцем і продавцем гудвіл визначають шляхом 

попередніх оцінок з метою встановлення ціни підприємства. Після придбання 

підприємства гудвіл визначається як різниця між вартістю його придбання (або 

контрольного пакета акцій) та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих 

чистих активів на дату придбання. 

Отже, гудвіл є перевищенням вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості ідентифікованих чистих активів, придбаних на дату обмінної 

операції [3]. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій рахунок 19 “Гудвіл” призначений для узагальнення інформації про гудвіл, 

що виникає при придбанні та гудвіл, який виник у процесі приватизації 

(корпоратизації) підприємства.  

При визнанні гудвілу активом його можна ідентифікувати як позитивний чи 

негативний. Позитивний гудвіл виникає у випадку, коли вартість придбаного суб’єкта 

господарювання є вищою від вартості його чистих активів за справедливою 

(ринковою) оцінкою. Натомість, негативний гудвіл виникає, коли справедлива 

вартість чистих активів придбаного підприємства є вищою від вартості його 

придбання. Позитивний гудвіл є ціною, яку покупець готовий заплатити за 

підприємство, що придбавається, понад його справедливу вартість. Гудвіл, що 

виникає в результаті придбання, є виплатою, яку провадить покупець в очікуванні 

майбутніх економічних вигод. Негативний гудвіл – це перевищення вартості частки 
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покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань 

над вартістю придбання на дату придбання. Інакше кажучи, негативний гудвіл 

виникає, якщо на дату придбання справедлива ціна (ринкова вартість) є меншою за 

фактично сплачену покупцем [4]. 

У бухгалтерському обліку підприємства-покупця на суму позитивного гудвілу 

робиться запис: Дт 191 “Гудвіл при придбанні”, Кт 63 “Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками” (без ПДВ). Сума сплаченого постачальнику 

податку на додану вартість відображається у бухгалтерському обліку у 

встановленому порядку. Сума нарахованої амортизації гудвілу при придбанні 

включається до відповідних витрат з кредиту однойменного субрахунку 191 (при 

цьому рахунок 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” не 

використовується): Дт 977 “Інші витрати діяльності”, Кт 191 “Гудвіл при придбанні”. 

Сума негативного гудвілу відображається в обліку покупця так: Дт 63 

“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 191“Гудвіл при придбанні”. 

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчислюваними збитками 

в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно 

протягом періоду виникнення таких збитків. Негативний гудвіл спрямовується також 

на погашення збитків, які можуть виникнути в процесі використання в господарській 

діяльності придбаного майна шляхом визнання і збільшення доходу [4]. 

Таким чином, гудвіл є одним із ключових чинників формування ринкової 

вартості та показників інвестиційної привабливості підприємства. Часто гудвіл 

розглядається як вартість ділової репутації підприємства, його ділових зв’язків, 

популярності найменування, товарного знаку, а також унікальних якостей людського 

капіталу. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ  

 

У сучасних умовах заробітна плата та інші виплати персоналу є основним 

джерелом доходів працівників. У зв’язку з цим, проблеми розрахунку та обліку 

виплат, пов’язаних із оплатою праці є досить актуальними. Облік цих виплат є однією 

із найважливіших і складних ділянок роботи, які потребують точних та оперативних 

відомостей про показники середньої заробітної плати, фактично відпрацьований 

робочий час, страховий стаж персоналу та інші. 

Поряд з цим, кожне підприємство розробляє власну облікову політику з питань 

виплат персоналу, зокрема, виплат соціального характеру. Проте, власні підходи 

повинні обов’язкового базуватися на законодавчих новаціях. Слід зауважити, що з 01 

січня 2015 року такі законодавчі новації стосуються підприємств різних форм 

власності. 

Дослідженнями проблем організації оплати праці, обліку та аналізу виплат 

персоналу в умовах реформування економічних відносин займалися відомі українські 

вчені, а саме Ф. Ф. Бутинець, Б. В. Гринів, В. О. Озеран та інші. Водночас, 

залишаються дискусійними багато теоретичних та практичних положень, що й дало 

підстави для обрання тематики дослідження.  

Завданням нашого дослідження є аналіз змін, внесених до чинного 

законодавства, які впливають на відображення в обліку виплат персоналу, пов’язаних 

з оплатою праці. 

Методичні засади бухгалтерського обліку виплат персоналу встановлює П(С)БО 

26 “Виплати працівникам” [1]. Поряд з цим, серед нововведень, які запроваджені з 

початку 2015 року Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”, на особливу увагу заслуговують зміни розмірів виплати допомоги по 

непрацездатності та обмеження розміру лікарняних і декретних виплат, а також 

обмеження строків виплати за страховими випадками [2]. Так, зазнали змін розміри 

виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу: до 3-

х років – 50 % середньої заробітної плати (було 60 %); від 3-х років до 5-ти років – 60 

%; від 5-ти до 8-ми років – 70 % (було 80 %); понад 8 років – 100 %. 

Також працівники, які належать до чорнобильців 4-ї категорії, не будуть мати 

права на оплату лікарняних виплат у розмірі 100 % середньої заробітної плати 

незалежно від страхового стажу; на цих працівників розповсюджуються загальні 

правила диференціації виплат, встановлені зазначеним законом. Згідно оновленого 

законодавства, нові розміри лікарняних поширюються тільки на страхові випадки, які 

настали, починаючи з 1 січня 2015 року. 

Поряд із цими змінами, встановлюються обмеження сум виплат нарахованих за 

листками непрацездатності, пов’язаних з хворобою або декретними виплатами. 

Тобто, якщо впродовж останніх 12-ти календарних місяців працівники мають 

страховий стаж менше 6-ти місяців, розмір виплат встановлюється: а) для допомоги з 

тимчасової непрацездатності – не вище розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом у місяці настання страхового випадку; б) для допомоги по 
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вагітності і пологах – не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленого законом у місяці настання страхового випадку. 

Слід також звернути увагу на внесені зміни щодо обмеження строку звернення 

працівників (застрахованих осіб) за призначенням вказаних виплат із 

непрацездатності [2]. Так, звернутися за ним можна не пізніше 12 календарних 

місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена 

сім’ї, який перебував на її утриманні.  

Таким чином, слід зробити висновок про те, що в умовах дії оновленого 

законодавства з питання виплат персоналу, пов’язаних із загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням, бухгалтерії підприємства слід звернути увагу 

на правильність визначення та віднесення до певних періодів розмірів допомоги, а 

також на відображення в бухгалтерському обліку зазначених виплат.  
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ В УКРАЇНІ 

 
Від правильно побудованої системи оплати і стимулювання праці працівників 

багато в чому залежить ефективність роботи підприємства. У повному обсязі 
реалізувати на практиці таку систему досить складно. Особливо якщо врахувати, що з 
нею пов’язане і завдання розрахунку передбачених законодавством утримань, а також 
гарантованих і компенсаційних виплат.   

Чинна система загальнодержавного соціального страхування на сьогодні є 
недосконалою, характеризується громіздкістю законодавчих актів, постійною зміною 
ставок утримань і нарахувань, форм звітних документів та порядку їх заповнення [5]. 

Розрахунки з оплати праці та за обов’язковим страхуванням є окремим об’єктом 
бухгалтерського та податкового обліку підприємств. Від існуючого порядку 
стягнення зборів значним чином залежать витрати часу бухгалтерської служби. З 
іншого боку, рівень оподаткування зборами впливає на зайнятість, обсяги тіньових 
розрахунків з оплати праці, її фактичний рівень.  

Проблему обліку виплат працівникам та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – єдиного соціального внеску) в Україні 
розглядали такі відомі науковці, як: О. І. Кисельов, Т. М. Остапенко, О. М. 
Бондаренко, А. П. Зубченко.  
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Метою даної роботи є виявлення проблем обліку виплат працівникам та 
наслідків запровадження єдиного соціального внеску, які виникли на практиці, та 
можливі раціональні шляхи їх вирішення. Відомо, що оплата праці в Україні 
регулюється в першу чергу Кодексом законів про працю України, Законом України 
“Про оплату праці”, а також іншими нормативними актами. 

Розрахунок заробітної плати в Україні – це складний і трудомісткий процес, 
який включає законодавчо регульовані нарахування і утримання та державні гарантії. 
За результатами проведеного дослідження встановлено, що після введення єдиного 
соціального внеску замість спрощення відбулося ускладнення обліку і розрахунків по 
соціальному страхуванню [1]. Для бухгалтерів та керівників підприємств 
позитивними наслідками запровадження єдиного соціального внеску є:зникла потреба 
реєстрації в декількох фондах соціального страхування; скоротився час бухгалтера на 
проведення утримань та нарахувань на заробітну плату; зменшилась кількість звітних 
форм з оплати праці; скоротився час та витрати на перерахунок єдиного соціального 
внеску. Наведені переваги застосування єдиного соціального внеску свідчать про 
спрощення роботи бухгалтера. Разом з тим існування ряду недоліків зумовлює 
потребу детальнішого опрацювання та нормативного врегулювання проблемних 
питань [2]. 

Негативні наслідки для бухгалтерів та керівників підприємств запровадження 
єдиного соціального внеску наступні: збільшилась відповідальність за несвоєчасний 
перерахунок єдиного соціального внеску; збільшились випадки несвоєчасної виплати 
лікарняних та допомоги по безробіттю; єдиний соціальний внесок необхідно 
сплачувати на різні рахунки залежно від ставок та видів платежів; зріс ризик сплати 
єдиного соціального внеску не на той рахунок; збільшилось соціальне навантаження 
на фізичних осіб-підприємців, адже вони крім сплати єдиного податку мають тепер 
додатково сплачувати єдиний соціальний внесок; із запровадженням єдиного 
соціального внеску витрати на фонд оплати праці не зменшились, що провокує 
підприємства “йти у тінь”. Для найманих працівників позитивним наслідком є 
запровадження нормативної бази щодо єдиного соціального внеску, що може дати 
поштовх для подальших реформ в сфері соціального страхування і пенсійної реформи 
зокрема, а негативним є те, що утримання із заробітної плати не зменшились. 
Позитивні наслідки для працівників Пенсійного фонду України запровадження 
єдиного соціального внеску:формування єдиної бази дозволяє швидко виявляти 
неплатників та порушників; загальні правила стягнення внеску та єдина форма 
звітності підвищує ефективність роботи. 

Отже, ми вважаємо, що запровадження єдиного соціально внеску – це, 
безумовно, позитивний крок у реформуванні системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, але необхідно в подальшому коректувати 
прогалини в існуючому законодавстві та намагатися здійснити більш масштабні та 
раціональні зміни в законодавстві. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ И ГЕРМАНИИ 
 

Главной целью развития бухгалтерского учета и его совершенствования является 
создание рациональных форм учета и его организации. Правила ведения 
бухгалтерского учета в Украине разрабатываются для использования их 
предприятиями и организациями, для основных пользователей реформированного 
учета: инвесторов, акционеров и т.д. Система бухгалтерского учета Германии 
консервативна и ориентирована в первую очередь на банки и другие финансовые 
учреждения. С помощью аудиторских фирм они устанавливают каноны 
предоставления финансовой информации. Государственная власть выступает в роли 
регулятора, формирующего учетные стандарты и процедуры. 

Широкие полномочия в сфере государственного регулирования бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в Украине имеет Министерство финансов Украины, 
которое утверждает Положения (стандарты) бухгалтерского учета и другие 
нормативно-правовые акты относительно ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности, а также Национальный банк Украины, 
Государственная казначейская служба Украины, другие центральные органы 
исполнительной власти [1]. 

В Германии правила ведения учета и составления финансовой отчетности 
содержатся в Торговом кодексе, который содержит полный объем требований, 
предъявляемых к индивидуальной финансовой отчетности, и основные требования, 
предъявляемые к консолидированной финансовой отчетности. Общественной 
бухгалтерской организацией в Германии является Аудиторская палата – 
официальный контролирующий орган, образованный при Министерстве экономики. 
Еще до его образования была создана и существует сегодня добровольная ассоциация 
– Институт присяжных аудиторов, задачей которого является разработка 
рекомендаций по бухгалтерскому учету и отчетности. Вместе с тем на практике 
последнее слово по спорным методологическим вопросам остается за Верховным 
налоговым судом [2]. 

Государственное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в Украине осуществляется в соответствии со ст. 6 и 7 Закона Украины “О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” от 16 июля 1999 г. № 996-
XIV. Этот закон определяет правовые принципы регулирования, организации, 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 
Распространяется на всех юридических лиц независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также на представительства иностранных субъектов 
хозяйственной деятельности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и 
представлять финансовую отчетность в соответствии с действующим 
законодательством [3]. В Германии действует Закон о директивах по бухгалтерскому 
учёту, внесший поправки в 39 прежних законов; существенно были пересмотрены 
положения основного источника норм представления финансовой отчётности – 
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Коммерческого кодекса; были введены дополнительные законы, регулирующие 
деятельность предприятий отдельных организационных форм и отраслей [2]. 

В Германии, как и в Украине, в отличие от стран с англо-американской моделью 
учета, бухгалтеры ориентированы на максимально точное соблюдение норм 
законодательства, прежде всего налогового. Это связано с особенностями правовых 
систем государств. В настоящее время Германия, являясь членом Европейского 
союза, находится на пути сближения национальных стандартов с международными, 
но существенные отличия пока не позволяют говорить о полном соответствии 
немецких норм международной практике и общеевропейских подходов [2].  

В Украине реформирование бухгалтерского учета происходит на основе 
действующих законодательных и нормативных баз, которые декларируют 
максимальное приближение правил ведения бухгалтерского учета в Украине к 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) [4]. Сегодня 
происходит активное применение МСФО, реализация различных программ по их 
изучению, в том числе в высших учебных заведениях. 

Таким образом, в настоящее время происходят устойчивые процессы 
реформирования бухгалтерского учета и в Германии, и в Украине. Однако, несмотря 
на влияние процессов глобализации, различия между международными и 
национальными стандартами в этих странах остаются еще существенными.  
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Покращення нормативно-правового регулювання, а, відповідно, й 

бухгалтерського обліку процесів створення та ліквідації підприємств має відбуватися 

системно, оскільки дані процедури вимагають постійної взаємодії між собою різних 

суб’єктів господарювання, а тому необхідно врегульовувати їх взаємодію як запоруку 

вдалого здійснення необхідних процедур. 

Удосконалення облікового законодавства мало би розпочатися зі знищення 

суперечностей між нормативно-правовими актами, які регулюють таку діяльність. 

Так, яскравим прикладом такої неузгодженості, є відсутність вимоги до відкриття 
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юридичною особою або фізичною особою-підприємцем поточного рахунку в банку, 

хоча підприємство не матиме змоги здійснювати свою діяльність без такого рахунку.   

Суперечності також виникають при внесенні основних засобів до статутного 

капіталу підприємства. Так, згідно з листом Міністерства фінансів України “вартість 

основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) 

фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), 

вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума 

переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і 

на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” не відображаються”. Відповідно, такі внески 

мають відображатися відразу на рахунках 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні 

матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”. Проте, Інструкція про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій забороняє здійснювати бухгалтерські проведення, 

за якими дебетується 10 рахунок і кредитуються 63 “Розрахунки з постачальниками 

та підрядниками” або 68 “Розрахунки за іншими операціями”. Тобто, віднесення 

вартості будівельно-монтажних робіт та інших витрат, пов’язаних з приведенням 

основних засобів до стану, придатного до використання, фактично неможливо.  

Довготривалість процесу ліквідації підприємства, навіть за рішенням 

засновників, та значна кількість довідок, які необхідно отримати у державних 

установах призводить до того, що у більшості випадків підприємства змушені 

звертатися до консалтингових агентств, які беруть на себе зобов’язання з проведення 

процедури ліквідації підприємства. Проте, такі послуги є досить коштовними, що 

призводить до виникнення незапланованих витрат на підприємстві. Доцільно було би 

використовувати електронний документообіг, тобто єдину систему, базу даних, яка 

би містила в собі інформацію про всі підприємства та організації, їхні правовідносини 

з державними установами (Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним 

фондом України) та за допомогою якої суб’єкти господарювання мали б змогу у 

найкоротші терміни (в режимі “онлайн”) отримати необхідні довідки, виписки чи 

запити. Така система значно полегшила б процедуру ліквідації підприємства та 

надала б змогу підприємствам зекономити час та кошти на отримання необхідної 

документації.  

Аналогічна база була би доречною й при утворенні суб’єкта господарювання. 

Будь-які документи, які подаються до державних установ, мають бути нотаріально 

засвідченими, а послуги нотаріуса є достатньо коштовними. За умови приєднання 

нотаріусів до “єдиної системи”, останні мали б змогу за запитом державної установи, 

або уповноваженої на це іншої організації, надіслати примірники установчих 

документів або інші документи, завірені ними (що підтверджувалося б за допомогою 

електронного цифрового підпису), що значно пришвидшило б та полегшило процеси 

надання документів.  

Отже, удосконалення бухгалтерського обліку процесів створення та ліквідації 

підприємств в першу чергу мало би розпочатися зі зменшення суперечностей між 

законодавчими актами, що призводить до виникнення на підприємства додаткових 

затрат часу і коштів для їх вирішення. Подальше вдосконалення таких процесів 

полягає у створенні єдиної системи документообігу, яка б надавали необхідні довідки 

в найкоротші терміни. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
У сучасних умовах розвитку економіки без своєчасної, якісно сформованої, 

достовірної інформації ефективне управління підприємством неможливе (незалежно 
від видів діяльності, організаційно-правової форми, форми власності та ін.). 
Центральне місце в системі управління підприємством займає інформація, яка 
представлена у фінансової звітності.  

Фінансова звітність є завершальним етапом бухгалтерського обліку і являє 
собою систему узагальнюючих показників, які характеризують результати фінансово-
господарської діяльності підприємства за звітний період; є основним джерелом 
інформації, як для зовнішніх, так і внутрішніх користувачів [1, с. 113]. Виходячи з 
цього, концепція складання та оприлюднення фінансової звітності є обов’язковою для 
усіх суб’єктів господарювання. Обумовлено це тим, що для здійснення господарської 
діяльності необхідне залучення додаткових джерел формування фінансових ресурсів. 
Отже, наскільки привабливими будуть оприлюднені у фінансовій звітності 
показники, настільки високою буде вірогідність залучення інвестицій. Зовнішні 
користувачі на основі звітності приймають рішення щодо можливої подальшої 
співпраці, вкладення інвестицій, надання кредитів тощо. Внутрішні користувачі 
підприємства використовують звітність для контролю за виконанням бізнес-планів, 
аналізу фінансово-господарської діяльності, розробки стратегічних планів і прийняття 
управлінських рішень [2, с. 149].  

Вагомий внесок у дослідження фінансової звітності та її складання зробили такі 
провідні науковці: Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, С. М. Гольцова, О. М. 
Губачова, М. В. Корягін, П. О. Куцик, В. С. Лень, С. І. Мельник, В. Н. Пархоменко, І. 
Й. Плікус, П. Я. Хомин, Л. В. Чижевська, І. Й. Яремко та ін., але деякі аспекти 
розкриття інформації потребують доопрацювання. Використання фінансової звітності 
для проведення аналізу та прийняття управлінських рішень присвячені роботи таких 
науковців: Г. Г. Кирейцева, Є. В. Мниха, В. О. Подольської, Г. В. Савицької, Ю. С. 
Цал-Цалко, О. В. Яріш та ін. 

У досліджених наукових працях вищезазначених вчених тлумачення поняття 
“фінансової звітності” є ідентичними як у Законі України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV: фінансова звітність – 
бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [3]. На наш погляд, 
фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за 
звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік). 

Фінансова звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі господарських 
засобів та джерел їх утворення, а також результати фінансово-господарської 
діяльності, дає в синтезованому вигляді інформацію, яка необхідна для користувачам 
для прийняття обґрунтованих рішень. В умовах реструктуризації підприємств, 
інтеграції у світову економіку та її глобалізації виникає потреба в удосконаленні 
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структури фінансової звітності та відображенні в ній окремих показників у 
відповідності із запитами і очікуваннями різних груп її користувачів.  

Держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб’єктів 
господарювання, за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітністю. 
Господарський кодекс України передбачає, що суб’єкти господарювання зобов’язані 
на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами, 
передбаченими законодавством, надавати її відповідно до вимог закону та їх 
установчих документів [4]. Фінансова звітність підприємства складається з метою 
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, доходи, витрати, фінансові результати та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період, вона складається на підставі 
узагальнення даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 
користувачів і являє собою систему узагальнюючих показників, які характеризують 
підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період 
(місяць, квартал, рік) [5, с. 31-38]. 

Таким чином, від достовірності інформації, яка надається у фінансовій звітності, 
залежить прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а, отже, і ефективність 
функціонування окремих підприємств та економіки держави в цілому. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ 

 

Однією з актуальних проблем у сфері бухгалтерської науки є розробка дієвого 

облікового забезпечення створення веб-сайтів, які є одним із необхідних елементів 

здійснення електронного бізнесу, а також відіграють важливу роль в діяльності 

торговельних підприємств, що займаються реалізацією товарів через мережу 

Інтернет. Існуюче нормативно-правове забезпечення обліку нематеріальних активів 

не враховує специфічних особливостей веб-сайтів як об’єктів управління, що 

зумовлює необхідність розробки пропозицій щодо удосконалення їх бухгалтерського 
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відображення з урахуванням норм міжнародних стандартів фінансової звітності та 

провідної облікової практики у даній сфері. 

На сьогодні в Україні відсутні спеціальні рекомендації щодо бухгалтерського 

обліку створення веб-сайтів. Загальні питання їх облікового відображення 

регулюються П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, норми якого поширюються на всі 

види груп нематеріальних активів, які відносяться до їх складу. Згідно п. 5 П(С)БО 8 

[2] до складу груп нематеріальних активів відносяться авторське прав та суміжні з 

ним права, зокрема, комп’ютерні програми та програми для ЕОМ, а в п. 7. визначені 

загальні критерії можливості віднесення витрат, понесених на створення 

нематеріальних активів до їх складу. Таким чином, за національними обліковими 

стандартами немає чітких вказівок стосовно порядку обліку витрат на створення веб-

сайтів. 

На відміну від ПСБО 8 і МСФЗ 38, зокрема, в ПКТ 32 наведені більш детальні 

рекомендації щодо визнання витрат, понесених на створення веб-сайтів, в якості 

нематеріальних активів. Передусім, згідно даного тлумачення розроблений 

підприємством для внутрішнього і зовнішнього використання веб-сайт може 

вважатись внутрішньоствореним нематеріальним активом у разі відповідності 

вимогам, що висуваються до таких активів п. 21 та п. 57 МСФЗ 38 “Нематеріальні 

активи” (п. 7. 8) [1, с. 2743]. Згідно даного твердження  в бухгалтерському обліку веб-

сайт слід розглядати як комплексний нематеріальний актив, вартість якого 

складається не тільки з витрат на його безпосереднє створення, а й витрат на 

забезпечення його подальшого функціонування, наприклад, придбання доменного 

ім’я для сайта, яке може розглядатись в якості окремого нематеріального активу. 

Виходячи з загальної моделі облікового відображення процесу, створення веб-

сайтів за МСФЗ, етапи 2-4 створення веб-сайту, прирівняні до стадії розробки за 

МСФЗ 38 “Нематеріальні активи”, а етап 1 – до стадії досліджень. У той же час, для 

капіталізації витрат, понесених на стадіях 2-4, повинна бути обов’язково дотримана 

вимога щодо можливості їх безпосереднього віднесення та необхідності їх здійснення 

під час створення, випуску чи підготовки веб-сайту, для того, щоб він міг 

функціонувати так, як це запланувало керівництво підприємства (п. 9 b). Інші 

витрати, пов’язані з рекламою або просуванням продукції та послуг підприємства, 

повинні бути визнані в якості витрат в міру їх виникнення (п. 9 с) [1, с. 2744]. 

Стосовно витрат, понесених на стадії експлуатації, то вони мають бути визнані 

витратами періоду окрім випадків, передбачених п. 18 МСФЗ 38 “Нематеріальні 

активи” [1, с. 2744]. Однак безпосередньо в МСФЗ (п. 20) зазначається, що природа 

нематеріальних активів є такою, що в багатьох випадках вдосконалення або часткова 

заміна подібних активів не проводиться [1, с. 1916]. Тому понесені на стадії п’ять 

витрати будуть визнані витратами періоду, а не будуть капіталізовані, оскільки важко 

встановити можливість забезпечення одержання від їх використання майбутніх 

економічних вигод. 

Побудова методики обліку створення веб-сайтів передбачає виділення п’яти 

основних етапів здійснення даного процесу, для кожного із яких існують особливості 

їх облікового відображення: 1) планування; 2) розробка програмного забезпечення та 

інфраструктури; 3) розробка графічного дизайну; 4) розробка наповнення (контенту); 

5) експлуатація. Витрати, понесені на етапах 1 і 5 мають бути визнані витратами 

періоду, а витрати, понесені на етапах 2, 3 і 4 складають собівартість створеного веб-
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сайту та можуть бути капіталізовані шляхом визнання нематеріальним активом 

підприємства. 

Представлена методика обліку створення веб-сайтів може використовуватися на 

підприємствах, в той же час, вона може бути розвинена і удосконалена із 

урахуванням таких аспектів: 

 особливостей побудови національної системи охорони права інтелектуальної 

власності, зокрема, авторського та суміжних з ним прав; 

 особливостей сучасного рівня розвитку веб-розробок, оскільки ПКТ 32 були 

оприлюднені ще у 2001 році, та не повною мірою враховують існуючі на сьогодні 

підходи в сфері веб-програмування; 

 виду сайту, що буде створюватись, оскільки в залежності від специфіки його 

подальшого використання (офіційна сторінка компанії, інтернет-магазин, Інтернет-

аукціон, пошукова система, веб-портал, веб-сервіс, соціальна мережа тощо), залежить 

необхідний набір функцій, які будуть реалізовані в ньому (швидкий пошук і навігація, 

торгівля товарами та послугами, інтерактивний зв’язок з відвідувачами, наявність 

мобільної версії тощо). 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розмежування витрат на 

створення веб-сайтів, пов’язаних зі здійсненням торговельної діяльності, на дві групи: 

що пов’язані з рекламою або просуванням продукції і послуг підприємства та що не 

пов’язані з такими видами діяльності, що значно полегшить роботу бухгалтера щодо 

визнання внутрішньостворених веб-сайтів у якості нематеріальних активів 

підприємства. 
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ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення 

його виробничими запасами. Визнання, оцінка, класифікація та облік виробничих 

запасів  регламентується П(С)БО 9 “Запаси”.  

Загальні теоретичні і практичні аспекти обліку виробничих запасів відображено 

в працях вчених: В. І. Бачинського, М. І. Бондаря, Ф. Ф. Бутинця, А. М. Волошина, В. 

П. Загороднього, Л. І. Коваль, П. О. Куцика, Ф. Ф. Макарука, Л. Г. Медвідь, Т. В. 

Попітіч [1], М. С. Пушкаря, В. В. Сопка, О. М. Чабанюк, В. О. Шевчука та ін.  
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю. При цьому, надходження запасів на 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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підприємство можливе шляхом: придбання їх за плату; виготовлення власними 
силами; внесення до статутного капіталу; одержання безоплатно; обміну на подібні 
або неподібні запаси. Саме від шляхів надходження і залежить формування первісної 
вартості запасів. Первісна вартість − це історична (фактична) собівартість оборотних 
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 
(переданих), витрачених для придбання (створення) оборотних активів.  

Запаси, придбані за плату, оприбутковуються за собівартістю запасів, яка 
складається з фактичних витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасів і 
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 
цілях. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 
підприємства, визнається їхня виробнича собівартість. Первісною вартістю запасів, 
що отримані як внесок до статутного (пайового) капіталу підприємства, визнається 
погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. 
Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх 
справедлива вартість. Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на подібні 
запаси, визнається справедлива вартість переданих запасів. Первісною вартістю 
запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість 
отриманих запасів. Виявлені у процесі інвентаризації надлишки запасів 
оприбутковуються за чистою вартістю реалізації запасів. 

Для оцінки запасів при їх вибутті (відпуску запасів у виробництво, з 
виробництва, продажу, іншому вибутті) застосовують методи: ідентифікованої 
собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості 
перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. 

Таким чином, виробничі запаси є основою діяльності виробничого підприємства. 
Саме від їх наявності (або відсутності) на складі залежить весь виробничий цикл 
підприємства. Правильна оцінка запасів сприяє раціональному процесу виробництва 
на всіх стадіях обробки і випуску готової продукції виробничого підприємства.  

 
 

Солдатенко І. О., 

студентка спеціальності  

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Рабошук А.В., 

Житомирський державний технологічний 

університет 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА БАНКІВСЬКИМИ 

КРЕДИТАМИ ЗА МСФЗ (IAS/IFRS) ТА ПСБО:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Сьогодні Україна переживає нелегкі часи, намагаючись інтегрувати до 

європейського простору. Такі інтеграційні процеси призводять до уніфікації 

бухгалтерського обліку, якість якого може позитивно впливати на економічне 

процвітання суб’єкта господарювання. На сьогодні МСФЗ (IAS/IFRS) є 

найперспективнішою системою обліку, тому можна спостерігати поступове 

реформування вітчизняного бухгалтерського обліку на національному рівні 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Питання обліку зобов’язань за банківськими кредитами, тим паче сьогодні, є 

надзвичайно актуальним. Адже, будь-який суб’єкт господарювання має зобов’язання 
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перед різними фінансово-кредитними установами, невірне визнання, облік та 

відображення у звітності яких може призвести до виникнення штрафних санкцій, що, 

у кінцевому результаті, негативно вплине на фінансові показники діяльності такого 

суб’єкта господарювання. 

Особливо гострою в даний час є проблема, пов’язана з оцінкою та погашенням 

зобов’язань за валютними кредитами. Причиною виникнення такої проблеми є різка 

зміна курсу долара, яку можна спостерігати кожного дня, що з’явилася на фоні 

гострих соціально-економічних та політичних проблем у країні. Це призводить до 

катастрофічного наростання зобов’язань за валютними кредитами, погасити які 

суб’єкти господарювання вже не в змозі.  

Слід зауважити, що у вимогах до обліку зобов’язань суб’єкта господарювання в 

розрізі банківських кредитів за національними стандартами та міжнародними 

стандартами фінансової звітності існують певні відмінності, зокрема: 

- наявність у міжнародному бухгалтерському обліку, на відміну від 

вітчизняного, первинного обліку зобов’язань за кредитами та обліку після первинного 

визнання; 

- відповідно до ПСБО зобов’язання за банківськими кредитами можуть бути 

оцінені за теперішньою вартістю або за сумою погашення. Це твердження  є 

недоречним для порядку розкриття зобов’язань за МСФЗ (IAS/IFRS), у яких останні 

оцінюються за справедливою вартістю (при первинному визнанні) та амортизованою 

собівартістю (після первинного визнання); 

- відсутність у положеннях МСФЗ (IAS/IFRS) єдиного, уніфікованого переліку 

рахунків бухгалтерського обліку, закріпленого на законодавчому рівні для усіх 

суб’єктів господарювання. Більш того, відсутній перелік рахунків, який би носив 

рекомендаційний характер. 

Відомо, що головною метою ведення бухгалтерського обліку є подання 

правдивої та достовірної фінансової інформації про матеріальний та фінансовий стан 

суб’єкта господарювання, зокрема в частині його зобов’язань. Разом з тим, наявність 

окреслених в ході дослідження проблемних питань щодо методики облікового 

відображення та розкриття фінансової інформації про стан зобов’язань, 

унеможливлює досягнення зазначеної мети.  

Дане проблемне питання можна подолати шляхом розроблення єдиної методики 

визнання, оцінки та розкриття  фінансової інформації про зобов’язання у звітності, 

яка має бути побудована з врахуванням вимог як національних, так і міжнародних 

стандартів, а також, в обов’язковому порядку, закріплена в обліковій політиці 

суб’єкта господарювання. У даній методиці слід конкретно вказати методи оцінки 

зобов’язань за банківськими кредитами а також рахунки, на яких останні будуть 

обліковуватися. Наявність такої методики значно полегшить процес ведення 

бухгалтерського обліку і вітчизняних суб’єктів господарювання та унеможливить 

виникнення помилок при оцінці зобов’язань за банківськими кредитами і їх обліку, а 

також підвищить ефективність бухгалтерського обліку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСФО В ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

УКРАИНЫ 

 

Со второй половины ХХ века фиксируется тенденция к усилению внимания как 

со стороны представителей научного сообщества, так и бизнеса к проблеме 

международной унификации бухгалтерского учета. Развитие бизнеса, 

сопровождающееся возрастанием роли международной интеграции в сфере 

экономики, предъявляет определенные требования к единообразию и понятности 

применяемых в разных странах принципов формирования и алгоритмов исчисления 

прибыли, налогооблагаемой базы, условий инвестирования, капитализации 

заработанных средств и т.п. 

Следует отметить, что международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) – свод компромиссных и достаточно общих вариантов ведения учета. 

МСФО не являются догмой, нормативными документами, регламентирующими 

конкретные способы ведения бухгалтерского учета и нормы составления отчетности. 

Они носят лишь рекомендательный характер, т.е. не являются обязательными для 

принятия. На их основе в национальных учетных системах могут быть разработаны 

национальные стандарты с более детализированной регламентацией учета 

определенных объектов[1]. 

В Украине внедрение и использование Международных стандартов финансовой 

отчётности в практику деятельности предприятий является реальностью. При этом 

следует отметить, что использование МСФО в практике деятельности украинских 

предприятий, с одной стороны, имеет большое значение для развития бизнеса в 

Украине, привлечения иностранного капитала и др., а, с другой стороны, создает 

массу проблем. 

Без бухгалтерского учета, соответствующего общепринятым международным 

стандартам, пользователи финансовой отчетности не могут оценить финансовое 

положение компании. Если отчетность невозможно прочитать, то ее читать никто не 

будет. Такая ситуация вынуждает инвесторов исходить в своих оценках из худших 

предположений, что приводит к отказу в кредите или установлении очень жестких 

условий финансирования. Иными словами, унификация учета необходима как 

пользователям бухгалтерской информации, так и ее составителям [2]. 

Преимущества международных нормативных документов регламентирующих 

представление учетной информации в финансовой отчётности очевидны. Киришун А. 

отмечает, МСФО, в отличие от некоторых национальных правил составления 

отчётности, представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на жестко 

прописанных правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической ситуации 

составители могли следовать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в чётко 

прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие-либо базовые 

положения. Среди принципов: принцип начисления (accrualbasis), принцип 
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непрерывности деятельности (goingconcern), осторожности (prudence), уместности 

(relevance) и ряд других [3]. 

Одной из серьезных проблем стандартизации бухгалтерского учета на 

международном уровне является проблема взаимодействия национальных 

бухгалтерских стандартов и Международных стандартов финансовой отчетности, 

которые концептуально различаются по некоторым аспектам. 

Украина законодательно пошла по пути принятия МСФО как основных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности: согласно требованиям 

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Украине 

(НКЦБФР), публичные акционерные общества, страховые компании и финансовые 

учреждения обязаны предоставлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО 

уже за 2012 год [2].  

Внедрение МСФО даст возможность эффективнее привлекать иностранных 

инвесторов и расширить экспортные возможности Украины, что в свою очередь 

приведет к снижению безработицы, обеспечит выход страны из кризиса и будущее 

процветание ее экономики. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:  

ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ 

 
Процеси інтеграції, ринкові умови господарювання в Україні, призвели до утворення 

таких об’єднань підприємств як консолідовані групи підприємств, що здійснюють значний 

вплив на економічну діяльність в межах країни. Саме тому суспільство потребує інформації 

про фінансовий стан і результат діяльності групи в цілому, основаної на відносинах 

контролю.  

Питання щодо формування консолідованої фінансової звітності та її стандартизації 

у своїх працях розглядали С. Ф. Голов, З. В. Задорожний, В. М. Костюченко, Я. Д. 

Крупка, М. Р. Лучко [1], П. О. Куцик [4], Л. І. Лисенко, Н. М. Проскуріна, та ін. 

Проблеми відображення в обліку господарських операцій групи підприємств, 

складання консолідованих фінансових звітів та аналіз їхніх показників є для України 

відносно новими і потребують подальших додаткових досліджень. Важливим моментом 

тут є те, що з утворенням вище згадуваних груп виникає економічна одиниця, в 

http://finansist-club.com/articles/%20content?Id=175775
http://finansist-club.com/articles/%20content?Id=175775
http://www.tax-expert.in.ua/
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котрій дочірні та асоційовані підприємства є економічно пов’язаними, але юридично 

незалежними суб’єктами. Тому простого сумування статей балансу, звіту про 

фінансові результати та інших звітів недостатньо для отримання реальної картини 

функціонування групи підприємств. У зв’язку з цим, група підприємств, яка 

складається з холдингового (материнського) підприємства та дочірніх підприємств, 

зобов’язана складати консолідовану фінансову звітність. При цьому всі члени групи 

продовжують вести бухгалтерський облік власних операцій та звітуватися за свою 

діяльність. 

Метою консолідації є подання власникам материнського підприємства реальної 

інформації про вартість інвестиції (інвестицій) у дочірнє (дочірні) підприємство, 

тобто: 

- визначення частки материнського підприємства в чистих активах дочірнього 

підприємства на звітну дату; 

- визначення залишку гудвілу, сформованого на дату придбання; 

- визначення частки материнського підприємства в прирості чистих активів 

дочірнього підприємства для формування консолідованого балансу [2]. 

Економічною основою консолідованої фінансової звітності є концепція 

збереження капіталу, що й обумовлює її основне завдання відобразити реальний 

приріст капіталу власника, який не містить результатів операцій між групою 

підконтрольних підприємств, що розглядаються як єдина економічна одиниця.  

І. В. Семчук трактує визначення консолідованої фінансової звітності як звітність 

групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що утворена шляхом придбання та 

здійснення інвестицій, які дозволяють встановити контроль [5]. 

Наведені визначення дозволяють узагальнити суть консолідованої фінансової 

звітності, яку можна трактувати як фінансову звітність, що призначена для відображення 

фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів материнського 

(холдингового) підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці 

(групи підприємств), основаної на відносинах контролю. Уточнення вказаного поняття 

забезпечує упорядкування бухгалтерської термінології. 

На нашу думку, трактування поняття “консолідована фінансова звітність” не є 

однозначним і потребує подальшого аналізу з метою удосконалення методології щодо 

визначення об’єкту консолідації, удосконалення порядку та змісту етапів консолідації 

складання консолідованих фінансових звітів. 

Методологія обліку за НП(С)БО базується на загальноприйнятих принципах обліку: 

автономності підприємства; безперервності діяльності; періодичності; історичної 

(фактичної) собівартості; нарахування та відповідності доходів і витрат; повного 

висвітлення; послідовності; обачності; превалювання змісту над формою; єдиного 

грошового вимірника [3]. Після дослідження поняття “консолідована фінансова 

звітність”, сутності принципів складання та подання фінансових звітів в Україні, 

можна зробити висновок, що до переліку принципів складання та подання фінансових 

звітів доцільно включити принцип – “єдиної економічної одиниці”. Сутність якого 

розкривається в тому, що фінансова звітність складається для підприємств, що є 

єдиною економічною одиницею. 

У зв’язку з цим нами виділені критерії, необхідні для подання консолідованої 

фінансової звiтностi материнським підприємством: 

- наявнiсть контролю над дочiрнiм пiдприємством; 

- економiчна сумiснiсть, яка передбачає, що дiяльнiсть дочірнього підприємства 

пов’язана або подiбна до дiяльності головної компанiї. 
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М. Р. Лучко доводить, що “консолідований облік” є окремою складовою частиною 
бухгалтерського обліку та характеризується як процес виявлення, реєстрації, 
вимірювання, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про 
діяльність консолідованої групи [1]. Проте, консолідована фінансова звітність 
отримується на основі математичних розрахунків і формується на основі індивідуальних 
фінансових звітів підприємств, тому говорити про існування та застосування 
консолідованого обліку, на нашу думку є недоцільним. 

В основу процедури консолідації фінансової звітності покладено метод 
придбання, який викладено у МСФЗ 3 “Об’єднання підприємств”. Ця процедура 
складається з чотирьох основних етапів представлених в табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні етапи консолідації фінансової звітності 
Перший етап Проведення основних консолідаційних коригувань. У результаті цього 

визначають розмір гудвілу, частку меншості і нерозподілений прибуток 
(збиток) групи, тобто здійснюється “зміна” первісної вартості інвестицій у 
дочірні підприємства. 

Другий етап “Специфічні” коригування. Він буде в тому випадку, якщо між 
підприємствами групи у звітному періоді були внутрішньогрупові операції. 

Третій етап Коригування облікової політики в рамках групи. 

Четвертий 
етап 

Безпосереднє постатейне підсумовування показників фінансової звітності 
дочірніх підприємств з аналогічними показниками фінансової звітності 
материнського підприємства. 

Проте, ми вважаємо, що зазначені процедури є досить узагальненими. Тому 
виникає необхідність уточнення та деталізації процедур консолідації та розкриття 
логічної послідовності їх виконання з метою представлення достовірної інформації в 
фінансовій звітності групи підприємств. 

У процесі дослідження визначено, що консолідована фінансова звітність – це 
система показників, які сформовані за допомогою спеціальних процедур. Значення 
консолідованої фінансової звітності полягає в тому, що вона за обсягом, складом, 
структурою та важливістю значно ширша за фінансову звітність окремого 
підприємства. На цій основі уточнено поняття процедура консолідації для 
теоретичного обґрунтування підходів до організації та методики складання 
консолідованої фінансової звітності. 
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ОБЛІК ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є джерелом 

одержання прибутку держави. Основною інформацією про експортну сферу суб’єктів 

підприємницької діяльності є данні бухгалтерського обліку, які є важливими в 

прийнятті управлінських рішень.  

Під експортною діяльністю розуміється комерційна діяльність, зв'язана з 

продажем і вивозом за кордон товарів, послуг і капіталів для передачі їх у власність 

іноземному покупцеві. Варто мати на увазі, що не усякий вивіз товару вважається 

експортом. Наприклад, товар вивозиться з країни, але він слідує в іншу країну 

транзитом. Або може вивозитися з країни для переробки, а потім увозитися назад у 

виді готової продукції і т.д. Такий вивіз не вважається експортною операцією. 

При здійсненні експорту в бухгалтерському обліку відображаються такі 

господарські факти, як: відвантаження товару зі складу, надходження грошей на 

поточний рахунок або оприбуткування товару (якщо експорт здійснюється на умовах 

бартеру), отримання доходу та віднесення витрат за операцією і визначення 

фінансового результату. При цьому вирішуються наступні завдання: визначення 

методу оцінки вибуття товарів; визначення моменту визнання доходів і витрат; оцінка 

витрат за експортними операціями; оцінка дебіторської та кредиторської 

заборгованості і контроль за повнотою і своєчасністю її погашення; контроль за 

станом розрахунків з іноземними партнерами (покупцями, комісіонерами, 

перевізниками тощо); визначення результатів експортних операцій; формування 

достовірної інформації про курсові різниці, контроль за правильністю і повнотою 

оподаткування; контроль за правильністю митного оформлення експорту. 

Бухгалтерський облік розрахунків з іноземними покупцями та замовниками 

ведеться на рахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями”. Всі експортні 

операції, здійснювані в рамках зовнішньоекономічної діяльності, можна поділити на 

дві групи. Перша об’єднує операції, в яких першою подією є відвантаження продукції 

(товару, послуг), а друга – операції з попередньою оплатою за продукцію. 

Для правильного відображення в бухгалтерському обліку операцій необхідно 

керуючись П(с)БО 21 з’ясувати до якої статті балансу належить  заборгованість – до 

монетарної чи немонетарної. У разі коли перша подія експортної операції – 

відвантаження товару, дебіторська заборгованість, що виникла в обліку підприємства 

погашатиметься коштами, тобто є монетарною. В обліку дохід визнається в сумі 

вартості товару в валюті, перерахованої за курсом НБУ на дату реалізації товару. Цей 

самий курс використовується для відображення в обліку дебіторської заборгованості, 

що виникла. Після надходження виручки за експортовану продукцію заборгованість 

покупці-нерезидента перераховується за курсом НБУ на день отримання цієї оплати і 

відображується у складі інших операційних доходів (витрат). У випадку коли 

погашення заборгованості здійснюється частинами у різних звітних періодах, 

неоплачена частина заборгованості перераховується на кожну дату балансу до її 

повного погашення. 
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При обліку другої групи експортних операцій, коли першою подією є 

передоплата здійснювана покупцем нерезидентом кредиторська заборгованість, яка 

виникає в результаті одержання авансу і погашатиметься резидентом товарами, є 

немонетарною. І хоча між передоплатою і поставкою товару проходить певний час і у 

ВМД товар буде мати вартість відмінну від суми передоплати у зв’язку з зміною 

валютного курсу, в бухгалтерському обліку курсові різниці за немонетарною статтею 

балансу не визначаються. 

Вивезення товарів на експорт - об'єкт оподаткування ПДВ. Тaкa операція 

обкладається нульовим ПДВ та оформлюється податковою накладною. Податкова 

накладна на експорт складається у день виникнeння податкових зобов'язaнь, тобто на 

дaту складання митної декларації, щo зacвідчує факт перетину товарaми митного 

кордону України. Отримана вiд нерезидента передоплата (аванс) зa експортні товари 

не змінює cуми зобов'язань з ПДВ для експортера. Тобто податкову накладну на дату 

авансу не складають. Це означає, що у підприємства виникають податкові 

зобов’язання в сумі, яка дорівнює нулю, а отже виникає і право на податковий кредит. 

При реалізації товарів на експорт податком на додану вартість сплачений, або 

належний до сплати постачальникам, підлягає відшкодуванню з бюджету. Право на 

бюджетне відшкодування набирає своєї сили у платника податку тільки в тому 

випадку, якщо в звітному періоді загальна сума податкового кредиту перевищить 

суму податкових зобов’язань. 

Відповідно до законодавства усі записи в бухгалтерському обліку за валютними 

рахунками, а також щодо відображення господарських операцій в іноземній валюті, 

здійснюють у національній грошовій одиниці України. Одночасно ці записи повинні 

відображатися в обліку у тій грошовій одиниці, у якій фактично здійснюється 

операція. Після переходу права власності від продавця до покупця на підставі 

вантажної митної декларації (акту виконаних робіт, послуг) в бухгалтерському обліку 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається за дебетом 

рахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” та кредитом рахунку 70 “Доходи 

від реалізації” з використанням відповідних субрахунків.  Відображення витрат, а 

саме списання реалізованих на експорт товарів і готової продукції іноземним 

покупцям відображаються за дебетом рахунка 90“Собівартість реалізації” та 

кредитом рахунків 28 або 26. У процесі реалізації експортної продукції у 

підприємства виникають комерційні витрати, зокрема витрати на підготовку товарів 

до відвантаження, їх перевезення всередині країни та за кордоном, вантажно-

розвантажувальні роботи, страхування та зберігання вантажів в дорозі, оплата зборів 

за митне оформлення вантажів тощо. Такі витрати накопичуються на рахунку 93 

“Витрати на збут” з подальшим перенесенням до складу фінансових результатів 

(рахунок 79 “Фінансові результати”).  

Отже, раціональна організація та методика обліку є основою інформаційного 

забезпечення системи управління.  
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ОБЛІК І РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Ефективне функціонування підприємств лікеро-горілчаної промисловості на 

сучасному етапі розвитку економіки залежить від реалізації стратегії зниження 

виробничих витрат та собівартості готової продукції за умови високої її якості, як 

гаранту конкурентоспроможності на ринку товарів. Вказане завдання залежить від 

системи управління виробничими витратами на підприємствах галузі та якості 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Вагоме значення в розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського 

обліку виробничих витрат на підприємствах даної галузі є впровадження нових 

підходів до організації та методики бухгалтерського обліку витрат та калькулювання 

собівартості лікеро-горілчаної продукції.  

В першу чергу потребує вирішення проблема обліку та розподілу 

загальновиробничих витрат, які займають значну питому вагу в структурі повної 

собівартості лікеро-горілчаної продукції. Дана проблема знайшли своє відображення 

в працях вітчизняних науковців таких як: П. О. Куцика, В. О. Озерана, А. М. 

Волошина, В. І. Бачинського, Є. В. Шляхова, О. М. Мазуренко, Б. І. Валуєва та ін. 

Вказаними вченими зроблено вагомий внесок у розвиток теорії та практики 

бухгалтерського обліку формування та розподілу загальновиробничих витрат, проте 

залишаються без уваги проблеми розподілу загальновиробничих витрат на 

підприємствах лікеро-горілчаної промисловості, за умови використання різних 

методів калькулювання собівартості готової продукції та обліку виробничих витрат. 

Зокрема, сьогодні на більшості підприємств лікеро-горілчаної промисловості 

використовуються однопередільний метод калькулювання собівартості продукції, 

який не дає повної інформації про витрати в розрізі окремих технологічних циклів, 

відділів, цехів та ін.. За умови запровадження попередільного (багатопередільного) 

методу обліку витрат і калькулювання собівартості лікеро-горілчаної продукції 

виникають проблеми розподілу загальновиробничих витрат.  

Досліджуючи праці вітчизняних вчених щодо проблем обліку 

загальновиробничих витрат можна виділити ряд проблем, з якими сьогодні 

стикається практика бухгалтерського обліку. До таких проблем слід віднести 

наступні: некоректну базу розподілу постійних витрат між підрозділами і видами 

продукції, підміну показника трудомісткості як бази розподілу непрямих витрат 

показником заробітної плати основних виробничих робітників, неправильне 

визначення нормальної потужності. 

В П(С)БО 16 “Витрати” зазначено, що загальновиробничі витрати поділяються 

на постійні та змінні. Виробничу собівартість продукції формують лише змінні та 

розподілені постійні загальновиробничі витрати, які списуються на рахунок 23 

“Виробництво”. Нерозподілені загальновиробничі витрати підлягають списанню на 

витрати звітного періоду, в якому вони виникли, і включаються до складу рахунку 90 
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“Собівартість реалізації”. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих 

витрат встановлюється підприємством самостійно. Залежно від того, до якої групи – 

постійних чи змінних витрат – увійдуть загальновиробничі витрати, залежить їх 

подальший розподіл та порядок віднесення до собівартості продукції.  

Найпоширенішими базами розподілу загальновиробничих витрат на вітчизняних 

підприємствах різних галузей, в тому числі ліекро-горілчаної промисловості є: 

основна заробітна плата виробничих робітників, обсяг діяльності, машиногодини, 

виробнича потужність.  

В умовах застосування попередільного методу калькулювання собівартості 

лікеро-горілчаної продукції, пропонуємо розподіляти загальновиробничі витрати в 

розрізі як видів продукції так і переділів. Зважаючи на те що, ряд переділів при 

виробництві горілки є спільними для всіх її видів такі витрати списуються на переділ 

з одночасним розподілом між видами продукції. Такий розподіл  дозволить 

підвищити якість формування бухгалтерської інформації для управління цими 

витратами та собівартістю готової продукції. Крім того, розподіл загальновиробничих 

витрат в межах окремого переділу, дозволить достовірно визначити результати 

роботи переділу та витрати понесенні в ході даного технологічного етапу. Для 

розподілу загальновиробничих витрат між переділами використовувати прямі 

матеріальні витрати, які визначаються на основі аналітичних рахунків за кожним 

окремим переділом та плановими обсягами виробництва.  

Наступним кроком розподілу загальновиробничих витрат є їх розподіл між 

видами продукції в межах окремого переділу. Базою розподілу доцільно обирати 

витрати спирту або обсяги виробництва. В залежності від обраної бази розподілу 

розраховується коефіцієнт та визначається сума розподілених загальновиробничих 

витрат за кожним видом лікеро-горілчаної продукції. 

Таким чином, нами запропоновано власний підхід до розподілу 

загальновиробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств, що дозволить підвищити 

ефективність управління виробничим процесом і, відповідно, оптимізувати виробничі 

витрати. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах розвитку сучасних економічних відносин досить значну питому вагу в 

загальному обсязі господарських операцій підприємств займають орендні операції. 

Вони стосуються основних засобів, зокрема, нерухомості;рухомого майна, а саме, 

автомобільного транспорту; земельних ділянок державної і комунальної власності та 

інших об’єктів найму (оренди). Тому, питання коректного відображення в 

бухгалтерському обліку орендних операцій і орендодавця, і орендаря є важливими, 

оскільки від них залежить, передусім, правильність визначення величини податку на 

прибуток, яка підлягатиме сплаті підприємством до бюджету. 

Проблемні питання, пов’язані з відображенням в обліку орендних операцій 

підприємств розглядали відомі науковці та практики, зокрема, О. Кушина, І. 

Назарбаєва, Г. Г. Кірейцев та інші [1]. 

Завданням нашого дослідження є аналіз змін, внесених до бухгалтерського та 

податкового законодавства, які впливають на відображення в обліку орендних 

операцій орендодавця та орендаря. 

Метою дослідження є надання теоретичних і практичних пропозицій пов’язаних 

з відображенням в обліку операцій з оренди майна підприємств. 

Загальні правила бухгалтерського обліку орендних операцій наведені в П(С)БО 

14 “Оренда” [3]. Так, після передавання об’єкта в оренду, орендодавець продовжує 

обліковувати його на балансі. Орендар зараховує такий об’єкт на позабалансовий 

рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, яка вказана у договорі 

оренди.  

Нараховані орендні платежі орендодавець відносить до складу доходу у періоді 

їх нарахування. Зауважимо, якщо для орендодавця оренда є основним видом 

діяльності, дохід слід відображати за кредитом субрахунку 703 “Дохід від реалізації 

робіт і послуг”; якщо не основним (не пов’язаним з виробництвом та реалізацією 

продукції, що є основною метою створення підприємства) – орендодавець повинен 

віднести нарахування доходів на кредит субрахунку 713 “Дохід від операційної 

оренди активів”. 

Орендар відображає нараховані орендні платежі у складі витрат в залежності від 

функціонального призначення орендованого об’єкта, а саме: у складі собівартості 

продукції, за дебетом рахунків 23 “Виробництво” або 91 “загальновиробничі витрати” 

або у складі адміністративних, збутових  та інших витрат, за дебетом рахунків 92 

“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної 

діяльності”. 

Починаючи зі звітних періодів 2015 року під час визначення величини податку 

на прибуток, який підлягатиме сплаті до бюджету, підприємства повинні 

орієнтуватися на фінансовий результат, розрахований на підставі відомостей 

бухгалтерського обліку. Результат орендних операцій з урахуванням витрат на 

ремонт та покращення орендованого об’єкта, які мали місце до початку 2015 року, 
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може бути підставою для виникнення податкових різниць з потребою у відображенні 

їх в обліку.  

Передусім, це пов’язано з тим, що з 01 січня 2015 року втратив чинність порядок 

віднесення до складу витрат, що враховуються під час визначення об’єкта 

оподаткування, суми витрат на ремонт та покращення у межах 10 відсотків 

балансової вартості основних засобів на початок звітного року [2]. Натомість, у 

бухгалтерському обліку понесені витрати на вказані цілі поділялися на поточні та 

капітальні; цей підхід не зазнав змін і продовжує застосовуватися у 2015 році. Тому 

сформовані до 01 січня 2015 року об’єкти основних засобів у сумі понесених витрат 

понад 10 відсотків балансової вартості основних засобів на початок звітного року 

продовжуватимуть обліковуватися та амортизуватися орендарем. Сума нарахованої 

амортизації на такі об’єкти буде зменшувати фінансовий результат, визначений за 

даними бухгалтерського обліку у 2015 році.  

Слід також нагадати про те, що необхідно чітко розмежовувати витрати, 

пронесені на ремонт і покращення об’єктів оренди. Так, на відміну від ремонту, 

покращення орендованого об’єкта відображається в обліку у складі капітальних 

інвестицій за дебетом субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів” з подальшим віднесенням на дебет субрахунку 117 “Інші 

необоротні матеріальні активи”. При цьому амортизувати такі покращення можна 

лише з використанням двох методів: прямолінійного та виробничого (не 

застосовується за податковими правилами). З урахуванням умов договору оренди, в 

подальшому такі покращення орендодавець компенсуватиме орендарю відразу після 

їх завершення або після закінчення строку договору оренди. Порядок відображення в 

обліку цих операцій не змінився. 

Узагальнюючи викладене вище, слід зробити висновок про те, що в умовах 

наближення бухгалтерського та податкового законодавства з питання визначення 

фінансового результату підприємства за звітний період, орендодавець та орендар 

повинні враховувати наслідок орендних операцій з початку строку орендних 

відносин. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  

 

Особливістю основних засобів є їх багаторазове використання у діяльності, 

збереження початкового зовнішнього вигляду протягом періоду, який перевищує 

один рік. Під впливом зовнішніх умов вони зношуються і протягом нормативного 

терміну переносять свою первісну вартість на витрати діяльності установи, а з цього 

випливає, що від правильності формування первісної вартості залежить правильність 

обліку об’єктів основних засобів. Саме тому на сучасному етапі економічних 

відносин одним із важливих питань управління основними засобами бюджетних 

установ є визначення їх первісної вартості. 

З 1 січня 2015 року введено в дію Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” (НП(С)БО 121 

“Основні засоби”) [2], а також Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 

основних засобів суб’єктів державного сектору (Методичні рекомендації) [1]. 

Згідно розділу ІІІ Методичних рекомендацій об’єкт основних засобів оцінюється 

за первісною вартістю, якою є: вартість придбання у разі придбання за плату; 

собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення); справедлива 

вартість у разі отримання без оплати від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів 

державного сектору); первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі 

отримання без оплати від суб’єктів державного сектору; залишкова вартість 

переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший 

актив; умовна вартість у разі відсутності активного ринку [1]. 

Первісна вартість – це історична (фактична) вартість активів, за якою вони 

оприбутковані на баланс установи. [2]. У НП(С)БО 121 “Основні засоби” чітко 

прописано, що у первісну вартість основних засобів включається: суми, що 

сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-

монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та 

аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на 

об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з 

придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються 

суб’єктові державного сектору); витрати зі страхування ризиків доставки основних 

засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних 

засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до 

стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою [2]. 

Особливим видом вартості основних засобів є умовна вартість. Умовна вартість 

– це вартість, яка застосовується до активів (за відсутності активного ринку, а також у 

разі використання повноважень конфіскації, безоплатної передачі), що мають 

історично успадковану вартість та потенціал корисності, який обмежується 

характеристиками культурної або історичної спадщини, зокрема музейні фонди [1]. 

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, який отримано у результаті обміну на 

інший актив є залишкова вартість переданого об’єкта. Якщо така вартість дорівнює 

нулю, то тоді первісною вартістю буде справедлива вартість на дату оприбуткування. 
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Таким чином, дотримання вимог щодо формування первісної вартості основних 

засобів у бюджетних установах є необхідною умовою правильності їх обліку. 
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Грошові кошти є тим фінансовим інструментом, що дає змогу регулювати 

рівновагу між чистим оборотним капіталом і потребою в оборотному капіталі. 

Підприємства повинні володіти певним обсягом обігового капіталу, щоб мати змогу у 

визначений термін і повністю розраховуватися за своїми зобов'язаннями. 

Наявність на підприємстві обігових коштів у достатній мірі є запорукою 

нарощення активів, підвищення рівня рентабельності, ліквідності і, як результат, 

забезпечення фінансової рівноваги і платоспроможності. 

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є 

результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що 

виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження 

динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою 

необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. 

Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних 

механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта 

господарювання. 

Дослідженню питань обліку грошових коштів значну увагу в своїх працях 

приділили такі провідні вітчизняні вчені-науковці, як: Л. Береза, М. Т. Білуха,  С. Ф. 

Голов, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, Н. М. Малюга, Л. В. Нападовська, В. В. 

Сопко та інші. Однак, зміни у нормативно-законодавчій базі обумовлюють 

виникнення нових проблемних аспектів, що потребує подальшого їх вивчення та 

удосконалення. 

Бухгалтерський облік грошових коштів являє собою досить трудомістку і 

об'ємну ділянку обліку, яка вимагає від бухгалтера достатнього досвіду роботи і 

знання законодавчо-нормативної бази. На практиці облік грошових коштів є 

достатньо регламентований законодавчими та нормативними актами України. Але 

розширення форм і методів здійснення розрахунків, властивостей та функцій 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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грошових коштів як інструмента забезпечення оперативної платоспроможності стали 

основною причиною уточнення й деталізації відображення в бухгалтерському обліку 

та контролю операцій з ними.  

Існує ряд проблем пов'язаних з обліком грошових коштів, а саме: визнання та 

класифікація грошових коштів; правильне їх відображення у фінансовій звітності; 

організація контролю за процесом збереження та використання грошових коштів; 

оптимізація надходжень і виплат готівки та формування інформаційної бази даних 

для аналізу отриманих і втрачених вигод від проведених заходів; повнота, 

своєчасність та аналітичність відображення в звітності руху грошових коштів; 

матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку грошових коштів. 

Фінансова діяльність підприємства залежить від достовірності та оперативності 

обліку. Практика показує, що перед господарюючими суб’єктами постійно виникають 

деякі облікові проблеми стосовно руху та наявності грошових коштів. Це потребує 

побудови належної системи бухгалтерського обліку грошових коштів, яка передбачає 

правильність здійснення та відображення всіх етапів їх руху, починаючи з 

нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів, узагальнення та 

систематизації інформації в регістрах і завершуючи складанням звітності [1]. 

Великою проблемою у господарській діяльності підприємства є невміле 

управління його грошовими коштами. Управління грошовими потоками є одним з 

найважливіших напрямків діяльності фінансового менеджера. Воно включає в себе 

розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошових 

потоків та їх прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, 

складання планів (бюджетів) грошових коштів.  

Процес управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює такі 

основні етапи:  

– забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства 

та формування необхідної звітності; 

– аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді;  

– оптимізація грошових потоків підприємства; 

– планування грошових потоків підприємства у розрізі різних їх видів; 

– забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства. 

Значною проблемою обліку грошових коштів підприємств в Україні є повнота та 

своєчасність їх відображення у системі обліку. Адже, якщо грошові кошти не будуть 

повністю та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткої інформації про їх наявність. А 

далі неправильне відображення загрожує накладенням податкових стягнень. 

Постійний контроль за дотриманням правил ведення операцій з грошовими коштами 

дозволить зменшити масштаби використання готівки підприємствами і організаціями, 

а отже, і обмежити роль готівкового обігу як засобу обслуговування руху тіньового 

капіталу, приховування доходів та ухилення від сплати податків до бюджету. 

Отже, вирішення вищенаведених проблем, правильна організація обліку 

грошових коштів та ефективне управління ними сприятимуть раціональному  

використанню всіх коштів підприємства, своєчасному і повному задоволенню 

зобов'язань і внесенню платежів. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах розвитку та стабілізації ринкових економічних відносин пріоритетним 

напрямом соціально-економічної політики України стає розвиток торгівлі, яка 

покликана задовольняти споживчі потреби населення. Як свідчить практика, 

зниження ефективності діяльності підприємств торгівлі спричинене і внутрішніми, і 

зовнішніми, незалежними від підприємств причинами. Серед них особливе місце 

посідають витрати підприємств торгівлі, від рівня яких безпосередньо залежить 

значення отриманого результату від діяльності. 

Управління витратами значною мірою обумовлено надійністю інформаційного 

забезпечення, основу якого на рівні суб’єктів господарювання становлять дані обліку. 

З огляду на потреби управління у достовірній і об’єктивній інформації потребують 

дослідження теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку торговельних 

витрат у ринкових умовах господарювання. Тому питання удосконалення 

бухгалтерського обліку витрат підприємств торгівлі є досить актуальними. 

Проблеми обліку витрат підприємств торгівлі досліджували вітчизняні вчені-

економісти С. Ф. Голов, Б. В. Гринів, В. О. Озеран, а також зарубіжні науковці М. І. 

Баканов, Р. Я. Вейцман, К. Друрі, Дж. Шим. Поряд з цим, низка важливих питань 

щодо обліку торговельних витрат залишилися не вирішеними і потребують 

подальших наукових досліджень. Зокрема, недостатньо опрацьованими є поняття і 

класифікація витрат підприємств торгівлі для цілей їх обліку, а також окремі аспекти 

облікової політики підприємств торгівлі щодо витрат. Отже, актуальність питань 

обліку витрат у торгівлі є підставою подальшого їх дослідження. 

Як свідчить аналіз змісту складових витрат торговельних підприємств доцільним 

є запровадження поняття витрат торговельних підприємств за процесами обігу 

товарів; це об’єднає всі групи витрат, що виникають під час придбання, зберігання і 

реалізації товарів та управління підприємством. З огляду на це визначити поняття 

витрат торговельних підприємств за процесами їх обігу слід як сукупність 

характеристик, що виникають у процесі  руху товарів від виробників до споживачів. 

Згідно П(С)БО 16 “Витрати” до складу таких характеристик належать ті, які, зокрема, 

викликають зменшення активів чи збільшення зобов’язань та/або виникнення доходів 

і прибутків підприємства[2]. 

Існування різноманітних класифікацій витрат торгівлі спричинило застосування 

у різні часи окремих підходів до їх обліку та визначення собівартості реалізованих 
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товарів, формування номенклатури статей витрат обігу й порядку їх відшкодування 

залежно від фіскальних потреб. Проте, зважаючи на зміни фіскальних потреб 

починаючи з 2015 року, та з метою ефективного управління витратами на рівні 

торговельних підприємств нами пропонується поділяти витрати від операційної 

діяльності торговельного підприємства за етапами товарообороту на витрати, 

пов’язані із товарозабезпеченням (собівартість товарів, транспортно-заготівельні 

витрати)та витрати обігу (адміністративні витрати, витрати на збут). Такий поділ 

витрат торговельного підприємства дасть змогу обліковувати витрати і здійснювати 

визначення собівартості реалізованих товарів за етапами товарообороту, групами 

витрат на збут та адміністративних витрат. 

Важливим завданням підприємств торгівлі є формування облікової політики 

щодо обліку витрат. Загальновідомо, що положення про облікову політику повинне 

встановлювати такі елементи обліку витрат: перелік рахунків та субрахунків для 

обліку витрат; номенклатуру статей витрат за кожним рахунком; перелік і склад 

статей змінних і постійних витрат; об’єкти обліку; методи обліку витрат і визначення 

собівартості реалізації товарів. 

Як свідчить практика, основну питому вагу в складі витрат підприємств торгівлі 

становлять прямі витрати, зокрема собівартість реалізованих товарів.  

До проблем обліку собівартості реалізованих товарів на сучасному етапі слід 

віднести, передусім, неточність сум транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), що 

визначаються і розподіляються між загальною сумою реалізованих товарів та їх 

залишками розрахунковим способом згідно запропонованої в П(С)БО 9 “Запаси” 

методики [3]. Для вирішення цієї проблеми, та з метою досягнення більш точного 

показника собівартості реалізованих товарів, нами пропонується розподіляти суми 

транспортно-заготівельних витрат не загалом за всією сукупністю товарів у торгівлі, а 

за окремим товарними групами. Це допоможе врахувати витратомісткість різних 

товарних груп та сприятиме, передусім, визначенню достовірного фінансового 

результату операційної діяльності у торгівлі. 

Таким чином, слід зробити висновок про те, що в умовах розвитку та 

удосконалення торгівлі бухгалтерський облік витрат торговельних підприємств 

повинен стати надійним інформаційним джерелом управління для прийняття 

адекватних господарських рішень. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ МАЙНА В ОРЕНДАРЯ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Використання операційної оренди набуло значного поширення в Україні. Це дає 

змогу залучати значні активи за порівняно низької та рівномірної плати і на 

потрібний термін. Облік орендних операцій належить до складних ділянок облікової 

роботи, він відрізняється від інших ділянок обліку відносною складністю методики, 

потребою узагальнення різної за змістом, методами реєстрації та первинної обробки 

інформації, значним її обсягом і великою кількістю користувачів. Найбільш 

ґрунтовно серед вітчизняних вчених вивченням питання обліку операцій операційної 

оренди займалися Ф. Ф. Бутинець, В. В. Сопко, Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, Н. О. Лобода, 

С. М. Акіньшин , В. І. Моссаковський , Б. Ф. Усач , Т. І. Хомуляк  та ін. 

Для оперативного лізингу характерні такі основні властивості: 

1) лізингодавець не розраховує відшкодовувати всі свої витрати за рахунок 

надходження лізингових платежів від одного лізингоодержувача або впродовж 

одного лізингового контракту; 

2) лізингова угода укладається на строк значно коротший, аніж строк 

амортизації обладнання, і може включати право орендаря на дострокове припинення 

оренди і повернення майна; 

3) ставка лізингових платежів звичайно вища, ніж з фінансового лізингу, через 

брак гарантій окупності затрат. 

За оперативного лізингу лізингова компанія купує обладнання, не знаючи 

наперед конкретного орендаря. Тому, лізингові компанії, що займаються оперативним 

лізингом, повинні досконало знати кон’юнктуру ринку інвестиційних товарів, як 

нових, так і тих, що вже були у використанні. Лізингодавці у разі використання цього 

виду лізингу самі страхують майно і забезпечують його обслуговування та ремонт, 

щоб зберегти предмет лізингу в належному стані.  

Орендар обліковує необоротні активи, взяті в оперативний лізинг, на 

позабалансових рахунках, які призначені для узагальнення інформації про наявність 

та рух цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його 

користуванні, розпорядженні або на зберіганні. Відповідно до Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку основні засоби, прийняті в 

оперативну оренду, обліковуються на рахунку 01 “Орендовані оборотні активи” за 

балансовою вартістю орендодавця, зазначеною у договорі оренди, із збереженням 

інвентарних номерів орендодавця. Регістрами аналітичного обліку служить копія 

інвентарної картки орендодавця, що додається до акта приймання – передачі. У разі 

повернення орендодавцю раніше прийнятих в оренду об’єктів списує їх із 

позабалансового рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”. 

Орендар за користування об’єктом оперативного лізингу вносить оренду плату, 

розмір якої встановлюється договором. Об’єктом оподаткування податком на додану 

вартості є операції з оплати вартості послуг. При сплаті орендних платежів у 

лізингоодержувача виникає податковий кредит з ПДВ. Орендна плата відображається 
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у складі витрат звітного періоду орендаря (якщо вона сплачена після отримання 

послуг), а плата, здійснена орендарем у рахунок наступних звітних періодів 

відображається по дебету рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів”. У міру настання 

відповідних періодів, яких стосується сплачена плата, рахунок 39 кредитується в 

кореспонденції з дебетом рахунків з обліку витрат діяльності (чи витрат періоду). 

У процесі експлуатації орендованого об’єкту може виникати потреба в його 

покращенні, збільшенні вартості орендованого об’єкта. Покращення може 

здійснюватися як власними силами, так із залученням підрядних організацій. Вартість 

виконаних робіт з поліпшення орендованого об’єкта буде відображатися за дебетом 

153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”. У 

подальшому відбувається оприбуткування капіталізованих покращень згідно акту, що 

відображається за дебетом 117 рахунку “Інші необоротні матеріальні активи”. 

Після закінчення терміну дії оренди орендований об’єкт повертається 

орендодавцеві, в разі чого складаються наступні бухгалтерські проведення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Бухгалтерські проведення з повернення орендованого об’єкту орендодавцеві 

Дебет Кредит Зміст проведення 

132 117 На суму закриття нарахованого зносу з покращенням орендованого 

об’єкту за даними аналітичного обліку 

- 011 На вартість повернутого орендованого об’єкту 

- 012 На суму зносу 

 

Для обліку основних засобів, прийнятих в оперативну оренду, до рахунку 01 

“Орендовані необоротні активи” доцільно відкривати субрахунки, аналогічні до 

рахунку 10 “Основні засоби”: 013 “Будинки та споруди, одержані в лізинг”, 014 

“Машини та обладнання, одержані в лізинг”, 015 “Транспортні засоби, одержані в 

лізинг”. 

Таким чином, синтетичне і аналітичне групування облікових даних є важливим 

методичним прийомом бухгалтерського обліку, за яким відображається кількісне і 

вартісне вимірювання господарських операцій, необхідне для контролю за збереженням 

цінностей, а також управління діяльністю підприємства. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ 

ОБГРУНТУВАННЯ 

 
Аналіз є проміжним етапом процесу управління між збором інформації і прийняттям 

рішень щодо оперативного регулювання виробництва і планування господарської 

діяльності економічних суб’єктів. Аналіз вимагає знання методів і прийомів, що дає 

можливість розкрити внутрішню природу об’єкта, його взаємозв’язки і напрями розвитку 

2, с. 23 . 

Об’єкти, що відносяться до об’єктів економічного аналізу вивчаються через 

застосування їх характерних ознак. Вивчення економічних явищ і процесів, пов’язаних з 

діяльністю підприємства здійснюється з позиції цільового спрямування, системності, 

комплексності, періодичності, достовірності і точності, зрозумілості та адекватності 

тлумачення [1, с. 23-24]. Виходячи з даних визначень, інвестиційна безпека як фактор, що 

обумовлює порядок забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами та характер їх 

використання, а також об’єкт, що виражає певні господарські процеси є об’єктом 

економічного аналізу (рис. 1).  
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Рис. 1. Вимоги до аналізу індикаторів інвестиційної безпеки 

 

Зупинимося детальніше на характеристиці показників інвестиційної безпеки як 

об’єкту економічного аналізу. 

З точки зору цільового спрямування, дослідження індикаторів інвестиційної 

безпеки аналіз забезпечує формування чіткої програми аналітичних робіт у частині 
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завдань, розрахункових алгоритмів, системи показників, очікуваних результатів. 

З позиції системності, дослідження індикаторів інвестиційної безпеки аналіз 

досліджує їх як сукупність елементів, що знаходяться у взаємозв’язку. 

Відносно комплексності, зазначимо, що дослідження індикаторів інвестиційної 

безпеки з цього боку передбачає оцінку даних про індикатори інвестиційної безпеки 

на початок і кінець періоду, їх зміну та розвиток за кількісними і якісними ознаками. 

З точки зору періодичності, аналіз індикаторів інвестиційної безпеки передбачає 

необхідність систематичного проведення аналітичних досліджень на базі високої їх 

організації та планування аналітичної роботи. 

З позиції достовірності і точності, аналіз індикаторів інвестиційної безпеки 

повинен ґрунтуватися на достовірній та перевіреній інформації, а висновки повинні 

обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. 

Обґрунтування зрозумілості та адекватності тлумачення досягається через 

обов’язкове пояснення отриманих результатів дослідження (розрахунків) індикаторів 

інвестиційної безпеки у вигляді відповідних висновків, коментарів, складання 

пояснювальних записок. 

Таким чином, на підставі вищесказаного можна стверджувати, що інвестиційна 

безпека як об’єкт економічного аналізу має загальні характеристики, обумовлені 

сутністю цього поняття і його роллю у фінансово-господарській діяльності підприємства 

(взаємодія з іншими об’єктами, зміна в часі). 
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Одним із основних завдань аналізу в системі управління інвестиційними 

проектами є визначення та оцінка результатів їх реалізації. На відміну від поточної 

діяльності підприємства, результат якої визначається у фінансових показниках на 

періодичній основі, результат реалізації інвестиційного проекту може бути 

представлений показниками різного характеру, а часовий період для його визначення 

може мати різну тривалість. Різний характер показників, які застосовуються для 

оцінки результату реалізації інвестиційного проекту зумовлений, передусім, 

характером цілей, що висуваються перед ним. У зв’язку із цим виникає необхідність 

застосування різних аналітичних інструментів для вимірювання результатів реалізації 

інвестиційних проектів. 

На підставі проведеного аналізу економічної літератури [1-3], можна виділити 

дві групи показників, що використовуються для оцінки результатів реалізації 
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інвестиційного проекту. Перша група – це фінансові показники, які 

використовуються для оцінки реалізації інвестиційного проекту, друга – це 

нефінансові показники. Нефінансові показники здебільшого носять індивідуальний 

характер та залежать від цілей інвестиційного проекту. Наприклад, ціллю 

інвестиційного проекту з будівництва власної трансформаторної підстанції та лінії 

для передачі електроенергії від електромережі залізниці до логістичного центру 

торговельної компанії є забезпечення безперебійної роботи холодильного та іншого 

складського обладнання. Зрозуміло, що виміряти фінансовий результат від реалізації 

такого інвестиційного проекту, на момент його завершення, неможливо, оскільки 

досить важко оцінити економічні вигоди та спрогнозувати експлуатаційні витрати, 

пов’язані із обслуговуванням трансформаторної підстанції на протязі періоду її 

корисної експлуатації. Тому, в даній ситуації, для оцінки результату реалізації такого 

інвестиційного проекту доцільно, наприклад, використовувати показник вчасності 

виконання проекту. 

Наведений приклад із проектом з будівництва підстанції частково демонструє 

недоліки фінансових показників, які використовуються для оцінки результатів 

інвестиційних проектів. Зауважимо, що фінансові критерії багаторазово піддавались 

критиці в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, більшість 

висвітлених недоліків стосувались методичної сторони їх обчислення. Поряд із цим 

існує цілий ряд інших недоліків, яким приділено менше уваги, зокрема, це недоліки 

методичного характеру, які пов’язані зі збором інформації для розрахунку цих 

фінансових показників. В першу чергу, необхідно відмітити, в основі розрахунків 

даних фінансових показників покладено співставлення видатків грошових коштів 

(інвестицій) та надходжень грошових коштів або фінансових результатів від 

реалізації інвестиційного проекту. Тому, для розрахунку даних показників, поряд із 

інформацією про обсяг вкладених інвестицій, необхідно володіти інформацією про 

фінансовий результат проекту чи про обсяг надходження грошових коштів, які 

генеруватиме даний проект. Однак, не усі інвестиційні проекти носять суто 

комерційний характер і реалізовуються з метою отримання прямих економічних 

вигод. Відтак, інформація про надходження грошових коштів чи фінансовий 

результат може бути відсутня як така, відповідно, визначити дані фінансові 

показники неможливо.  

Поряд із цим необхідно зауважити, що майбутні результати від реалізації 

проекту, не залежать від команди проекту, а залежать від менеджерів, що управляють 

поточною діяльністю торговельного підприємства. Тому, нелогічно здійснювати 

прив’язку до інвестиційного проекту результатів проектної та післяпроектної 

(поточної) діяльності торговельного підприємства. У зв’язку із цим, пропонуємо 

результат інвестиційного проекту розглядати за підсумками його реалізації, не 

враховуючи при цьому, майбутніх економічних вигод від його реалізації. Відповідно, 

в даній ситуації, постане питання, використання критеріїв для оцінки результатів 

реалізації інвестиційного проекту. На нашу думку, тут потрібно виходити від завдань, 

які поставлені перед командою проекту, особами, відповідальними за прийняття 

рішень про фінансування проекту, наприклад, спонсор проекту. Звісно, що набір 

критеріїв для оцінки результатів реалізації інвестиційного проекту залежатиме як від 

змісту проекту, так і суб’єктивної думки осіб, відповідальних за його фінансування. 

Однак, в більшості випадків, при оцінці ходу реалізації інвестиційного проекту 

звертають увагу на такі аспекти: вчасність виконання робіт за проектом; повнота 
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виконання необхідного обсягу робіт, які передбачені планом інвестиційного проекту; 

дотримання бюджету інвестиційного проекту. 

Загалом поєднання цих трьох компонент, дасть в повній мірі дотриматись 

комплексного підходу в процесі визначення та оцінки результатів реалізації 

інвестиційного проекту. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах уміння бачити перспективу розвитку з урахуванням впливу 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ є однією з найважливіших умов 

ефективного управління підприємством. Саме тому, кожне підприємство, яке веде 

конкурентну боротьбу на ринку, користується певною стратегією. Для того, щоб 

правильно сформулювати стратегію, необхідно знати, які ж види стратегій існують 

взагалі, та які з них можуть бути вибрані для конкретного підприємства за тих чи 

інших обставин. 

Питання тлумачення та класифікації стратегій у своїх роботах досліджували такі 

вітчизняні і зарубіжні вчені, як: О. Богомолов, В. Горемкін, Б. Мізюк, К. Редченко, Р. 

Антоні, І. Ансофф, Л. Водачек, О. Водачкова, П. Друкер, У. Кінг, А. Томпсон, Ф. 

Котлер, Г. Мінцбер, Дж. Мур, Дж. Стрикленд, М. Портер, Б. Санто, У. Чан Кім та ін. 

Однак, різноманітність підходів до даних питань та зміна умов господарювання 

потребує подальших досліджень як самого поняття “стратегія”, так і її класифікації. 

На думку класика стратегічного планування А. Чандлера, стратегія — це “... 

визначення основних довготермінових планів та задач підприємства, прийняття дій і 

розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей...” [1, с. 13]. А. 

Томпсон визначає стратегію як “специфічний управлінський план дій, спрямований 

на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як організація функціонуватиме та 

розвиватиметься, а також яких підприємницьких, конкурентних і функціональних 

заходів і дій буде вжито для того, щоб організація досягла бажаного стану...” [3, с. 

42]. І. Ансофф зазначає, що “... за своєю сутністю стратегія є переліком правил для 

прийняття рішень, якими організація користується в своїй діяльності” [2, с. 27]. З 

огляду на зазначене, можна констатувати, що стратегія – це довгостроковий план 

управлінських заходів, спрямованих на досягнення поставлених перед підприємством 

цілей. 

http://consulting.1c.ru/ejournalPdfs/danilochkina_80Ch.pdf
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Немає одностайності у наукових колах і щодо класифікації стратегій. Найбільш 

загальновживаною, на наш погляд, є класифікація стратегій, запропонована І. 

Ансоффом (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація стратегій підприємства [2] 

Л. Водачек, О. Водачкова та Б. Санто [4] вважають, що суть наступальної 

стратегії зводиться до утримання позиції лідера на ринку, розробки та використання 

інноваційних технологій, орієнтації на пріоритетних клієнтів та отримання 

максимальних доходів. Водночас, вони вважають, що оборонну стратегію 

використовують середні підприємства в умовах незначної конкуренції на ринку, 

оскільки вона потребує невеликих витрат на наукові дослідження. Однак, 

виокремлення науковцями так званої стагнаційної або залишкової стратегії, яку, на 

думку Л. Водачек, О. Водачкової та Б. Санто, використовують на етапі зрілості для 

утримання позицій на ринку, на наш погляд, тотожне стратегії утримання, 

запропонованої І. Ансоффом. 

На противагу наступальним і оборонним стратегіям вищезгаданих науковців, 

професор французької бізнес-школи INSEAD У. Чан Кім пропонує стратегію 

“блакитного океану”. Її суть полягає у тому, аби відійти від конкуренції, створивши 

нові ринки–“блакитні океани”, характерними рисами яких є: формування нового 

 
За ієрархією в системі управління 

1. Корпоративна стратегія 

2. Ділова стратегія 

3. Функціональна стратегія 

4. Оперативна стратегія 

 
 

За функціональним критерієм 

1. Маркетингова стратегія 

2. Виробнича стратегія 

3. Фінансова стратегія 

4. Організаційна стратегія 

5. Соціальна стратегія 

 
За стадіями життєвого циклу 

1. Стратегія зростання 

2. Стратегія утримання 

3. Стратегія скорочення 

 
За конкурентною позицією на 

ринку 

1. Стратегія лідера 

2. Стратегія претендента 

3. Стратегія послідовника 

4. Стратегія новачка 

 

За способом досягнення 

конкурентних переваг 

1. Стратегія мінімальних витрат 

2. Стратегія диференціації 

3. Стратегія зосередження 
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1. Стратегія вузької спеціалізації 

2. Стратегія диференціації 

                 Ознаки  класифікації                                  Види стратегій 
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конкурентного простору, створення нового попиту, поєднання низьких витрат та 

високої цінності продукту для споживача, вкладання коштів у виробничі потужності, 

котрі підприємство може використати для створення принципово нового продукту 

[6]. На наш погляд, при виборі стратегії для підприємства доцільно враховувати 

стадію життєвого циклу галузі; характер поведінки підприємства на ринку та його 

конкурентні переваги. 

Отже, стратегічне бачення розвитку підприємства на ринку є важливою 

передумовою його успішного функціонування. Відповідно, правильно обрана, 

належно обґрунтована стратегія розвитку бізнесу забезпечує необхідну концентрацію 

потенціалу підприємства та оптимальний розподіл ресурсів задля досягнення цілей у 

різній часовій перспективі.  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Прийняття ефективних управлінських рішень в сфері управління товарними 

запасами на підприємствах роздрібної торгівлі неможливе без належного аналітичного 

забезпечення. Важливим завданням аналізу діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

є аналіз оборотності товарних запасів. 

Оборотність товарних запасів – це один із показників, що характеризує 

інтенсивність використання фінансових ресурсів, вкладених в товарні запаси. Роль 

даного показника в управлінні діяльністю підприємств роздрібної торгівлі полягає в 

наступному: по-перше, показник оборотності виступає фінансовим індикатором при 

плануванні закупівель та продажу товарів; по-друге, показник оборотності досить 

часто використовується для потреб оперативного контролю за станом та рухом 

товарних запасів; по-третє, на багатьох підприємствах торгівлі показник оборотності 
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часто використовується для оцінки діяльності окремих менеджерів, підрозділів, 

центрів відповідальності та торговельних підприємств.  

На сьогоднішній день питанню методики аналізу оборотності товарних запасів 

приділено багато уваги в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед 

них, наукові праці І. Т. Абдукарімова, І. А. Бланка, Т. О. Герасименко, Б. В. Гриніва, 

О. С. Воронко, Л. І. Кравченка, А. А. Мазаракі, Н. П. Штепи та ін. 

Незважаючи на значні теоретичні напрацювання, питання практичного 

проведення аналізу оборотності товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі 

є досить актуальними. В першу чергу це пов’язано із необхідністю адаптації загальної 

методики аналізу з урахуванням особливостей діяльності підприємств роздрібної 

торгівлі. До таких особливостей слід віднести: облікову політику підприємств 

роздрібної торгівлі; наявність та функціонал автоматизованих інформаційних систем 

обліку на підприємствах роздрібної торгівлі; специфіку протікання внутрішніх бізнес-

процесів на підприємствах роздрібної торгівлі; принципи функціонування системи 

внутрішнього контролю та бюджетування на підприємствах роздрібної торгівлі. 

На сьогоднішній день при здійсненні аналізу оборотності товарних запасів 

розраховують такі показники оборотності, як: коефіцієнт оборотності товарів в разах 

(Кр) та оборотність товарів в днях (Од). 

Коефіцієнт оборотності в разах (Кр) – показує швидкість обороту товарних 

запасів в разах або кількість оборотів коштів, вкладених у товарні запаси, у 

аналітичному періоді: 

,                                              (1) 

де РТО – роздрібний товарооборот за період дослідження; 

 , – середні товарні запаси за період дослідження. 

Оборотність товарів в днях (Од) – відображає тривалість обороту в днях, тобто 

час перебування товарів у вигляді запасів. Він показує, за який період реалізується і 

поповнюється середня величина товарних запасів. Його розраховують за формулою:  

,                                        (2) 

де  РТОд – одноденний роздрібний товарооборот. 

Загалом методика аналізу показників оборотності товарних запасів передбачає: 

1) розрахунок загальних показників оборотності та порівняння їх фактичних 

значень із запланованими та показниками оборотності попередніх періодів;  

2) розрахунок показників оборотності окремих товарних груп, магазинів, 

менеджерів та порівняння їх фактичних значень із запланованими та показниками 

оборотності попередніх періодів; 

3) розрахунок суми вивільнених (додатково залучених) коштів внаслідок зміни 

оборотності; 

4) проведення факторного аналізу оборотності товарних запасів; 

5) пошук шляхів підвищення оборотності товарних запасів. 

Отже, в сучасних умовах аналіз оборотності товарних запасів, відіграє 

важливу роль в управлінні, а інформація, отримана в ході його проведення, є 

затребуваною на усіх етапах руху товарних запасів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 
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АНАЛІЗ ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ  

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Зaготiвельно-збутові підприємства споживчої кооперації відіграють важливу 

роль у вирішенні соціально-економічних проблем, оскільки наповнюють товарними 

ресурсами продовольчий ринок держави, забезпечують власні переробні 

підприємства сільськогосподарською сировиною та зaдовільняють потреби членів 

споживчих товариств і спілок у збуті виробленої ними продукції. Питання стану й 

розвитку заготівельно-збутової діяльності споживчої кооперації досліджувались і 

висвітлені у численних публікаціях науковців і практиків, зокрема, В. В. Апопія, С. Г. 

Бабенка, O. В. Березіна, Н. В. Бутенко, Б. В. Зими, Н. Г. Міценко, М. П. Писаренка та 

ін.  Однак, недостатньо уваги приділено дослідженню основного показника їх 

діяльності – заготівельному обороту у період з 2008 року (початку кризи) і впродовж 

наступних п'яти років. 

 
Рис. 1. Заготівельний оборот підприємств споживчої кооперації України  

за 2008-2012 рр. (сформовано на основі джерела [1]) 

 

Дослідження статистичних даних діяльності підприємств споживчої кооперації 

України за 2008-2012 роки [1] дозволило зробити висновок про те, що заготівельно - 

збутові підприємства виявилися, на відміну від інших, найбільш стійкими до 

кризових фінансово-економічних явищ. Одним із аргументів на користь даного 

твердження є тенденція до зростання обсягів заготівельного обороту, як основного 

показника діяльності підприємств (рис. 1). Так, зокрема, у 2009 р. порівняно з 2008 р. 

він зріс на 74,9 млн. грн. (13,2 %). У 2010 р. порівняно з 2009 р. темпи зростання 

заготівельного обороту ще більше прискорилися: його обсяг становив 755,3 млн. грн., 

що на 17,3 % більше, ніж у попередньому році. У 2011 р. порівняно з 2010 р. 

відбулося незначне зменшення обсягу заготівельного обороту підприємств системи 

споживчої кооперації, однак вже у 2012 р. ситуація стабілізувалася.  
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Дослідження заготівельного обороту у територіальному розрізі (табл. 1) 

дозволяє констатувати, що найбільші частки в заготівельному обороті за 2012 р. 

належать підприємствам таких облспоживспілок, як: Вінницька – 13,3 %, Рівненська 

– 9,4 %, Черкаська – 9,3 %, Житомирська – 6,4 % та Чернігівська –5,6 %. Водночас, 

найменшими є частки підприємств Тернопільської облспоживспілки – 1,6 %, 

Чернівецької – 1,9 %, Івано-Франківської – 2,0 %, Закарпатської – 2,1 % та Львівської 

– 2,2 %. 
Таблиця 1 

Заготівельний оборот підприємств споживчої кооперації України  

за 2008-2012 роки* 
млн. грн.

 

Облспоживспілки 

Роки  Відхилення  

2008 2009 2010 2011 2012 

2009 р. 

від  

2008 р. 

2010 р. 

від  

2009 р. 

2011р. 

від  

2010р.  

2012 р.  

від  

2011 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всього 568,8 643,7 755,3 752,3 753,8 185,0 110,1 -1,5 1,5 

у тому числі:  
Кримспоживспілка 28,0 32,8 36,6 36,7 37,1 9,0 4,3 0,5 0,4 

Вінницька 69,3 95,1 117,4 120,3 122,9 53,6 27,8 5,5 2,6 

Волинська 21,5 23,6 24,3 27,5 27,9 6,4 4,3 3,6 0,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дніпропетровська 28,3 31,7 36,4 38,3 31,7 3,4 - -4,7 -6,6 

Житомирська  33,1 40,1 46,2 47,9 48,5 15,4 8,4 2,3 0,6 

Закарпатська 11,5 11,3 14,0 14,8 15,7 4,2 4,4 1,7 0,9 

Івано-Франківська 6,6 11,0 13,1 14,9 15,2 8,6 4,2 2,1 0,3 

Кіровоградська 25,0 25,1 25,4 25,5 16,8 -8,2 -8,3 -8,6 0,8 

Луганська 18,2 21,6 28,0 34,6 35,4 17,2 13,8 7,4 0,8 

Львівська 18,1 12,7 14,4 15,8 16,8 -1,3 4,1 2,4 1,0 

Миколаївська 24,0 23,9 18,3 18,9 19,1 -4,9 -4,8 0,8 0,2 

Одеська 16,1 17,4 16,8 20,3 21,1 5,0 3,7 4,3 0,8 

Полтавська 18,4 23,4 36,3 36,4 36,6 18,2 13,2 0,3 0,2 

Рівненська 34,8 39,0 59,5 70,5 70,8 36,0 31,8 11,3 0,3 

Сумська 22,6 16,6 23,3 30,3 31,8 9,2 15,2 8,5 1,5 

Тернопільська 12,3 15,7 21,2 23,0 24,5 12,2 8,8 3,3 1,5 

Харківська 33,2 50,5 54,5 - - -33,2 -50,5 -54,5 - 

Херсонська  16,9 17,8 19,1 21,6 22,1 5,2 4,3 3,0 1,5 

Хмельницька 25,4 28,3 28,7 30,5 33,1 7,7 4,8 4,4 2,6 

Черкаська 61,0 62,1 65,6 69,4 70,2 9,2 8,1 4,6 0,8 

Чернівецька 9,3 10,5 13,2 13,4 14,1 4,8 3,6 0,9 0,7 

Чернігівська 24,1 24,5 34,5 42,0 42,4 18,3 17,9 7,9 0,4 

Київська 11,3 9,0 8,5 - - -11,3 -9,0 -8,5 - 

 

*Таблиця складена на основі джерела [2] 
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Таким чином, незважаючи на негативний вплив кризових явищ на розвиток 

національної економіки, підприємства заготівельно-збутового комплексу споживчої 

кооперації мають значні потенційні можливості та конкурентні переваги. На наш 

погляд, позитивній тенденції збільшення обсягу заготівельного обороту у перспективі 

сприятиме дивeрсифікація функцій заготівельних підприємств і їх орієнтація на 

приватний сектор; стимулювання здавальників продукції шляхом надання 

транспортних послуг, складських приміщень, сховищ, холодильників для 

тимчасового та тривалого зберігання продукції, механізмів для сортування і 

пакування, забезпечення мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом.  
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МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО 

ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Кожна наука вивчає предмет за допомогою певного методу, визначення сутності 

якого першим кроком до дослідницького процесу. Метод у перекладі з грецької 

означає “шлях до чогось”, тобто знання про те, яким способом, у якій послідовності 

потрібно розв’язувати ті чи інші завдання. Філософське визначення поняття “метод” 

розкриває його як спосіб досягнення визначеної мети, сукупність прийомів чи 

операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності. В галузі науки метод є 

“шляхом пізнання, який дослідник прокладає до свого предмета, керуючись своєю 

гіпотезою” [1, с. 226].  

Загальним науковим методом пізнання є діалектичний метод, відповідно до 

якого явища і процеси розглядаються у розвитку, в їх взаємозв’язку та  

взаємозалежності, у переході від кількісних до якісних змін, у боротьбі 

протилежностей. Економічний аналіз, як і будь - яка інша сформована наука, має свій 

науковий метод, що випливає із законів діалектики, але враховує особливості і зміст 

свого предмета. Метод економічного аналізу визначається змістом й особливостями 

предмета, що вивчається, цілями, вимогами та завданнями, які постають перед ним на 

даному етапі розвитку економіки країни і на перспективу. 

До вивчення поняття “метод економічного аналізу” в економічній літературі 

існують різні підходи. Зокрема, І. П. Житна та А. М. Нескреба вважають, що “метод 

економічного аналізу є системним, комплексним вивченням різних сторін діяльності 

підприємства на основі показників плану, обліку, звітності та інших джерел 

інформації” [3, с. 7]. На думку Я. М. Баренгольца та В. П. Долинського, “метод 

економічного аналізу – це спосіб комплексного, безперервного, органічно 

взаємопов’язаного дослідження господарської діяльності підприємства та його 

підрозділів з метою вивчення досягнутого рівня і динаміки розвитку економіки, 
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порівняння показників виконання виробничо-фінансового плану, визначення факторів 

та рівня їх впливу на раціональне використання матеріальних, трудових, фінансових 

ресурсів і внутрішніх виробничих резервів” [ 2, с. 48]. 

М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк, М. Г. Чумаченко метод 

економічного аналізу розглядають як “науково обґрунтовану систему теоретико-

пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, 

що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і базуються  на 

діалектичному методі пізнання” [6, с. 52]. 

Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній вбачають у методі економічного 

аналізу “системне, комплексне, взаємопов’язане вивчення господарської діяльності 

підприємства з метою її об’єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією 

прийняття оптимальних управлінських рішень, контролювання та регулювання 

економічних процесів” [4, с. 27]. 

Для вивчення господарської діяльності, зазначають В. В. Сопко, Г. М. 

Мельничук та Г. О. Науменко, застосовують різні способи та прийоми, що утворюють 

у сукупності метод економічного аналізу [7, с. 29 ]. 

Таким чином, більшість науковців дотримуються думки, що метод економічного 

аналізу – це сукупність прийомів і способів дослідження економічного об’єкта. 

На нашу думку, найбільш вдалим є визначення методу економічного аналізу, 

подане Ф. Ф. Бутинцем. Він зазначає, що метод економічного аналізу – це сукупність 

прийомів та способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного 

об’єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв’язку і зміни його параметрів, 

кількісного та якісного вимірювання впливу окремих  факторів і їх сукупності на цю 

зміну, що дозволяє вивчити становлення і розвиток  господарських явищ і процесів” 

[5,с. 48 ]. 

Розглядаючи метод економічного аналізу, доречно виокремити його характерні 

особливості, якими визначається підхід до вивчення економічних об’єктів. В науковій 

літературі немає єдиного підходу до виокремлення особливостей методу 

економічного аналізу. Ми вважаємо за доцільне виділити та розглянути наступні: 

- діалектичний підхід до вивчення господарських процесів та явищ; 

- системний підхід до аналізу економічних об’єктів; 

- використання системи показників; 

- виявлення та визначення взаємозв’язків елементів досліджуваної системи і 

причинно - наслідкових зв’язків зміни їх параметрів. 

В основу методу економічного аналізу покладено загальний підхід до пізнання – 

діалектику. Тобто, дослідження об’єктів здійснюється, виходячи з принципів, законів 

та категорій діалектики, які передбачають дослідження економічних явищ у динаміці, 

русі і розвитку; вивчення всіх показників з урахуванням їх взаємозв’язків та 

взаємозалежностей. 

Системний підхід виявляється у комплексному вивченні елементів системи (в 

аналізі будь - який об’єкт, явище чи процес розглядають як систему), різноманітних 

зв’язків та факторів, що впливають на результати діяльності підприємства. 

Однією з особливостей методу економічного аналізу є використання системи 

показників, яка охоплює показники планів, обліку та звітності, що мають числову 

характеристику. Зазначені показники існують об’єктивно та визначаються в 

залежності від вимог управління, видозмінюються і вдосконалюються в процесі 

аналізу. Використання системи показників у процесі аналізу дає можливість глибоко 

та всебічно охарактеризувати господарську діяльність підприємства, відобразити 



75 
 

комплексність економічних явищ процесів, і, водночас, забезпечує самостійне логічне 

відображення кожної зі складових. 

На господарську діяльність підприємства впливає велика кількість факторів, які 

призводять до зміни параметрів системи. Вивчати всі фактори і причини змін дуже 

складно та недоцільно. Тому метод економічного аналізу направлений на те, щоб 

виявити лише ті, які найбільш суттєво впливають на досліджуваний об’єкт. Від 

правильності визначення факторів та встановлення причин зміни параметрів системи, 

залежить результативність проведення аналізу та обґрунтованість прийнятих на його 

основі управлінських рішень. 

Таким чином, метод економічного аналізу з притаманними йому особливостями 

– важлива структурна складова теоретичних основ аналітичної науки, розуміння якої 

забезпечує комплексність досліджень шляхом вибору необхідних способів і прийомів 

при оцінці об'єктів та визначенні характеру і вимірюванні взаємозв’язків між їх 

елементами  
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Функціонування підприємства в умовах конкурентного середовища нерозривно 

пов’язане зі стратегічним аналізом, який, завдяки постійному моніторингу 
економічних факторів, забезпечує управління інформацією, необхідною для 
своєчасного та адекватного реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього 
середовищ. 

Вперше поняття стратегічного аналізу згадується у працях І. Х. Ансоффа, А. А. 

Томпсона і А. Дж. Стрікленда. І. Х. Ансофф поняття стратегічного аналізу та процес 

формування стратегії підприємства розглядає як єдине ціле. Суть стратегічного 

аналізу та визначення його завдань у своїх працях розглядали як вітчизняні, так і 
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зарубіжні науковці, а саме: Ю. К. Боумен, М. В. Володькіна, Т. В. Головко, О. В. 

Демьянова, М. І. Ковальчук, І. Ф. Комарницький, О. Л. Коробєйніков, К. А. Мамонов, 

Є. В. Мних, І. М. Парасій-Вергуненко, В. В. Пастухова, К. І. Редченко, О.М. 

Скібіцький [3], З. Є. Шершньова та ін. Однак, на сьогодні не існує єдиної думки щодо 

трактування суті стратегічного аналізу, що гальмує розвиток його методики та 

організації(табл. 1). 
Таблиця 1 

Визначення дефініції “стратегічний аналіз” вітчизняними та зарубіжними науковцями 

 

Автор/джерело Визначення 

Редченко К.І. Стратегічний аналіз у 

бізнесі [Текст] : навч. посібник / К. І. 

Редченко. – [2-е вид., доп.]. – Львів : 

Новий світ-2000, 2003. – 272 с. 

Стратегічний аналіз - комплексне дослідження 

позитивних і негативних факторів, які можуть 

вплинути на хід досягнення стратегічних цілей 

підприємства. 

Мних Є. В. Економічний аналіз [Текст]: 

підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2003. – 412 с. 

Стратегічний аналіз –це,насамперед,процес 

визначення критично важливих ситуацій зовнішнього 

і внутрішнього середовища, які можуть впливати на 

досягнення підприємством перспективних цілей. 

Скібіцький О. М. Стратегічний 

менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. 

М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2006. – 312 с. 

Стратегічний аналіз - як вид аналітичної роботи є 

окремим елементом системи стратегічного 

управління, який використовується в якості основи 

при прогнозуванні позиції підприємства на 

привабливих ринках. 

Винокуров В. А. Организация 

стратегического управления на 

предприятии [Текст] / В. А. Винокуров. 

– М.: Центр экономики и маркетинга, 

1996. – 160 с. 

Стратегічний аналіз – це спосіб реалізації системного 

і ситуаційного підходів при вивченні різних факторів 

впливу на процес стратегічного управління. 

Жукевич С. М. Стратегічний аналіз 

діяльності підприємств споживчої 

кооперації [Текст] : дис. канд. екон. наук 

: 08.06.04 / С. М. Жукевич ; 

Тернопільський держ. економічний ун-т. 

– Т., 2006. – 302 с. 

Стратегічний аналіз – цілісна система, складовими 

якої є економіко-аналітична діагностика, моніторинг 

та оцінка факторів впливу зовнішнього середовища, 

визначення позицій і конкурентних переваг, 

прогнозування й економіко-математичне 

моделювання економічної стратегії, оцінка 

альтернатив розвитку окремих складових системи. 

Пастухова В. В. Стратегічне управління 

підприємством: філософія, політика, 

ефективність [Текст] : монографія / В. В. 

Пастухова. – К.: КНТЕУ, 2002. – 302 с. 

Стратегічний аналіз – це аналіз зовнішнього оточення 

та внутрішнього середовища підприємства з метою 

визначення його стратегічного потенціалу, 

стратегічної позиції та перспектив розвитку 

стратегічних зон господарювання. 

Стратегічний менеджмент [Текст] : 

навч.-метод. посібник / З. І. Галушка, І. 

Ф. Комарницький. – Чернівці :Чернів. 

нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2006. – 247 

с. 

Стратегічний аналіз – це аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації (підприємства) з 

метою визначення стратегії подальшого розвитку. 

Стратегічне управління [Текст] : навч. 

посібник / З. Є. Шершньова, С. В. 

Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.  

Стратегічний аналіз – це вивчення окремих напрямів 

впливу середовища на організацію. 

Эндрюс К. Концепция корпоративной 

стратеги [Текст] / К. Эндрюс // В книге: 

Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. 

Стратегический процесс. – СПб. : 

Питер, 2001. – 688 с. 

Стратегічний аналіз – процес встановлення ідеальної 

аналітичної мети, для досягнення якої здійснюється 

ідентифікація складових: ринкових можливостей 

підприємства, його загальної компетенції та ресурсів, 

власних цінностей та прагнень, підтвердження 

зобов'язань підприємства перед суспільством та його 

членами. 
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Продовження табл. 1 
Жаліло Я. А. Економічна стратегія 

держави: теорія, методологія, практика 

[Текст] : монографія / Я. А. Жаліло. – К. 

: Нац. ін-т. страт. досл., 2003. - (Серія 

"Економічні науки") – Вип. 8 –368 с. 

Стратегічний аналіз – це цілісна система дій суб’єкта, 

спрямованих на реалізацію мети, завдань та 

пріоритетів його економічного відтворення з 

урахуванням комплексу впливів ендогенних та 

екзогенних чинників, розрахована на тривалий період 

часу. 

 

Зокрема, В. В. Пастухова, З. І. Галушка, І. Ф. Комарницький, З. Є. Шершньова, 

С. В. Оборська, Є. В. Мних [2], В. А. Вінокуров розглядають стратегічний аналіз як 

аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою визначення напряму 

розвитку підприємства. К. І. Редченко [1] розглядає стратегічний аналіз з точки зору 

дослідження негативних та позитивних факторів, які впливають на досягнення 

стратегічних цілей підприємства. Я. А. Жаліло та С. М. Жукевич вважають, що 

стратегічний аналіз – це цілісна система дій суб’єкта, спрямованих на реалізацію 

мети. 

Отже, стратегічний аналіз, як складова стратегічного управління,– невід’ємний 

атрибут ефективного функціонування підприємства у сучасних умовах. Одним із 

основних напрямів розвитку його методики та організації у сучасних умовах є 

уточнення його трактування. На нашу думку, найбільш прийнятним є таке визначення 

стратегічного аналізу:комплексне дослідження позитивних і негативних чинників 

внутрішнього та зовнішнього середовищ, які можуть вплинути на функціонування 

підприємства у процесі досягнення стратегічних цілей. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА 
 
За своєю суттю процес банкрутства є одним із способів відбору суб’єктів 

господарювання. Банкрутство сприяє структурній перебудові економіки, що в свою 
чергу, дає поштовх до поліпшення якості підприємницького масиву та прогресивним 
макроекономічним зрушенням. У ринковій економіці банкрутство є нормальним 
явищем, однак в Україні функція цього інституту реалізується не повністю. Близько 
половини підприємств, на які подано позови, оголошують себе банкрутами.  

Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом” від 01.09.2001 р., банкрутство – визнана арбітражним 

судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити 
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визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної 

процедури [1]. Існує декілька видів банкрутства, які ширше розкривають його поняття 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Види банкрутства 

 
Назва  Суть 

Реальне  стан повної нездатності підприємства відновити в майбутньому періоді свою 

платоспроможність і фінансову стійкість внаслідок реальних втрат 

використовуваного капіталу; 

Технічне стан неплатоспроможності підприємства, спричинений істотним простроченням 

його дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості 

перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума його активів 

значно перевершує обсяг його фінансових зобов'язань. Проте, при ефективному 

антикризовому управлінні підприємством, технічне банкрутство не призводить до 

юридичного банкрутства;  
Навмисне  навмисне створення  неплатоспроможності керівником чи власником підприємства, 

а також нанесення економічного збитку підприємству в особистих інтересах чи в 

інтересах інших осіб. Зазвичай, ознаками навмисного банкрутства є свідомо 

некомпетентне фінансове управління, наприклад, свідоме укладання “провальних” 

договорів та угод; 

Фіктивне   завідомо неправдива заява суб'єкта підприємництва до суду про  нездатність  

виконати зобов'язання  перед  кредиторами  та державою. Встановивши  факт 

фіктивного банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд 

відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує 

санкції, передбачені законом [2]. 

 

До банкрутства можуть призвести причини об’єктивного та суб’єктивного 

характеру; внутрішні та зовнішні фактори. Аналізуючи табл. 1, можемо відмітити, що 

перші два види виникають внаслідок об’єктивних причин, тобто, незалежно від волі і 

дій окремих суб’єктів, а навмисне та фіктивне банкрутство неможливе без дій 

зацікавлених сторін, а отже, має суб’єктивний характер.  

Найбільш небезпечними, на нашу думку, є зовнішні фактори, які впливають на 

банкрутство, оскільки вони менш передбачувані і майже некеровані. До них можна 

віднести: економічні (ставки податків, відсоткова ставка, темп інфляції, курси валют, 

рівень доходів населення та ін.); політичні,  (загальна політика державних та місцевих 

органів влади щодо регіонального розвитку тощо); ринкові (рівень конкуренції, 

попиту тощо); технологічні (вплив науково-технологічного прогресу); міжнародні 

(значний вплив транснаціональних корпорацій у зв’язку із стрімким розвитком 

економічної глобалізації). Дію внутрішніх чинників можливо мінімізувати за 

допомогою правильної управлінської політики. До них відносять: дефіцит власного 

оборотного капіталу; погану клієнтуру підприємства; надмірно швидке розширення 

бізнесу; зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства; 

залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах; низька 

кваліфікація управлінського персоналу; нераціональний розподіл прибутку та ін.  

Банкрутство, як правило, є наслідком спільної дії внутрішніх і зовнішніх 

факторів. У розвинутих країнах з ринковою економікою, стійкою економічною і 

політичною системою, руйнування суб'єктів господарювання на 1/3 зв'язано з 

зовнішніми факторами і на 2/3 – із внутрішніми. 

Підприємницька діяльність пов'язана з ризиками, особливо фінансовими, а це 

означає, що має місце і ризик банкрутства. Якщо підприємець визнає ризик 
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банкрутства, відповідно, може його мінімізувати, передбачаючи фінансові проблеми. 

На цьому етапі важливу роль відіграє фінансовий аналіз, а точніше частота та якість 

його проведення. Для прогнозування банкрутства у світовій практиці 

використовується система моделей діагностики банкрутства, найвідомішими з яких є: 

модель Альтмана (1968 p.), система показників Бівера, модель Терещенка [3]. Під 

діагностикою банкрутства розуміють своєчасне розпізнавання симптомів фінансової 

кризи на підприємстві. За зарубіжним досвідом прогнозування банкрутства 

підприємства можливе за 1,5-2 роки до появи його очевидних ознак. 

Слід розуміти, що всі вищезгадані інструменти виходу з кризи є дієвими та 

ефективними лише в умовах “здорової” ринкової економіки. На жаль, в умовах 

сьогоднішньої політичної та економічної ситуації в Україні, вплив зовнішніх факторів 

є настільки сильним, що для деяких підприємств банкрутство є неминучим та 

незворотнім процесом. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З НАУКОВО – ДОСЛІДНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Значна кількість кризових ситуацій на машинобудівних підприємствах була 

спричинена невмінням управляти ризиками взаємовідносин з суб’єктами зовнішнього 

середовища або не приділенням цим ризикам уваги взагалі. Однією з основних 

причин цього стала відсутність науково обґрунтованих методик ідентифікації та 

аналізу таких ризиків. Одним із найважливіших для машинобудівного підприємства є 

взаємовідносини з науково-дослідними організаціями. 

Співпраця машинобудівних підприємств з науково-дослідними організаціями 

(НДО) здебільшого зосереджена на розробці інноваційної продукції, новітніх 

технологій її виробництва та прогресивних основних засобів. В процесі аналізу 

оптимальності цієї співпраці необхідно враховувати як ризики інноваційної 

діяльності, так і ризики конкретних взаємовідносин.  

Крім того необхідно аналізувати значну кількість внутрішніх і зовнішніх 

чинників, які впливають на ризики взаємовідносин машинобудівного підприємства з 

НДО. Причому потрібно досліджувати як кількісні, так і якісні показники, що 

характеризують стан і вплив кожного чинника. Зокрема, необхідно враховувати 

ділову репутацію НДО в конкретній сфері науково-дослідних робіт, наявність 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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альтернативних організацій та установ для здійснення необхідних машинобудівному 

підприємству досліджень і розробок, їх цінову політику та умови техніко-

технологічного супроводу тощо. 

Отже, аналіз чинників впливу на ризики взаємовідносин з науково-дослідними 

організаціями, дасть змогу машинобудівному підприємству, крім зменшення 

інноваційних ризиків, також запобігти економічним втратам від майбутньої 

негативної співпраці. 
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

В сучасних умовах господарювання аналіз грошових потоків є одним із 

інструментів оцінки фінансового стану, платоспроможності та ліквідності 

підприємства. Важливість проведення аналізу грошових потоків полягає в 

обмеженості грошових ресурсів й обумовлюється метою підвищення рівня 

ефективності управління грошових потоків, що і обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що основними 

завданнями аналізу грошових потоків на підприємстві є: виявлення тенденцій та 

закономірностей розвитку грошових потоків підприємства; оцінка ступеню 

раціонального використання грошових коштів; виявлення і запобігання можливості 

виникнення банкрутства; пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності 

використання грошових потоків за видами діяльності підприємства тощо. 

На наш погляд, до основних способів аналізу грошових потоків можна віднести: 

логічні способи обробки інформації; способи детермінованого та стохастичного 

факторного аналізу. 

Аналіз фахових економічних джерел показав, що вчені по-різному підходять до 

формування системи фінансових показників при проведенні аналізу грошових 

потоків, що вносить певну наукову дискусію у виробленні чіткого поетапного підходу 

до організації та проведення аналізу. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що аналіз грошових потоків 

дає для системи управління інформацію щодо оцінки діяльності підприємства в 

минулому, теперішньому та майбутньому часі. Основні етапи проведення аналізу 

грошових коштів систематизовано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Основні етапи проведення аналізу грошових потоків підприємства 
Етапи аналізу Основний зміст аналізу 

Аналіз ліквідності балансу Порівняння наявності коштів за активом, згрупованих за 

ступенем зниження їх ліквідності із зобов’язаннями за пасивом, 

що об’єднані по термінах їх погашення (в порядку зростання 

термінів сплати) 
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Продовження табл. 1  

Аналіз показників оцінки 

ліквідності підприємства 

Розрахунок коефіцієнтів абсолютної ліквідності, швидкої 

ліквідності, поточної ліквідності 

Аналіз Звіту про рух 

грошових коштів 

Вивчення обсягу, структури і динаміки: вихідного і вхідного 

грошового потоку; грошових потоків від операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності; чистого грошового потоку 

Аналіз оборотності 

дебіторської заборгованості 

та її співвідношення із 

кредиторською 

Розрахунок оборотності дебіторської заборгованості, середнього 

періоду обороту дебіторської заборгованості, коефіцієнту 

співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей 

Аналіз показників, що 

характеризують грошові 

потоки 

Розрахунок коефіцієнта ліквідності грошового потоку; 

коефіцієнта участі грошових потоків і їх еквівалентів в 

оборотних активах; кількість оборотів оборотних активів; 

середнього періоду обороту оборотних активів; кількості 

оборотів грошового потоку і їх еквівалентів; 

середньоквадратичного відхилення грошового потоку і 

коефіцієнта варіації в досліджуваному періоді часу; коефіцієнта 

кореляції позитивного та від’ємного грошового потоку; 

коефіцієнта ефективності грошового потоку в досліджуваному 

періоді; коефіцієнта якості чистого грошового потоку; 

коефіцієнта достатності і реінвестування чистого грошового 

потоку 
 

Примітка: сформовано автором на основі [4, с. 132]  

 

Таким чином, формування грошових потоків підприємства визначається, в 

основному, специфікою його операційного циклу, яка, в свою чергу, залежить від 

організаційно-технологічних особливостей їх діяльності. Проте успішність 

функціонування будь-якого підприємства можливе лише за умов здійснення 

безперервного руху грошових коштів – їх надходження (припливу) та витрачання 

(відтоку), забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку, 

збалансованості та синхронності руху грошових потоків. 
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ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
У сучасних умовах інтеграційних процесів і пошуку нових альтернативних 

джерел фінансування інноваційного бізнесу в країні венчурне фінансування є одним 

із перспективних, проте ризиковим вкладенням капіталу у розвиток інновацій. 

Прибутки від вкладення венчурного капіталу можуть значно перевищувати обсяги 

вкладених інвестицій, але разом з тим ризики такого фінансування є значними, а тому 

все це обумовлює необхідність побудови ефективної системи бухгалтерського обліку 

та аналізу венчурної діяльності з метою ефективного управління венчурними 

інвестиціями на підприємствах.  

Проблеми аналізу та мінімізації ризиків під час здійснення венчурного 

фінансування інноваційних підприємств є наразі досить актуальними. Визначення 

особливостей аналізу й оцінки ризиків венчурного фінансування сприяє пошуку та 

систематизації шляхів мінімізації, уникненню та запобіганню таких ризиків під час 

здійснення венчурної діяльності. Особливості венчурного фінансування досліджували 

у свої працях такі вчені, як О. В. Бабінська, І. В. Брикова, О. М. Денисенко, О. Є. 

Кузьмін, С. З. Мошенський,  О. М. Петрук, І. В. Тарасенко, А. В. Череп та ін. 

Головною відмінністю ризикового венчурного інвестування від інших видів 

вкладення капіталу є те, що відбувається вкладення вільних коштів переважно у малі або 

середні підприємства інноваційної спрямованості, які, як правило, не надають інвестору 

будь-якої застави чи гарантій. Крім того, венчурний інвестор не має на меті придбати 

значну частку або контрольний пакет акцій підприємства, в яке вкладає кошти, а 

розраховує на те, що апарат управління підприємства використає інвестиції для швидкого 

розвитку свого підприємства. Прибуток у венчурного капіталіста з’явиться, коли він 

зможе продати свою частку або пакет акцій за ціною, що значно перевищить його 

первинні вкладення. Механізм венчурного фінансування може мати різні види капіталу, 

проте зазвичай у більшості випадків венчурний капітал має форму акціонерного капіталу, 

тобто відбувається придбання частини акцій венчурних підприємств. 
Існуючі особливості венчурної діяльності мають безпосередній вплив на процес 

облікового відображення та здійснення аналізу венчурної діяльності суб’єктів 
господарювання, що, в свою чергу, проявляється у формуванні інформації в системі 
бухгалтерського обліку про венчурні інвестиції у формі групування даних за 
напрямами венчурної інвестиційної діяльності, стадій, форм фінансування, етапів. 
Бухгалтерський облік повинен надавати повну та своєчасну інформацію про операції 
з венчурними інвестиціями з метою прийняття своєчасних і ефективних 
управлінських рішень в сфері здійснення венчурної діяльності.  

Серед пріоритетних напрямів удосконалення аналізу венчурної діяльності можна 
виділити розробку порядку оцінки інвестиційних проектів з венчурними інвестиціями 
та загальної методики оцінки венчурних проектів і визначення їх ризиків. 
Удосконалення зазначених напрямів аналізу венчурних інвестиційних проектів 
сприятиме формуванню адекватного обліково-аналітичного забезпечення управління 
венчурною діяльністю суб’єкта господарювання. 
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ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ У РИБОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У сучасних умовах господарювання надзвичайно зростає роль контролю за 

використанням матеріальних ресурсів, як одного з факторів забезпечення підвищення 

ефективності виробництва рибогосподарського підприємства. Вирощування рибної 

продукції господарствами здійснюється за різними формами – інтенсивною, 

напівінтенсивною, випасною та циклами – двохрічним або трьохрічним.  

У силу об’єктивних причин, зокрема, значною ринковою вартістю комбікормів, 

засобів захисту риб, більшість рибницьких господарств недостатньо використовує 

інтенсивну форму рибництва, здебільшого використовується напівінтенсивна або 

випасна технологія, що у свою чергу значно впливає на собівартість рибопродукції. У 

зв’язку з цим зростає відповідальність підприємств як на етапі придбання запасів, 

визначенні потреби в них, так і на етапах дотримання норм при використанні та 

перевірці ефективності їх дії, правильності застосування методу оцінки запасів при 

вибутті, що вимагає здійснення відповідних прийомів контролю.  

Дослідженню питань контролю витрат підприємств розглядались багатьма 

вітчизняними та зарубіжними вченими. Зокрема, Ф. Ф.  Бутинець, вважає, що   

“…контроль – це система спостереження і перевірки процесу функціонування 

відповідного об’єкту з метою встановлення відхилень його від заданих параметрів”. 

На погляд І. А. Белобжецького, “…контроль є системою спостереження і перевірки 

процесу функціонування і фактичного стану керованого об’єкта з метою оцінки 

обґрунтованості і ефективності прийнятих управлінських рішень і результатів їх 

виконання, виявлення відхилень від заданих параметрів та вимог цих рішень, 

усунення несприятливих ситуацій і повідомлення про них”, що визначає не лише 

наявність системи контролю на підприємстві, а наголошується на потребі оцінювання 

результатів контролю та рівня його ефективності. Проаналізувавши думки науковців 

щодо контролю матеріальних витрат, можна стверджувати про нагальну необхідність 

розгляду оперативного обліку та контролю для поточного спостереження за 

процесами та господарськими операціями.  

Враховуючи галузеві особливості процесу рибництва, значну частину витрат 

виробництва становлять матеріальні витрати, до складу яких відносять: корми 

власного виробництва та куповані; стимулятори росту; добрива (мінеральні, 

органічні, бактеріальні, мікродобрива);  посадковий матеріал власного виробництва та 

купований (личинки риб, цьоголітки, річники; паливно-мастильні матеріали, 

запчастини, тощо. 
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За кожною складовою матеріальних витрат має бути налагоджений відповідний 

дієвий контроль, що передбачає застосування різних форм, специфічних прийомів та 

методів контролю, що обумовлюються рядом факторів. Підвищення ефективності 

розвитку рибництва в Україні значною мірою залежить від впровадження 

виробництва повноцінних дешевих комбікормів для риби, бажано вітчизняного 

виробництва, що у свою чергу дасть можливість ширше впроваджувати інтенсивне 

рибництво.  

На даний час рибогосподарськими підприємствами більш широко 

використовуються імпортні корми, які мають значно вищі якісні показники, хоча і 

значно вищу вартість. Це обумовлює запровадження контролю за якістю кормів ще на 

етапі їх оприбуткування, оскільки часто у них вміст протеїну у супровідних 

документах не відповідає фактичному, що не дає змогу отримувати нормативний 

приріст ваги риб, та вимагає використання більшої кількості кормів. Окрім того, у 

рибогосподарських підприємствах вплив будуть відігравати природно-кліматичні, 

екологічні умови регіону, у якому функціонує підприємство, що теж впливає на 

темпи росту, захворюваність, втрати риби внаслідок загибелі, і вимагає постійного, 

оперативного контролю з боку працівників підприємства, за такими параметрами, як 

температура води, вміст кисню, різкі зміни погодних умов, що можливе лише за 

наявності чітко налагодженого зв’язку між структурними підрозділами підприємства 

та належного виконання функціональних обов’язків усіма працівниками.  

Виконанню вказаних напрямків контролю перешкоджають ряд факторів, що 

потребують вирішення, зокрема: значне погіршення екології водойм, що 

використовуються для вирощування риби; необхідність внесення змін відповідними 

установами у норми годівлі, приросту та втрати риб; застосування 

рибогосподарськими підприємствами гідроспоруд, що побудовані більше 50 років 

назад, які потребують значних капіталовкладень на їх відновлення;  незначна питома 

вага професійних кадрів у штатному розкладі рибогосподарств, що призвело до 

викривлень у технологічному процесі вирощування риби.   

Отже, правильно налагоджений оперативний (внутрішній) контроль дасть змогу 

підвищити персональну відповідальність за результати виробничого процесу, 

підвищення якості вирощеного рибопосадкового матеріалу та товарної риби. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Першим визначним кроком до становлення національної системи аудиту було 

прийняття Верховною Радою Закону України “Про аудиторську діяльність”, який 
понад десяток років тому визначив правові засади незалежного аудиту. Створення 
системи незалежного аудиту є результатом спільних зусиль зацікавлених фахівців на 
шляху реформування економіки, розвитку її приватного сектора, розбудови 
громадянського суспільства. 



85 
 

Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов’язані з розвитком 

аудиторської діяльності в Україні, і потребують нагального вирішення. Таким чином, 

в суспільстві виникла об’єктивна необхідність в незалежному професійному контролі 

за діяльністю підприємств та її результатами. Аудиторська практика засвідчує, що 

недобросовісність аудиторського персоналу коливається, починаючи від формального 

аудиту до злочину, у вигляді продажу аудиторських висновків без виконання 

контрольних процедур. Окрім того, саме з причин недостатньої якості аудиторських 

послуг, переважаюча більшість установ не довіряють аудиторському висновку, 

наполягаючи на жорстких формах забезпечення зобов'язань, застосовуючи, в першу 

чергу, заставу та поручительство при видачі кредитів. Такий контроль якості аудиту 

повинна виконувати держава, оскільки звичайні замовники аудиторських послуг з 

об'єктивних причин не мають належної підготовки, досвіду для оцінки діяльності 

аудиторів та відповідних важелів впливу. Представлення державним та суспільним 

органам повноважень з контролю якості аудиторської діяльності зумовлено 

необхідністю підтримання авторитету аудиторської професії [1]. 

На сьогоднішній день у світовій практиці немає стандартизованих методик 

контролю якості аудиторських послуг. З досвіду аудиторів відомо – існує низька 

ймовірність того, що при проведенні аудиту чи наданні супутніх аудиту послуг, 

аудитори не можуть допустити помилки, що в кінцевому результаті призведе до 

формування неправдивого аудиторського висновку. Можливість відшкодування 

збитків підтверджується тенденціями росту вимог до контролю якості аудиторських 

послуг та прикладами виплат значних штрафів міжнародними аудиторськими 

компаніями за підтвердження недостовірної інформації [1]. 

Взагалі сьогодні слід вести мову не про якість аудиту, а про наявність та дієвість 

внутрішньої системи контролю за якістю послуг в самій аудиторській фірмі, оскільки 

в іншому випадку замовник аудиту помилково починає вважати, що зовнішній 

контроль гарантує якість результату аудиторських послуг [3]. 

Такий стан справ має ряд причин, які не завжди залежать від суб’єктів 

аудиторської діяльності, а зумовлюються, по-перше, недосконалістю законодавчої і 

нормативної бази, по-друге, низьким рівнем розвитку фондового ринку в Україні, що 

не дає змоги визначити фактичну вартість капіталу підприємств та здійснювати 

вільний його перерозподіл. Це породжує нерозуміння важливості аудиту і соціально-

економічних переваг інформації, яка підтверджена аудитором та якій можна довіряти. 

Основну увагу варто приділяти зростанню якості аудиторських послуг, для чого 

необхідно налагодити професійний контроль за якістю аудиторських перевірок 

аудиторських компаній [2]. 

На сьогодні навколо аудитора чатують ризики в основному кримінальної 

відповідальності та дисциплінарного покарання з боку АПУ. Всі українські аудитори 

“ходять” під такими цікавими статтями Кримінального Кодексу України, як 

відповідальність організаторів, учасників та співучасників злочину, розголошення 

комерційної таємниці, підробка документів; статтями закону про фінансовий 

моніторинг, тощо. На щастя, українські аудитори поки що не несуть відповідальності 

за незнайдені факти обману або помилки під час аудиту фінансової звітності [3]. 

Тому, до обов’язкових елементів стратегії розвитку аудиторської компанії в 

Україні слід віднести: підвищення якості наданих послуг, зокрема, в частині 

удосконалення внутрішньофірмової системи контролю якості; стратегічні напрями 

позиціонування компанії на ринку, особливо в частині посилення присутності фірми в 

сегментах з високим потенціалом для зростання; інструменти та форми збереження 
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незалежності на ринку, зокрема, шляхом формування стратегічних альянсів та 

об’єднань з метою підвищення конкуренції та збільшення присутності на ринку [4]. 

Отже, наявність чітко розробленої стратегії розвитку аудиту дозволить зберігати 

аудиторам конкурентоспроможність в умовах нестійкого зовнішнього середовища та 

відновити довіру з боку клієнтів. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ 

АКТИВІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Однією з особливостей ринкової економіки є надання підприємствам широкої 

господарської самостійності та посилення відповідальності за кінцеві результати. В 

цих умовах виникла необхідність у зміцненні внутрішньогосподарського контролю, 

який би сприяв прийняттю оперативних рішень щодо оптимального використання 

ресурсів, введення в дію виявлених в процесі контролю резервів підвищення 

ефективності виробництва та фінансово-економічної дисципліни на підприємстві.  

Організація цього процесу є однією із передумов його ефективного здійснення у 

практичній діяльності. Практика підтверджує, що найкращим на сьогодні 

інструментом ринкових перебудов діяльності підприємства є впровадження системи 

внутрішнього контролю. Основним завданням внутрішнього контролю 

довгострокових біологічних активів є перевірка достовірності даних обліку і 

звітності, де відображена інформація про витрати, виявлення факторів, які впливають 

на їх формування, що залежать або не залежать від організації роботи підприємства. 

Предметом внутрішнього контролю операцій з формування та обліку довгострокових 

біологічних активі на сільськогосподарських підприємствах є господарські процеси та 

операції, пов’язані з визначенням витрат, а також відносини, що виникають при 

цьому всередині підприємства та за його межами.  

Джерелами інформації для здійснення внутрішнього контролю є:  

1) наказ про облікову політику підприємства;  
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2) первинні та зведені облікові документи з обліку довгострокових біологічних 

активів;  

3) управлінська звітність. 

У сучасних умовах господарювання при організації внутрішнього контролю на 

сільськогосподарських підприємствах важливу роль відіграє саме правильність 

підбору та визначення основних принципів його організації (рис.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи організації внутрішнього контролю довгострокових біологічних активів 

сільськогосподарських  підприємств 
 

Процес проведення внутрішнього контролю на підприємствах здійснюється за 

допомогою вивчення кожної ділянки його діяльності: утримання незрілих 

довгострокових біологічних активів, утримання довгострокових біологічних активів 

тощо. Розробка і затвердження плану внутрішнього контролю полягає в описі 

характеру та обсягу запланованих до виконання в ході контролю робіт. Варто 

пам’ятати, що план проведення контролю не може бути стандартизований в межах 

одного підприємства або підрозділу, оскільки перед внутрішнім контролем кожного 
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аналіз ефективності здійснення діяльності служб 

підприємства  

Принципи організації внутрішнього контролю довгострокових біологічних 

активів на сільськогосподарських підприємствах 

Планування 

Організація 

 

загальний обсяг довгострокових біологічних активів не 

повинен знижуватися від одного періоду до наступного 

загальний  запас довгострокових біологічних активів після 

останнього періоду повинен дорівнювати сучасному 

кореневому запасу 

вид кожної  породи довгострокових біологічних активів не 

повинні перевищувати 50 % і знижуватися більше 10 % від 

одного періоду до наступного 

застосування технологічних схем щодо обробки і 

календарних зрошень 

максимальна механізація процесу догляду та технологічних 

процедур довгострокових біологічних активів 

інформаційна база щодо кожного виду насаджень та їх 

технологічних процесів відповідно до стадій розвитку 
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разу ставляться нові завдання, спрямовані на здійснення різних за складністю та 

характером перевірок.  

Так, вказане передбачає вивчення діючої системи контролю довгострокових 

біологічних активів на сільськогосподарських  підприємствах, перевірку операцій з 

обліку витрат на їх утримання, калькулювання собівартості продукції отриманої в 

процесі діяльності тощо, які виступають об’єктами контролю, та узагальнення 

результатів у звітних документах. 

Отже, проблема є актуальною, оскільки контроль дає змогу удосконалити 

систему управління підприємством та приймати адекватні заходи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ  

БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
 
Контроль є однією з обов'язкових і важливих функцій в діяльності підприємства. 

Основною метою системи контролю є своєчасне виявлення відхилень та здійснення 
адекватних управлінських заходів для досягнення поставлених цілей діяльності. 
Необхідність впровадження контролю обумовлюється тим, що за його допомогою 
визначається реальний стан підприємства, перевіряється відповідність його розвитку 
визначеним завданням, забезпечується ефективне досягнення певної мети та завдань 
управління. 

Питання контролю діяльності підприємств висвітлені у працях вітчизняних 

вчених, а саме Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, В. Г. Лінника, М. С. Пушкаря, П. 

Т. Саблука, В. В. Сопка, Л. К. Сука та інших вчених. Незважаючи на наявність 

значної кількості наукових праць, пов’язаних з контролем господарської діяльності 

підприємств, вченими не приділено значної уваги організації та методики контролю 

діяльності за галузями економіки, а саме у сфері сільського господарства. 

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію 

і технологію виробництва, і, відповідно, на побудову бухгалтерського обліку та 

контролю. До таких специфічних об'єктів обліку, а, відповідно, і контролю, яких 

немає жодна галузь народного господарства відносяться поточні біологічні активи. У 

зв’язку із введенням змін щодо бухгалтерського обліку на сільськогосподарських 

підприємствах постало проблемним питання здійснення контролю поточних 

біологічних активів. 
Метою внутрішнього контролю є забезпечення достатньої впевненості 

керівництва у досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності 
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відповідно до завдань; достовірності фінансової, статистичної і управлінської 
звітності; виконання встановлених законодавством і керівництвом норм і правил; 
належному захисті активів від втрат [1]. 

При проведенні внутрішнього контролю поточних біологічних активів 
необхідно: затвердити накази, положення, інструкції, та дотримання цих вимог 
працівниками підприємства; посилити відповідальність за правильність оформлення 
документів з наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва та 
рослинництва; розподілити обов’язки з перевірки і контроль оформлення, приймання-
передачі, списання поточних біологічних активів, понесені витрати, правильності 
оформлення інвентаризаційних відомостей, та списання втрат, недостач, лишків. 

Завданнями контролю поточних біологічних активів є: перевірка первинних 
даних про біологічні активи; контроль дотримання чинного законодавства по 
операціях з біологічними активами; перевірка правильності документального 
оформлення операцій з біологічними активами; перевірка фактичної наявності груп 
біологічних активів; контроль правильності відображення надходження, реалізації, 
списання біологічних активів на рахунках бухгалтерського обліку; перевірка 
правильності нарахування  амортизації довгострокових біологічних активів і її 
списання під час їх ліквідації; визначення фактів реалізації за зменшеною ціною, 
необґрунтованого списання біологічних активів; перевірка оцінки фінансових 
результатів від реалізації біологічних активів фізичним особам або підприємствам; 
визначення правильності зміни вартості біологічних активів; встановлення джерел 
фінансування, придбання (вирощування) біологічних активів; аналіз показників 
використання біологічних активів тощо. 

Доцільно використовувати такі джерела інформації внутрішнього контролю, як: 
Статут і засновницькі документи; розпорядчі документи керівника підприємства по 
руху поточних біологічних активів; Положення про облікову політику підприємства; 
первинні документи і облікові регістри; Головна книга; фінансова звітність 
підприємства; акти і довідки попередніх перевірок, аудиторські висновки та інша 
документація, яка узагальнює результати контролю; страхові поліси і тому подібне. 

В результаті проведеного дослідження встановлено наступне: 
- на сільськогосподарських підприємствах внутрішній контроль здійснюється 

безпосередньо керівником або головним бухгалтером; 
- основною проблемою при проведенні контролю поточних біологічних активів є 

відсутність єдиної методики при його здійсненні. 
З урахуванням інформаційних запитів суб’єктів внутрішнього контролю, 

організацію і методику проведення внутрішнього контролю операцій з поточними 
біологічними активами необхідно будувати з урахуванням галузевих особливостей 
діяльності сільськогосподарських підприємств. За результатами дослідження 
обґрунтовано вплив галузевих особливостей операцій з поточними біологічними 
активами на систему внутрішнього контролю, сформульовано завдання та визначено 
склад інформаційного забезпечення процесу контролю. 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ 

 

В умовах нестабільності економіки, обґрунтованість та дієвість управлінських 

рішень залежить від внутрішнього контролю (ВК), який виконує роль спеціального 

механізму управління моніторингу на підприємстві.  

Останнім часом, питанням проблематики системи контролю на підприємствах, 

присвятили свої дослідження провідні вітчизняні вчені-економісти: Ф. Бутинець, Л. 

Сук, С. Левицька, С. Бардаш, О. Радченко та інші, але деякі аспекти потребують 

подальшого поглибленого вивчення і розкриття.  

Щодо поняття внутрішнього контролю, то найбільш актуальним, на нашу думку,  

є визначення, запропоноване Т. В. Ковтун – “внутрішній контроль - це процес, 

спрямований на досягнення стратегічних довгострокових цілей компанії, що і є 

результатом дій керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності 

компанії в цілому та її окремих підрозділів” [2, с. 167]. 

Безперечно, внутрішній контроль забезпечує впевненість керівництва 

підприємств в тому, що всі керуючі впливи досягли своєї мети і всі вказівки 

виконуються. Виходячи з цих міркувань, внутрішній контроль має певні особливості: 

здійснення функцій контролю особами, які представляють інтереси підприємств і є 

членами цього колективу; охоплення всіх видів контролю, який здійснюють суб'єкти 

внутрішнього контролю підприємства; забезпечення не лише зворотного, а й прямого 

зв'язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою 

системами. 

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів підприємств іноді контролюють 

діяльність розрізнено, непланомірно і несистематично. Для усунення цих недоліків 

потрібно складати плани поточного контролю на підприємствах, щоб протягом 

кожного місяця систематично контролювати господарські операції та процеси. У них 

дуже важливо передбачати тематичні перевірки виконання прийнятих рішень та інші 

питання. Для цього необхідно, щоб керівники підприємств ґрунтовно знали суть і 

зміст господарських операцій, всебічно аналізували їх та впливали на хід виконання у 

разі потреби. 

Функціонування системи внутрішнього контролю має зводити до мінімуму 

ризики діяльності підприємства. А внутрішній контроль є одним із важливих 

факторів, що визначає ефективність діяльності суб'єктів господарювання. Також, 

необхідність посилення ролі і розвитку внутрішнього контролю на різних рівнях 

управління сучасним підприємством в нестабільних  умовах економіки, викликана  

зростанням кількості проблемних підприємств, що пов'язані не лише із загальною 

макроекономічною нестабільністю, а й з дією негативних факторів, які виникають 

внаслідок ризикованої господарської політики, відсутності стратегічного планування, 

некваліфікованого управління. 

Тому система внутрішнього контролю забезпечує реалізацію місії і мети 

створення підприємства, збереження власності, суттєво впливає на виявлення та 
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мобілізацію наявних резервів виробництва, сприяє підвищенню ефективності та 

якості роботи, посиленню економії, виявленню причин та умов, які сприяли 

виникненню шахрайства, нестач та здійсненню крадіжок. А використання різних 

форм внутрішнього контролю (внутрішньої ревізії, структурно-функціональної 

форми контролю, внутрішнього аудиту) створює умови для реалізації контрольного 

механізму підприємства будь-якого розміру і форми власності. Внутрішній контроль 

забезпечує зворотний зв'язок, який сигналізує про хід і стан реалізації управлінських 

рішень. 

Таким чином, в сучасних умовах ведення господарської діяльності, внутрішній 

контроль стає центральною ланкою управління підприємством. Особливістю 

розвитку українського внутрішнього контролю в умовах нестабільності економіки,  є 

його інтегрування у складні системи управління підприємством.  

Отже, система внутрішнього контролю - це важлива складова управління 

сучасним підприємством, яка є основою його безперервного функціонування та 

конкурентоздатності. 
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КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

В сучасних умовах розвитку світової економіки, який характеризується 

посиленням інтеграційних та глобалізаційних процесів, важливою складовою 

функціонування сучасних міжнародних корпорацій є пошук шляхів раціонального 

використання ресурсів та інвестування коштів в активи чи проекти, що здатні 

принести високі доходи при найменших ризиках. Для сучасних міжнародних 

корпорацій найважливішим завданням є: визначення ефективних співвідношень між 

фінансуванням бізнесу за допомогою позик і продаж цінних паперів; також 

проведення оптимальної дивідендної політики; довгострокове планування; 

використання нових фінансових механізмів; розуміння механізму міжнародних 

фінансів [1]. 

Фінанси міжнародних корпорацій за своїм змістом - це система грошових 

відносин, що виникають у процесі господарської діяльності, які є необхідними для 

формування капіталу, доходів і грошових фондів та їх ефективному використанні [1].  
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Управління міжнародними фінансами передбачає врахування фінансових 

рішень, що приймаються в інших галузях. Міжнародні корпорації мають здійснювати 

ті фінансові рішення, що враховують взаємозв’язок між контролем та регулюванням 

грошових операцій, складанням кошторисів капіталовкладень та їхньою окупністю, а 

також структурою капіталу. Міжнародні корпорації, що здійснюють свої фінансову 

діяльність на загальносвітовому рівні, мають можливість отримати прибуток за 

рахунок централізації окремих грошових функцій. Однією з таких функцій є контроль 

та регулювання міжнародних грошових операцій [1]. 

Механізми, що застосовуються для підвищення ефективності контролю та 

регулювання грошових операцій, повинні мати на увазі фактори, що визначають 

послідовність проведення таких операцій для міжнародних корпорацій: 

- у різних країнах, де функціонують міжнародні корпорації, норма прибутку від 

операцій з основним та зворотним капіталом різна, і це потребує розмежування між 

такими процесами, як складання довгострокових кошторисів капіталовкладень і 

короткострокові рішення щодо контролю та регулювання грошових операцій; 

- ТНК, що діють на території країн із високим рівнем інфляції, часто мають 

можливість отримати вищий рівень прибутку за активами у результаті ефективного 

контролю і регулювання грошових операцій. Тому вони повинні надавати більшого 

значення цій сфері діяльності; 

- протягом тривалого періоду на міжнародних фінансових ринках превалювали 

змінні криві прибутковості за процентними ставками. У цих умовах прибуток фірми 

значною мірою залежить від ефективних методів контролю і регулювання грошових 

операцій [2]. 

Контроль та регулювання грошових операцій ТНК являє собою систему, 

складовими частинами якої є різні ланки, і діє з метою отримання прибутку на всіх 

рівнях системи, не зважаючи на особисті прагнення окремих структурних підрозділів. 

Мета, що стоїть перед ТНК – це оптимізація вкладень готівки, мінімізація фінансових 

і транзакційних витрат, уникнення валютних збитків [3]. 

Якщо розглядати потреби зарубіжних філій, які мають власні погляди щодо 

контролю та регулюванню грошових операцій корпорації, діяльність ТНК, а саме 

контроль і регулювання, має сприяти отриманню асигнувань і досягненню більш 

вузьких та конкретних цілей, які зводяться до мінімізації оподаткування і 

максимізація страхування від політичних і економічних ризиків та ін [3]. 

Отже, до чинників, що заважають здійсненню контролю та регулювання 

грошових операцій на системному і на індивідуальному рівнях, можна віднести: 

різницю у ставках прибутків за процентами, що вимагає різних витрат грошових 

коштів; відмінності валютних систем, що передбачають різні форми урядового 

контролю за специфічними категоріями операцій або заморожування фондів; постійні 

зміни валютних курсів і валютних процентних ставок; значні відмінності 

національних податкових систем; інфляційний і політичний ризики [1]. 

Таким чином, міжнародним корпораціям у своїй діяльності слід дотримуватися 

методів поліпшення контролю та регулювання грошових операцій на 

індивідуальному рівні, тобто врахувати умови діяльності філії в окремій країні, а 

саме: прогнозування кошторисів грошових надходжень і платежів у майбутньому; 

покращення механізму внутрішніх кредитів; прискорення або затримка розрахунків за 

зовнішньоторговельними операціями, коли очікуються зміни валютних курсів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ 

 

Сьогодні аналітичні процедури набирають популярності на усіх стадіях 

проведення аудиту, однак їм не приділяється належна увага у вітчизняних доробках. 

Так, основною проблемою є нерозуміння суті цих процедур та асоціювання їх лише з 

аналізом фінансового стану підприємства. Недостатнім є також ознайомлення 

аудиторів з методами аналітичних процедур, особливо з регресійним аналізом. 

Проблеми становлення, розвитку застосування аналітичних процедур в аудиті 

знайшли певне відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як: В. Бондар, 

Ф. Бутинець, О. М. Бунда, А. Герасимович, П. О. Куцик, Є. Мних, В. С. Рудницький, 

К. І. Редченко, К. С. Сурніна, В. О. Шевчук, а також у працях зарубіжних вчених: 

Р. Адамса, Ш. Алібекова, Дж. Робертсона, А. Шеремета, Л. Шнайдермана та ін.  

Аналітичні процедури є одним із способів отримання аудиторських доказів. 

Проведення аналітичних процедур дає аудитору більше необхідної інформації, ніж 

детальне тестування [3]. До основних методів аналітичних процедур належать: 

числові та процентні порівняння; коефіцієнтний аналіз; аналіз, заснований на 

статистичних методах; регресійний аналіз та інші. 

Застосовуючи ці методи, аудитор проводить: 

─ порівняння фактичних показників із плановими (кошторисними) (відхилення 

можуть свідчити про певні виробничі збої, порушення системи постачання, 

погіршення платіжної культури покупців); 

─ порівняння показників звітного періоду з показниками попередніх періодів 

(різкі коливання мають привернути увагу аудитора: вони можуть бути пов'язані зі 

зміною економічних умов чи похибками фінансової звітності); 

─ порівняння фактичних фінансових показників з визначеними аудитором 

прогнозними показниками; 

─ обчислення коефіцієнтів фінансового стану організації й аналіз їх динаміки 

(на основі аналізу аудитор робить важливі висновки про життєздатність клієнта); 

─ порівняння показників економічного суб'єкта, що перевіряється, із 

середньогалузевими даними (значні відхилення повинні вивчатись аудитором, однак 

необхідно враховувати розбіжності в обліковій політиці підприємств, економічних 

умовах і можливій специфічності продукції, що випускається окремими 

підприємствами);  
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─ порівняння даних про клієнта з очікуваними результатами за допомогою 

нефінансових даних (кількість реалізованої продукції, відпрацьовані години тощо). 

Тут важлива впевненість у точності цих нефінансових даних [2]. 

Важливість аналітичних процедур підтверджується ще й тим, що вони описані 

окремо у Міжнародних стандартах з аудиту. Так, за нормативом, застосування 

аналітичних процедур на етапах планування і завершення аудиту, є обов'язковим. 

Виконання аналітичних процедур протягом планування аудиту може допомогти 

виявити ті аспекти підприємницької діяльності клієнта, які аудитору були невідомі, і 

визначити характер, час і рівень інших аудиторських процедур. 

Аудитор повинен виконати аналітичні операції на стадії завершення аудиту, 

тобто під час формування висновків щодо відповідності фінансової звітності 

підприємства тій інформації, якою він володіє. Висновки, зроблені в результаті таких 

операцій, використовуються для підтвердження висновків, сформованих під час 

аудиту окремих частин або елементів фінансової звітності підприємства, і 

допомагають скласти цілісне уявлення про достовірність фінансової звітності 

підприємства [1]. 

Доцільно використовувати аналітичні процедури у процесі проведення основних 

аудиторських перевірок. На цьому етапі можна вдатися до детального тестування, 

аналітичних процедур або їх комбінації. Вибір процедури для досягнення конкретних 

цілей аудиту залежить від того, наскільки вона ефективна та продуктивна з точки 

зору мінімізації ризику невиявлення помилок у фінансовій звітності підприємства. 

Під час виконання аналітичних процедур можуть використовуватися різні 

методи — від простого порівняння та аналізу показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства до складних математичних моделей, які містять багато 

співвідношень між даними за кілька попередніх років. 

Отже, аналітичні процедури складаються з порівнянь, обчислень, спостережень, 

спрямованих на виявлення чіткого зв'язку між фінансовими та операційними даними. 

На сьогоднішній день аналітичні процедури впевнено завойовують своє місце в 

аудиті, оскільки дають змогу виявити значну кількість викривлень фінансової 

звітності. Проте необхідно зазначити, що аналітичні методи не можуть замінити певні 

процедури аудиту, такі як отримання підтверджень від третіх осіб щодо дебіторської 

та кредиторської заборгованостей, інших активів та пасивів, інвентаризацію тощо. 

Тому варто поєднувати аналітичні процедури з іншими методами аудиту. 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У  сучасних умовах  господарювання  економічна ситуація в Україні 

характеризується значною часткою неплатежів. Певною мірою цей факт пов'язаний із 

впливом наслідків світової економічної кризи, проте в нашій країні негативні 

тенденції підсилюються ще й незадовільним станом контролю за виконанням 

договірних зобов’язань на підприємствах. Розрахунки з контрагентами є важливою 

складовою фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства. Вони 

нерозривно пов’язані з вхідними та вихідними грошовими потоками, які складають 

основу процесу забезпечення безперервної діяльності суб’єктів господарювання. 

Затягування строків отримання платежів та погашення зобов’язань приводить до 

сповільнення операційного циклу та зниження ділової активності підприємства. Крім 

того, вартість грошей з урахуванням фактора часу має тенденцію до зниження, що, в 

свою чергу, негативно впливає на їх покупну спроможність і призводить до 

скорочення ресурсів підприємств.  Одним з головних завдань, які постають перед 

управлінською ланкою вітчизняних підприємств, є постійний моніторинг розмірів 

дебіторської заборгованості, строків погашення, аналіз її  структури.  У зміцненні 

фінансового стану і платоспроможності підприємств значна роль належить контролю 

за станом розрахунків  та  динамікою дебіторської заборгованості. 

Загальні питання організації системи внутрішнього контролю за розрахунками з 

дебіторами розглядали такі вчені-науковці, як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Г. О. 

Москалюк, Л. В. Гуцаленко, О. В. Добровольська, В. П. Завгородній, A. M. 

Кузьмінський, Л. В. Нападовська, Б. Ф. Усач, В. О. Шевчук та інші. 

Метою внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами є встановлення 

повноти, достовірності та своєчасності відображення даних в первинній документації 

підприємства, облікових регістрах і звітності. Контроль передбачає здійснення 

перевірки за дотриманням планових показників; налагодження системи 

спостереження за строками надходження платежів; контроль за виконанням 

договірних відносин; виявлення резервів зростання платоспроможності підприємства 

та контроль за результатами виконання оптимізаційних управлінських рішень. 

Першочерговими завданнями при здійсненні внутрішнього контролю 

дебіторської заборгованості є: 

− необхідність введення структурних підрозділів, які будуть здійснювати 

контроль за складом та структурою дебіторської заборгованості, строками її 

погашення; 

− забезпечення юридичної обґрунтованості кожної суми дебіторської 

заборгованості; 

− моніторинг і діагностика  причин виникнення заборгованостей та 

прорахування їх наслідків; 

− розробка дієвої методики аналізу розрахунків з покупцями, замовниками, 

іншими дебіторами та розробка робочих документів контролера; 
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− активне використання основних форм рефінансування: факторинг, облік 

векселів, форфейтинг, тощо. 

Контроль на будь-якому підприємстві неможливо провести без нормативно-

правового та інформаційного забезпечення. Джерела інформації, необхідні для 

виконання контрольних процедур, можна поділити на дві групи – зовнішні і 

внутрішні. Процес організації контролю з покупцями та різними дебіторами включає 

три етапи: підготовчий, процедурний та завершальний. Підготовчий етап передбачає 

визначення мети перевірки, вибір об’єкта перевірки, складання програми перевірки, 

обробку інформації щодо об’єкта контролю. Процедурний етап контролю 

дебіторської заборгованості включає вибір прийомів контролю, побудову 

контрольних і розрахункових таблиць, графіків, систематизацію результатів обробки 

та визначення ступеня відповідальності за відхилення.  Завершальний етап контролю 

дебіторської заборгованості передбачає: загальне оцінювання результатів контролю, 

надання висновків і пропозицій, розробку заходів щодо усунення недоліків та 

порушень, обговорення результатів перевірки. Важливим в організації ефективної 

системи внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами є забезпечення 

надійності збереження інформації від сторонніх осіб, зокрема перевірка системи 

зберігання документації, функціонування архівної служби, порядку інвентаризації 

документів в архіві і забезпечення доступу до документів тощо.  

Дослідження теоретичних та практичних основ системи внутрішнього контролю 

дебіторської заборгованості на підприємствах показали наступне: 

1) на більшості підприємств  відсутні структурні  підрозділи,  відділи  

внутрішнього контролю (аудиту),  до основних завдань  яких  входило б здійснення 

контролю за проблемною дебіторською заборгованістю  в динаміці; 

2) доцільність розробки пакету робочих документів контролера для організації 

ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості, який повинен 

відповідати об’єктивним умовам функціонування та специфіки діяльності 

підприємства, а також сприяти отриманню усієї необхідної достовірної інформації 

про стан об’єкта та зіставленню її зі стратегічними показниками; 

3) відсутність у сучасних умовах господарювання ефективної методики аналізу 

дебіторської заборгованості в системі оперативних інформаційних даних. Загальна 

криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує брати під 

сумнів  об’єктивність, своєчасність й корисність результатів аналізу.  За вітчизняними 

методиками неможливо однозначно  оцінити стан дебіторської заборгованості, а 

також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств; 

4) несвоєчасність оплати дебіторської заборгованості (рефінансування). Сучасні 

підприємства дуже невпевнено використовують основні форми рефінансування – 

облік векселів, факторинг, форфейтинг, тощо, які могли б істотно прискорити 

трансформацію дебіторської заборгованості у грошові кошти. 

Отже, правильно організований внутрішній контроль за своєчасністю, повнотою 

й юридичною обґрунтованістю розрахунків з дебіторами – запорука успішного 

розвитку, стабільності та стійкості вітчизняних підприємств в умовах сучасного 

бізнес-середовища. 
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ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Важливою передумовою обліку виробничих запасів є визначення їх сутності у 

виробничому процесі, а тому вагомого значення  набуває наявність об’єктивної і 

достовірної інформації про надходження виробничих запасів, формування їх 

собівартості, умови зберігання та ефективність використання у виробництві. 

Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік. 

Економічна сутність виробничих запасів була проаналізована у працях: І. Ю. 

Бондаря [1], Ф. Ф. Бутинця [2], М. В. Корягіна [3], В. В. Сопка [4], І. Ю. Чаюн [1] та 

ін. Незважаючи на значні здобутки у дослідженнях названих вчених, ця проблема 

вивчена ще недостатньо. 

У працях вітчизняних вчених сутність запасів трактується неоднозначно. У 

наукових працях М. В. Корягін запаси трактує як предмети праці або частину 

ресурсів економічної одиниці, що забезпечують безперервність процесу 

матеріального виробництва [3, c. 18-26]. 

В. В. Сопко розглядає запаси як накопичені ресурси, тобто сукупність 

матеріальних благ, вироблених з метою виробничого споживання чи наступного 

продажу [4]. Ф. Ф. Бутинець під запасами розуміє все те, що завезено на склади 

підприємства i ще не вступило в першу стадію обробки, тобто частина сукупних 

запасів, призначених для виробничого споживання [2, с. 59]. 

І. Ю. Чаюн, М. І. Бондар виділяють запаси, як матеріальні ресурси необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального 

виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в 

інших місцях з метою їх наступного використання [1, c. 44]. 

У П(С)БО 9 “Запаси” запаси охарактеризовано як активи, які: утримуються для 

подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою [5]. 

Отже, з переліченого вище можна зробити висновок, що найбільш точно і 

розширено розглядається поняття “запаси” у П(С)БО 9 “Запаси”, де виділяють усі 

стадії запасів: виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг та 

управління підприємством.  

Важливе значення для правильного обліку має також порядок оцінки запасів. В 

обліку запаси відображаються за первісною вартістю. Відповідно до П(С)БО 9 

“Запаси” первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка 

складається із таких фактичних витрат: сум, що сплачуються згідно з договором 
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постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; сум ввізного мита; 

сум непрямих податків, у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються 

підприємству/установі; транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю 

запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і 

транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, 

включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів); інших витрат, 

які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому 

вони придатні для використання у запланованих цілях. 

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того 

періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): понаднормові втрати і нестачі 

запасів; фінансові витрати; витрати на збут; загальногосподарські та інші подібні 

витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів та 

приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 

цілях.  

Згідно з П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві можна використовувати один із 

п’ятьох методів оцінки запасів при їх вибутті або декілька одночасно. Необхідно 

уточнити, що для усіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакові 

умови використання, застосовується тільки один із нижче наведених методів. 

Оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: собівартістю перших за 

часом надходження запасів (ФІФО); середньозваженою собівартістю; нормативних 

затрат; ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів та ціни продажу 

[5]. 

Таким чином, запаси – активи, які утримуються підприємством для реалізації, 

що безпосередньо беруть участь у продажі товарів, які виготовляються для продажу 

та використовуються для споживання та управління виробництвом. Тому на відміну 

від існуючих визначень, запропоноване автором поняття “запаси”, що враховує їх 

характеристику згідно з П(С)БО 9 “Запаси”, підкреслює матеріальну та витратну 

природу запасів, одночасно з цим відокремлює їх від сукупних матеріальних ресурсів 

підприємства, визначає джерела відшкодування їх вартості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Малий бізнес в Україні почав розвиватися порівняно недавно і має дещо низькі 

темпи розвитку. Становлення малого підприємництва в Україні залежить від 

прийняття своєчасних та ефективних управлінських рішень, інформаційною основою 

яких є дані бухгалтерського обліку. Істотною проблемою бухгалтерського обліку на 

малих підприємствах є ведення ними обліку тільки з метою складання звітності, тобто 

підприємці не приділяють належної уваги процесу обліку як джерелу інформації для 

себе. Тому актуальним питанням для суб’єктів малого підприємництва – юридичних 

осіб є правильне та чітке групування інформації в системі бухгалтерського обліку для 

його ефективного управління. 

Питанням організації обліку в суб’єктах малого бізнесу присвячені праці таких 

вітчизняних вчених, як: Ю. С. Горяйнової, І. О. Гури, Ю. Д. Маляревського. 

Проблеми вдосконалення ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах 

досліджували такі вчені, як: Н. В. Бондарчук, Л. М. Васільєва, О. Ю. Дмитрієва, Г. Є 

Павлова, О. М. Шарапа. 

Мета дослідження полягає у вивченні основних аспектів організації 

бухгалтерського обліку на малому підприємстві. 

Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку на малих підприємствах. 

Предмет дослідження – особливості організації обліку на малих підприємствах. 

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" пункту 8.2 статті 8 "Питання організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого 

органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів". 

Отже, малі підприємства самостійно повинні розробляти заходи з організації 

бухгалтерського обліку, які необхідно відображати в наказі про облікову політику, а 

саме: 1) обирати форму організації бухгалтерського обліку; 2) встановлювати правила 

документообігу й технології обробки облікової інформації; 3) розробляти систему 

рахунків бухгалтерського обліку; 4) визначати системи й форми 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю 

господарських операцій. 

Малі підприємства можуть застосовувати просту, спрощену, меморіально-

ордерну, журнальну та автоматизовану форми бухгалтерського обліку. 

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає систематизацію облікової 

інформації у Відомостях з № 1-м по 5-м, а узагальнюючим регістром є Оборотна-

сальдова відомість. 

При цьому проста і спрощена форми бухгалтерського обліку мають 

рекомендований характер ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. 

При застосуванні даних форм мале підприємство повинне використовувати 

спрощений План рахунків бухгалтерського обліку. 

Взагалі, підприємства малого бізнесу в своїй діяльності можуть 

використовувати: 
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1) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ № 

291 від 30.11.99, тобто загальний План рахунків;  

2) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій суб’єктів малого підприємництва: Наказ МФУ від 19.04.2001 

р. за № 186 – спрощений План рахунків.  

Відмінністю спрощеного Плану рахунків від загального є використання тільки 

синтетичних рахунків, до речі, їх кількість становить 25. При цьому облік і 

узагальнення інформації про позабалансові активи й зобов’язання ведеться 

підприємствами з використанням позабалансових рахунків класу 0, що передбачені 

загальним Планом рахунків.  

Особливостями спрощеного Плану рахунків можна вважати такі: використання 

синтетичних рахунків першого порядку для обліку цілого класу активів, зобов’язань 

або капіталу (наприклад рахунок 10 "Основні засоби" спрощеного плану замінює 

рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 

"Нематеріальні активи" основного плану рахунків); при застосуванні спрощеного 

Плану рахунків рахунки 8 класу не використовуються в процесі обліку; для обліку 

доходів та витрат передбачено використання рахунків 7 і 9 класу. Але бухгалтерія 

підприємства все одно повинна відкривати ряд субрахунків для окремих синтетичних 

рахунків. Це зумовлено необхідністю деталізації інформації про доходи та витрати з 

метою подальшого складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.  

Згідно з П(С)БО 25 "Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва" від 

25.02.2000 р. № 39, малі підприємства подають скорочену квартальна і річну 

фінансову звітність, яка складається з Балансу (форма № 1-м і 1-мс) та Звіту про 

фінансові результати (форма № 2-м і 2-мс). При цьому суб’єкти малого 

підприємництва можуть вести облік необоротних активів тільки за первісною 

вартістю, без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої 

вартості; не створювати забезпечення наступних витрат і платежів, а визнавати 

відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення; визнавати витрати і доходи з 

урахуванням вимог Податкового кодексу України; поточну дебіторську 

заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.  

Скорочена фінансова звітність малого підприємства дещо спрощує процес її 

складання порівняно з фінансовою звітністю звичайного підприємства. Визначення 

витрат і доходів за Податковим кодексом сприяє наближенню бухгалтерського й 

податкового обліку, що є позитивною ознакою. 

Проте на підприємстві керівництво має право розробляти власні регістри з 

дотриманням вимог чинного законодавства. Скорочення і спрощення обліку на 

малому підприємстві можливе до певної межі і є не завжди доцільним. У зв’язку з 

цим поряд із прагненням найменших витрат часу на його ведення, треба забезпечити 

діючі вимоги щодо організації обліку, визначені нормативними актами. Застосування 

спрощеного Плану рахунків на підприємстві не відображає повної інформації 

необхідної для складання звітності, тому уповноважені органи підприємства повинні 

розробляти власний план рахунків з використанням субрахунків. Складання 

спрощеної фінансової звітності дозволить скоротити втрати часу на бухгалтерський 

облік. 

Таким чином, можна зробити загальний висновок, що для належної організації 

бухгалтерського обліку на малому підприємстві, керівнику або уповноваженим 

органам потрібно обрати оптимальну форму бухгалтерського обліку, залежно від 
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характеру та обсягу виробництва. Проте на підприємстві керівництво має право 

розробляти власні регістри з дотриманням вимог чинного законодавства. Скорочення 

і спрощення обліку на малому підприємстві можливе до певної межі і є не завжди 

доцільним. У зв’язку з цим поряд із прагненням найменших витрат часу на його 

ведення, треба забезпечити діючі вимоги щодо організації обліку, визначені 

нормативними актами. Застосування спрощеного Плану рахунків на підприємстві не 

відображає повної інформації необхідної для складання звітності, тому уповноважені 

органи підприємства повинні розробляти власний план рахунків з використанням 

субрахунків. Складання спрощеної фінансової звітності дозволить скоротити втрати 

часу на бухгалтерський облік.  
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 

 
Зростання обсягів і форм безготівкових розрахунків сприяє пошуку ефективних 

механізмів управління операційною діяльністю банків, що зумовлює підвищення ролі 
бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу, як складових системи 
економічної інформації, та обумовлює актуальність дослідження. 

Дослідженню теоретичних проблем бухгалтерського обліку у комерційних 
банках та його ролі в економічній системі, присвячено праці вчених, зокрема: О. 
В. Васюренка, А. М. Герасимовича, Л. М. Кіндрацької, Л. Г. Медвідь, В. І. 
Ричаківської, О. М. Чабанюк. 

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків 
платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за 
дорученням підприємства і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу 
банку, на рахунки одержувачів коштів. Порядок організації безготівкових розрахунків 
в господарському обороті України та принципи його організації викладені в 
Інструкції “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” [1]. 

Організація безготівкових розрахунків ґрунтується на таких принципах: кошти 
суб'єктів господарської діяльності підлягають обов'язковому зберіганню на поточних 
рахунках в банках; кошти з поточного рахунку контрагента (клієнта) списуються за 
розпорядженням їх власників, крім випадків, щодо яких чинним законодавством 
передбачено безспірне списання (стягнення) коштів; розрахункові документи 
приймаються банком до виконання лише в межах наявних коштів на поточному 
рахунку контрагента; якщо коштів на кореспондентському рахунку банку 
недостатньо для виконання доручень клієнта, банк приймає всі подані розрахункові 
документи і обліковує їх на позабалансовому рахунку “Розрахункові документи, не 
сплачені в строк через відсутність коштів у банку”; платежі одного клієнта за рахунок 
коштів іншого не допускаються за винятком випадків уступки вимоги і переведення 
боргу (згідно з положеннями розділу 17 ЦК України); банк на договірній основі 
здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їхні 
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розпорядження щодо перерахування коштів із рахунків; підприємства самостійно 
обирають форми розрахунків та зазначають їх під час укладання взаємних договорів. 

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових 
документів: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; чек; акредитив; 
вексель; платіжна вимога; інкасове доручення. Застосування тієї чи іншої форми 
розрахункових документів визначається особливостями господарських 
взаємостосунків підприємств і має на меті зміцнення договірної дисципліни, 
забезпечення безперебійних платежів і прискорення обігу грошових коштів у 
розрахунках. Разом з тим, дотримання встановлених принципів безготівкових 
розрахунків є обов’язковою умовою їх здійснення. 

 

Список використаних джерел 
1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні [Електронний ресурс] : постанова 

Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua  
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ”  

ЯК КАТЕГОРІЇ ОБЛІКУ 

 

За сучасних умов розвитку економіки головним фактором, що визначає 

конкурентоспроможність, є рівень інноваційного розвитку як окремого підприємства, 

так і країни в цілому. В умовах кризи питання пошуку джерел фінансування 

підприємств, що займаються інноваційною діяльністю є особливо актуальним. Досвід 

провідних економічних держав, де механізм венчурного фінансування вже давно 

апробований, підтверджує його дієвість із залучення венчурного капіталу у 

інноваційний бізнес. Однак, для України поняття “венчурний капітал” відносно нове, 

а питання бухгалтерського обліку та аналізу у сфері венчурної діяльності суб’єктів 

господарювання не досить досліджене.  

Проблеми венчурного інвестування у своїх роботах досліджували багато вчених, 

серед яких: Л. І. Дмитриченко, А. В. Лукашов, О. Ю. Дудчик, О. В. Черняєва, В. Л. 

Кисіль, Р. В. Садловський, Ю. В. Заморока, В. А. Гарбар, С. Ф. Легенчук та інші. 

В загальному вигляді “венчурний капітал” – це капітал, що вкладається в 

ризиковані інноваційні проекти. Для його подальшого становлення як облікової 

категорії проаналізуємо визначення, що пропонуються різними авторами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення венчурного капіталу 

 
Визначення Недоліки 

Венчурний капітал (від англ. “venture” – ризиковане підприємство) 

можна визначити, як довгостроковий, ризиковий капітал, що 

інвестується в акції нових і швидкозростаючих компаній з метою 

отримання великого прибутку після реєстрації акцій цих компаній 

на фондовій біржі 

Не описана причина 

фінансування та результат 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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Продовження табл. 1 
Відповідно до визначення Європейської асоціації венчурного 

капіталу “венчурний капітал” є пайовим капіталом, що надається 

професійними фірмами, які інвестують і спільно керують 

стартовими, що розвиваються, або приватними компаніями, які 

трансформуються і демонструють потенціал для помітного 

зростання 

Не взято до уваги причини, 

результати та мету 

інвестування венчурного 

капіталу 

Венчурний капітал – ринковий механізм, що дозволяє 

централізувати вільні грошові засоби, з’єднати їх з масою 

нагромаджених наукових відкриттів, комерціалізувати їх за 

допомогою суб’єктів господарської діяльності 

Не описано суб’єкти 

інвестування венчурного 

капіталу та його ризиковий 

характер 

Венчурний капітал – це інвестиції у вигляді випуску нових акцій у 

нових сферах діяльності, які пов’язані з високим ступенем ризику 

Не зазначено кінцевого 

результату інвестування, 

суб’єктів та мети інвестування 

венчурного капіталу 

Венчурний капітал – фінансовий інструмент, що використовується 

для введення в дію компанії, її розвитку, реалізації перспективних 

проектів шляхом надання коштів в обмін на частку в статутному 

капіталі або певний пакет акцій 

Не взято до уваги мету та 

результат інвестування 

венчурного капіталу 

 

Проаналізувавши наведені терміни, можна зробити висновок, що автори 

підкреслюють такі риси венчурного капіталу як ризиковість, інноваційність, 

прибутковість. Однак, етапи діяльності фірм, на яких використовується венчурний 

капітал, мета та механізм функціонування венчурного капіталу зазначаються не 

завжди.   

Таким чином, венчурний капітал – це інвестиції з високим рівнем ризику в 

інноваційні молоді компанії та у розвиток інноваційної сфери вже розвинутих 

компаній шляхом надання коштів в обмін на частку в статутному капіталі або певний 

пакет акцій з метою отримання прибутків. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах 

на умовах забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції сприятиме 

укріпленню економічних позицій нашої держави в частині створення передумов 

соціального розвитку, які забезпечують сприятливий інвестиційний клімат. Проте, 

показник зношеності основних засобів в умовах помірної варіативності методів 

нарахування зносу основних засобів не можна вважати достатньо порівняним, 

оскільки суб’єкти господарювання фактично можуть впливати на нього за допомогою 

облікової політики.  

Під амортизацією основних засобів слід розуміти поступове систематичне 

списання вартості основних засобів у процесі їх корисного використання, пов’язане з 

їх фізичним і моральним зносом.  

Розглянемо детальніше зарубіжний досвід обліку амортизації основних засобів. 

Так, в бухгалтерському обліку Республіки Польща, амортизація нараховується за 

певною схемою з використанням терміну та коефіцієнтів для конкретних груп 

основних засобів. Величина нарахованого зносу може коливатись залежно від 

кількості робочих змін; рівня технологічного та економічного прогресу; виробничих 

потужностей; строку експлуатації попередньо встановленої ліквідаційної вартості; 

коефіцієнтів зносу відповідно до податкового законодавства [1].  

У Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний метод 

нарахування. У Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються по 

активах, які мають невизначений термін експлуатації [1].  

У законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних методів 

амортизації. На практиці найчастіше застосовуються прямолінійний метод і метод 

зменшення залишку . Строки служби активів, як правило, зазвичай встановлюються 

за спеціальними галузевими податковими таблицями. У Франції також 

використовується переважно прямолінійний метод, але ліквідаційна вартість при 

цьому не зазначається. У Нідерландах та Іспанії норми амортизації не співпадають з 

нормами, передбаченими податковим законодавством . 

У той же час в американській обліковій практиці застосовується 

багатоваріантність вибору методу визначення величини зносу, причому вибір такого 

методу і строк корисного функціонування активу, що амортизується, здійснює саме 

керівництво підприємства, тобто рішення приймається на підставі професійного 

судження бухгалтера про це питання. 

Важливо підкреслити, що в системі США можуть переглядатися норми амортизації, 

але сама оцінка об’єкта перегляду не підлягає. Це пов’язано з тим, що, змінюючи оцінку, 

бухгалтер порушує принцип відповідності – співставлення раніше понесених витрат з 
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отриманими в даному звітному періоді доходами, – що викривляє фінансовий результат і 

призводить до необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку. 

У Данії амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та податкового 

обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод (будівлі та споруди – 50–

100 років; основні виробничі засоби – починаючи з 3 років). Проводити капіталізацію 

фінансових витрат на створення власних активів протягом періоду, коли вони стають 

придатними для використання, в Данії законом дозволяється, однак широко вона не 

застосовується. 

В українському законодавстві до перелічених методів додається також метод 

прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод, а 

методологічні засади цих процесів визначені в П(С)БО 7 “Основні засоби”[2]. 

Згідно з цим стандартом, необхідно послідовно застосовувати критерій визнання 

активу у балансі, згідно з яким актив визнається в балансі доти, поки очікується 

надходження економічних вигод від використання активу до підприємства у 

майбутньому. Отже, період корисного використання основних засобів повинен 

визначатися кожним підприємством, виходячи із особливостей та потреб його 

господарювання, а також морального та фізичного старіння того чи іншого об’єкта 

основних засобів. 

Амортизацію припиняють нараховувати при реконструкції, модернізації, 

добудуванні, дообладнанні і консервації об’єкта з місяця, наступного після початку 

таких заходів. Для амортизації одних і тих же основних засобів у різних користувачів 

можуть застосовуватись різні методи амортизації, при виборі більш адекватного з 

яких необхідно користуватись моделлю, що описує надходження економічних вигід 

на підприємство від використання цього основного засобу. 

На сьогодні в Україні відсутні чіткі правила щодо вибору методу амортизації, 

який би був найкращим для підприємств різних організаційно-правових форм та різних 

галузей. Усі методи можна вважати різними, адже вони переслідують різну мету в 

частині прискореного чи звичайного списання необоротних активів.  

Законодавством встановлено, ряд методів амортизації, які підприємства можуть 

застосовувати на практиці. Амортизація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів та 

бібліотечних фондів) відповідно до П(С)БО 7 здійснюється із застосуванням таких 

методів: 1) прямолінійного; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного 

зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивного. 5) виробничого [2]. 

Важливе значення для вибору методів амортизації є амортизаційна політика 

підприємства, яка дає змогу вибору альтернативного варіанту щодо  визначення 

розміру амортизаційних відрахувань, здійснювати управління витратами і 

фінансовими результатами. 

Порівняння вище перерахованих методів амортизації наведено в табл. 1 

Таблиця 1  

Порівняння методів амортизації основних засобів [3] 
Метод 

амортизації 
Переваги Недоліки 

1 2 3 

Прямолінійний 1. Простота та точність розрахунку 

2. Рівномірність розподілу сум 

зносу між обліковими періодами 

1. Не враховує моральний зношення 

об’єкта 

2. Не враховує особливості експлуатації 

об’єкту 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Зменшення 

залишкової 

вартості 

1. Списання більшої частини 

необоротного активу у перші місяці 

експлуатації. 

2. Врахування морального зносу. 

 

1. Неузгодженість із фактичним 

використанням об’єкту основних засобів. 

2. Висока трудомісткість. 

3. Збільшення витрат у перші роки 

експлуатації об’єкту за рахунок 

амортизаційної складової. 

4. Обов’язковою є наявність 

ліквідаційної вартості 

Прискореного 

зменшення 

залишкової 

вартості 

1. Списання більшої частини 

необоротного активу у перші місяці 

експлуатації. 

2. Врахування морального зносу. 

 

1. Висока трудомісткість. 

2. Збільшення витрат у перші роки 

експлуатації об’єкту за рахунок 

амортизаційної складової. 

3. Не вимагає обов’язкової наявності 

ліквідаційної вартості об’єкту, однак при 

обчислені амортизації є некоректним 

(неточним) 

Кумулятивний 1. Простий та раціональний. 

2. Списання більшої частини 

необоротного активу у перші місяці 

експлуатації. 

1. Строк експлуатації вимірюється цілим 

числом років. 

2. Неузгодженість із фактичним 

використанням об’єкту основних засобів. 

3. Збільшення витрат у перші роки 

експлуатації об’єкту за рахунок 

амортизаційної складової 

Виробничий 1. Простий, та раціональний.  

2. Пряма залежність між величиною 

зносу та обсягами виготовленої 

продукції. 

3. Зменшення оподатковуваного 

прибутку у перші роки експлуатації 

1. Обмеженість у застосуванні. 

2. Застосовується в тому випадку, коли 

щодо активу, який амортизується можна 

визначити фактичний обсяг виготовленої 

продукції. 

 

Отже, проведене дослідження існуючих методів амортизації виявило їх значну 

кількість та складність у практичному застосуванні, що спонукає до розробки, 

обґрунтування і впровадження уніфікованих документів аналітичного обліку 

амортизації, яка б дозволила суб’єктам господарювання обрати раціональний метод її 

нарахування та організувати ефективний облік амортизації основних засобів на 

підприємстві, спростити механізм використання і сприяти подальшому удосконаленню 

системи бухгалтерського обліку стосовно амортизаційних відрахувань. 
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НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА: ЗМІНИ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ 

ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

 

Чинна система загальнодержавного соціального страхування на сьогодні є 

недосконалою, адже через високі ставки відрахувань до Пенсійного фонду, за даними 

Міжнародного центру перспективних досліджень, обсяг тіньової заробітної плати, так 

званої зарплати “в конвертах”, складає 40-45%. Орієнтовні витрати бюджету 

оцінюються на рівні понад 46 млрд. грн., а недоотримані соціальні внески складають  

більш ніж 97 млрд. грн. на рік. За підрахунками профспілок, обсяг тіньової зарплати в 

Україні складає орієнтовно 200 млрд. грн., а за оцінками податківців – 170 млрд. грн. 

Тобто рівень оподаткування впливає на зайнятість, обсяги тіньових розрахунків з 

оплати праці, її фактичний рівень. 

Тому, з метою легалізації тіньової заробітної плати із 1 січня 2015 року при 

нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні 

винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного соціально внеску (далі 

– ЄСВ), частиною п’ятою ст. 8 та 10 Закону України “Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” для платників 

єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому п. 1 частини першої ст. 10, 

застосовуються з коефіцієнтом 0,4 (крім виключень передбачених цією частиною), у 

випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови: 

1) загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується 

заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 

рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного 

внеску платника за 2014 рік; або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не 

перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного 

внеску платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує 

коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази 

нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік на загальну базу нарахування 

єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або 

винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт 

не може бути менше 0,4); 

2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30% у 

порівнянні зі середньою заробітною платою за 2014 рік; 

3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта 

складе не менше 700 гривень; 

4) середня заробітна плата по підприємству складе не менше трьох мінімальних 

заробітних плат. 

Обов’язкове нарахування на заробітну плату ЄСВ перебувають у центрі уваги 

різних користувачів облікової інформації. Для найманих працівників він впливає на 

суму заробітної плати, що підлягає виплаті, формує ефективну систему соціального 

захисту населення, а для суб'єкта господарювання виступає складовою витрат, що 

визначають собівартість продукції (робіт, послуг) і впливають на фінансовий 

результат господарської діяльності. Для держави ЄСВ відіграє важливу роль у 
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формуванні надходжень з метою забезпечення виконання соціальних функцій. Для 

кожної із сторін значення обов’язкових нарахувань оцінюється по-різному, але їх 

здійснення впливає на всіх користувачів, особливо у світлі останніх змін у 

законодавстві країни. Все вище зазначене підкреслює актуальність теми дослідження  

Метою дослідження є висвітлення переваг та недоліків для підприємців від 

чергових змін механізму нарахування ЄСВ в нашому законодавстві. 

Питанням дослідження механізмів сплати ЄСВ присвячені праці В.П. 

Завгороднього, В.Я. Савченка, М.Я. Дем’яненка, Ф.Ф. Бутинця і ін. Проте і в 

монографіях, і в періодичних виданнях питання розрахунків з оплати праці і 

соціальних виплат, як правило, розглядаються окремо. Разом з тим, практика вимагає 

комплексного підходу до вирішення проблеми удосконалення механізмів сплати ЄСВ 

в сучасних умовах господарювання. 

За визначенням Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI, 

під єдиним внеском необхідно розуміти консолідований внесок, збір якого 

здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування 

в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту прав 

застрахованих осіб і членів їх сімей на отримання страхових виплат за діючими 

видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Базою для 

справляння ЄСВ як у частині нарахувань, так і в частині утримань, є сума нарахованої 

заробітної плати за видами виплат, що включають основну й додаткову заробітну 

плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Крім того, до бази 

нарахування та утримання ЄСВ включаються також лікарняні та винагороди за 

виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру.  

Адміністрування ЄСВ здійснюють органи Державної фіскальної служби далі – 

ДФС). Органи ДФС ведуть облік осіб зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої 

статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування”. Після взяття на облік, органи ДФС повідомляють 

Пенсійний фонд про взяття на облік платників ЄСВ із зазначенням органу ДФС в 

якому взято на облік платника. 

В процесі нашого дослідження, нами було проаналізовано вимоги  щодо 

застосування понижуючого коефіцієнта по ЄСВ, що дало змогу чітко визначити 

економічні вигоди та втрати для підприємства від застосування даного нововведення і 

доведено наступне: 

-щоб підприємство могло з 1 січня 2015 року сплачувати ЄСВ за зниженою 

ставкою, сума основної і додаткової зарплати його працівників, а також інших 

заохочувальних виплат, наприклад, премій (тобто база для нарахування податку) у 

цьому році має бути мінімум в 2,5 рази більше, ніж в 2014 році. При цьому 

порівнюються суми за січень 2015 року і середньомісячний показник за 2014 рік 

(загальна сума за рік, поділений на 12). Зауважимо, що база нарахування може 

збільшуватись як за рахунок зростання заробітної плати (у тому числі за рахунок 

легалізації їх тіньової частини) для вже наявних співробітників, так і за рахунок 

найму більшої кількості працівників при збереженні оплати праці на колишньому 

рівні. Збільшення бази нарахування ЄСВ, саме, в 2,5 рази пов'язано зі збереженням 

рівня доходів Пенсійного фонду. 

- ще одна умова для застосування понижуючих коефіцієнтів: у 2015 році середня 

зарплата на підприємстві повинна бути вище мінімум на 30% порівняно з минулим 

роком. Правда, у Європейській бізнес асоціації вважають, що така вимога 
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дискримінує сумлінних платників податків і демотивує легальний бізнес. Адже 

роботодавці, які вже давно виплачували білу зарплату, навряд чи зможуть у нинішніх 

умовах збільшити фонд заробітної плати ще на 30%. І тим більше неймовірно, що 

вони зможуть збільшити його у 2,5 рази. 

- навіть після застосування понижуючого коефіцієнта платіж за одного 

співробітника повинен бути не менше 700 грн. Тобто якщо застосовувати ставку ЄСВ 

41 %, а коефіцієнт – 16,4 %, заробітна плата на підприємстві повинна бути не менш 

4268,29 грн, тобто вище заявлених трьох мінімальних заробітних плат. 

- не зможуть скористатися пільгою і роботодавці, у бізнесі в яких – низькі 

зарплати. Адже щоб застосувати знижувальний коефіцієнт, необхідно, щоб середня 

заробітна плата на підприємстві становила не менше трьох мінімальних зарплат (3654 

грн, виходячи з мінімальної зарплати на 1 січня 2015 року). Якщо ж вона нижча, 

механізм не працює. А в цю категорію потраплять як багато представників малого 

бізнесу, так і деякі великі промислові підприємства. 

Узагальнюючи вищенаведений матеріал підкреслимо. При підрахунку всіх 

витрат, які несуть роботодавці на “заробітну плату в конвертах”, навіть з урахуванням 

зростання курсу долара, в порівнянні їх з розміром економії на єдиному соціальному 

внеску, після виконання вимог законодавства, всі ці нововведення взагалі виявляться 

невигідними. Даними змінами уряд надав у 2015 році пільги по ЄСВ тим, хто платив 

тіньові заробітні плати. А чистий бізнес ніякого полегшення не зазнав 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Одними з найважливіших об’єктів бухгалтерського обліку є основні засоби, 

оскільки вони займають велику частку в активах підприємства. Крім того, основні 

засоби є важливою умовою функціонування суб’єкта господарювання, тому 

бухгалтерський облік повинен забезпечувати систему управління якісною 

інформацією для подальшого вирішення проблем ефективного та раціонального 

використання цієї категорії активів. 

Питання обліку основних засобів розкривають у своїх працях багато провідних 

вчених-економістів, зокрема М. Т. Білуха, Т. А. Бутинець, Н. П. Войнаренко, В. І. 

Войтенко, С. Ф. Голов, Н. В. Довгалюк, В. Г. Лінник, Ю. І. Осадчий, М. С. Пушкар, В. 

В. Сопко, В. Г. Швець та ін. Проте, з урахуванням змін у нормативно-правовому 

регулюванні обліку основних засобів і на міжнародному, і національному рівнях, 

подальші дослідження у даній сфері є завжди актуальними.  

Згідно з п. 4 П(С)БО 7 “Основні засоби”, основні засоби – 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) [4]. 
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Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” визначає [3], 

що основними засобами є матеріальні об'єкти, що їх: 

а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні 

послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 

Відповідно до Податкового Кодексу України, основні засоби – матеріальні 

активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр 

(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 

становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [5]. 

Поняття “основні засоби” має неоднозначне трактування, що примушує вчених-

економістів досліджувати цей термін з різних боків. Зокрема, Т. А. Бутинець у 

результаті свого дослідження зробила висновки щодо трактування основних засобів з 

економічної точки зору: “…основні засоби розглядаються як вкладений капітал, і, 

відповідно, повинні обліковуватися за собівартістю і їх можна прирівняти до витрат 

майбутніх періодів (динамічний баланс); основні засоби розуміються як ресурс, що 

знаходиться на підприємстві (статичний баланс)” [1, с. 23]. 

Більш розширене тлумачення цього поняття наводить Н. В. Довгалюк, 

визначаючи основні засоби як матеріальні активи підприємства будь-якої форми 

власності, що неодноразово задіюються у виробничих циклах та зберігають свою 

натуральну форму, переносячи свою вартість на вироблену продукцію частинами, 

строк використання яких перевищує один рік (операційний цикл). Основні засоби 

призначені для експлуатації самим підприємством, для надання в оренду іншим 

фізичним чи юридичним особам, що в сукупності дає змогу одержувати економічну 

вигоду для підприємства [2, с. 20]. 

На основі аналізу нормативних документів та наукових розробок багатьох 

вчених можна зробити висновок, що в умовах сьогодення виникають ряд проблем, які 

стосуються обліку основних засобів на підприємстві. Це пов’язано, передусім, із 

розбіжностями у нормативно-законодавчих актах, зокрема у П(С)БО 7, МСБО 16 та 

Податковому кодексі щодо трактування терміну “основні засоби” та їх класифікації. 

Тому, для усунення цих неузгодженостей слід і надалі удосконалювати нормативно-

правову базу, яка регулює питання обліку цієї категорії активів, максимально 

наближуючи її до міжнародних норм і стандартів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ 

 

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, 

найрозвинутішою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, 

одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами.  

Питання у сфері товарів у своїх працях висвітлювали вітчизняні та зарубіжні 

науковці, такі як: П. Й. Атамас, Ф. Ф. Бутинець, Л. М. Гавриловська, О. М. Бунда, А. 

М. Герасимович, П. О. Куцик, Л. І. Коваль, А. А. Мазаракі, Є. В. Мних, Н. М. 

Ткаченко, Д. Росистер, Р. Томас та інші. 

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”, товари відносяться до оборотних активів, 

зокрема, запасів підприємства [4].  

Проведені дослідження законодавчої, нормативної та наукової літератури 

свідчать, що існують різні підходи до визначення економічної суті “товарів” (табл. 1). 
Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття “товари” 

№ 

з/п 
Визначення Джерело 

1 
Товарами є матеріальні цінності, які придбані (отримані) і 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу 
П(С)БО 9 “Запаси” [4] 

2 

Товари – це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі 

земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та 

деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім 

операцій з їх випуску (емісії) та погашення 

Податковий кодекс 

України [3] 

 

 

3 
Товари – це продукти праці, що мають вартість і розподіляються у 

суспільстві шляхом обміну (купівлі-продажу) 

Атамас П. Й. [1] 

 

4 
Товари – це річ, призначена для продажу або обміну на інші 

цінності 

Бутинець Ф. Ф. [2] 

5 
Товар – це продукт праці і природи, який виготовляється для 

обміну на ринку для продажу.  

Ткаченко Н. М. [5] 

 

Нами було досліджено та проаналізовано наукові праці в сфері бухгалтерського 

обліку та сформовано класифікацію товарів, представлену на рис. 1.  
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Рис. 1. Класифікація товарів для потреб обліку 

 

Класифікація товарів є важливою складовою обліку. Мета класифікації – для 

кожного типу товару виділити його характерні ознаки. Класифікація дає можливість 

оцінити раціональність асортименту окремих товарних груп, його відповідність 

споживацькому попиту, прогнозувати розвиток асортименту. Вона дозволяє 
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ретельніше досліджувати споживні властивості однорідних груп товарів, розробляти 

групові методи дослідження та оцінки рівня якості товарів (плодів, молочних, рибних 

товарів, тканин, взуття тощо). 

Отже, ми з’ясували, що товари – це частина в запасах підприємства,  матеріальні 

цінності, які придбані або отримані та утримуються підприємством з метою 

подальшого продажу. Товари складають основну (до 40%) частку активів 

підприємства, тому управління ними дозволяє оптимізувати рух оборотних коштів. 

Для правильного групування та систематизації нами було визначено вісім 

класифікаційних ознак товарів, використання яких, на нашу думку, має максимально 

задовольнити потреби управління. 
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Основні засоби є матеріально-технічною основою господарських процесів, які 

відбуваються на підприємстві. Забезпеченість підприємства сучасними засобами 

праці, їх своєчасне відтворення та поповнення є запорукою його 

конкурентоспроможності в умовах ринку. 

Численні зміни у законодавстві і нормативно-правовому регулюванні супровод-

жувалися різними підходами науковців і практиків до трактування сутності основних 

засобів, неузгодженістю між їх фінансовим та податковим обліком, а також 

неоднозначним сприйняття користувачами інформації про них у фінансовій звітності.  

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, основні засоби – це матеріальні 

активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва 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]. 

МСБО 16 “Основні засоби” трактує цю категорію як матеріальні активи, які: 
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- використовуються підприємством для виробництва або поставки товарів чи 

послуг, для здавання в оренду іншим підприємствам або для адміністративних цілей; 

- передбачається використання протягом більш ніж одного періоду [2, с. 87]. 

Тобто бачимо, що вартісних обмежень при віднесенні активу до основних 

засобів в національному і міжнародному стандартах бухгалтерського обліку не 

передбачено.  

У той же час податкове законодавство таку вартісну межу визначає. Так, зокрема 

згідно з пп. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу України основні засоби – матеріальні 

активи, в тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр 

(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 

становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)” [3]. 

Спільним у визначенні основних засобів цими нормативними документами є 

термін їх корисного використання – більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). 

Слід зауважити, що в економічній літературі також існує багато трактувань 

терміну “основні засоби” та полеміка щодо розмежування понять “основні засоби” та 

“основні фонди”, що призводить до певних ускладнень у їх дослідженні та 

використанні. Ми поділяємо думку вчених, які вважають, що категорії “основні 

фонди” та “основні засоби” мають різне значення і, що ці поняття неможливо не 

розрізняти, оскільки “основні засоби” – це сукупність матеріально-речових цінностей, 

а “основні фонди” – це джерела формування основних засобів, їх значення 

відображаються у різних частинах балансу: основні засоби – в активі, основні фонди 

– в пасиві [4, с. 48]. Так само В. Г. Андрійчук стверджує, що “фонди – це грошове 

вираження засобів праці (основних засобів), тоді як основні засоби є матеріально-

речовими елементами [5, с. 67]. 

І. В. Ковальчук вважає, що “основні засоби – це вартісна форма існування 

засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, 

багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються й 

частинами (шляхом амортизаційних відрахувань) переносять свою вартість на 

вартість виготовленої продукції. Основні засоби – довгострокові активи, якими 

підприємство володіє тривалий час з метою продовження та здійснення своєї 

діяльності, а не для перепродажу” [6, с. 131]. 

Професор С. Ф. Покропивний визначає основні фонди як засоби праці, які мають 

вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній споживчій 

формі; їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що 

виробляється (на платні послуги), частинами в міру зношення [7, с. 83]. Інші вчені 

дають визначення, яке характеризує основні засоби як сукупність матеріально-

майнових цінностей, що діють в натуральному вигляді протягом тривалого часу як у 

сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері [8, с. 83].  

Виходячи з вище викладеного, на нашу думку, основні засоби – це матеріальні 

активи, які підприємство утримує з метою використання у господарській діяльності 

протягом тривалого періоду часу (більше одного року або операційного циклу, якщо 
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він довший за рік), та вартість яких поступово зменшується у зв’язку із спрацюванням 

і переноситься на вартість виготовленої продукції шляхом амортизаційних 

відрахувань. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ 

УПРАВЛІННЯ 

 
В умовах нестабільності ринкової економіки, мінливості зовнішнього 

середовища та невизначеності внутрішніх умов господарювання торговельних 

підприємств все частіше використовують управлінський облік з метою покращення 

конкурентних позицій на ринку. Досягнення такої мети забезпечується плануванням 

діяльності, яке сьогодні називають бюджетуванням. 

Проблемам запровадження бюджетування присвячено багато праць вітчизняних 

вчених, зокрема М. А. Костіва, П. О. Куцика, Ф. Ф. Макарука, Л. Г. Медвідь, Л. В. 

Нападовської та інших. Однак методичне забезпечення бюджетування на 

підприємствах споживчої кооперації, з врахуванням їх особливостей, не знайшло 

належного висвітлення, а тому потребує наукових досліджень.  

Впровадження бюджетування на рівні організації чи підприємства є досить 

складним процесом, що пов’язано зі створенням відповідного інформаційного 

забезпечення й адаптації системи бюджетів до потреб конкретних підприємств.  

П. О. Куцик стверджує, що бюджетування це процес розробки, формування та 

планування майбутньої діяльності суб’єкта господарювання, який оформляється у 
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вигляді системи бюджетів [2]. 

На думку Л. Г. Медвідь, бюджетування – це здійснення періодичного 

планування, забезпечення координації роботи менеджерів усіх рівнів, визначення 

витрат операційної діяльності підприємства, створення основи для оцінки і контролю 

виконання планів. Об’єктом бюджетування є підприємство, яке представляє собою 

складну соціально-економічну систему, а тому і процес бюджетування як 

моделювання та відображення господарської діяльності підприємства повинен 

відбуватися на основі системного підходу[5]. 

Ф. Ф. Макарук вважає, що бюджетування – це система узгодженого управління 

окремими підрозділами підприємства на основі розроблених і сформованих бюджетів 

та систематичної обробки інформації, пов’язаної з діяльністю підприємства 

(торговельного ринку) [3]. 

На нашу думку, найповнішим є визначення сутності бюджетування, приведене 

Л. В. Нападовською, яка розглядає бюджетування з трьох основних позицій. На її 

думку, бюджетування це: процес трансформації планів діяльності підприємства у 

фінансово-економічні показники; інструмент підвищення відповідальності керівників 

за витрати та досягнення поставлених цілей; технологія інформаційно-аналітичної 

підтримки управління, призначена для підвищення економічної обґрунтованості 

рішень [6]. 

Головними характеристиками бюджету є: забезпечення планування та 

організація фінансових потоків, активів та зобов’язань підприємства; мотивація 

персоналу до виконання бюджетних показників та контролю їх виконання; 

систематичний перегляд та коригування показників у залежності від зміни факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища та результатів виконання за попередній 

період; короткостроковий характер бюджету (до одного року). 

У наукових публікаціях дається класифікація бюджетів господарюючих 

суб’єктів за різними ознаками, але не має однозначної думки щодо кількості, видів, 

структури та складу бюджетів, які доцільно формувати на рівні підприємства, а також 

послідовності складання таких бюджетів й схеми взаємозв’язків між ними.  

Розглянувши існуючі підходи до класифікації бюджетів (П. О. Куцик [2], Р. А. 

Марценюк [4], М. А. Костів [1], Ф. Ф. Макарук [3]), нами систематизовано певні її 

ознаки (рис.1), що дозволить сформувати систему бюджетів для торговельних 

підприємств споживчої кооперації.  

На нашу думку, для них, доцільно застосовувати метод бюджетування “від 

досягнутого”, оскільки є можливість при складанні бюджетів використовувати 

фактичні результати попередніх періодів. 

Складання бюджетів через комунікацію центрів відповідальності і фінансово-

економічними працівниками райспоживспілки виступає підґрунтям для ефективного 

управління витратами у системі споживчої кооперації, для визначення центрів 

відповідальності за витратами та закріплення за ними персональної відповідальності 

керівників цих центрів. 

За видами діяльності, варто складати бюджет операційної діяльності, який 

характеризує доходи і витрати окремих центрів відповідальності (окремих магазинів). 

За рівнем врахування умов діяльності доцільно складати гнучкий бюджет, що 

підходить для торговельних підприємств, які є центрами витрат і доходів одночасно, 

а їх керівники можуть впливати на витрати чи доходи.  
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Для таких підприємств варто складати оперативний бюджет, щоб 

відслідковувати діяльність торговельних підприємств у короткостроковому періоді 

(декада, місяць) та приймати вчасні управлінські рішення. 

За технологією планування показників варто складати бюджет “знизу догори”, 

бо, як зазначив Ф. Ф. Макарук, для ринкових відносин основною вимогою 

ефективного управління виступає планування узгодженої роботи всіх підрозділів 

підприємства з метою організації ефективного надходження та використання його 

активів, що забезпечує динамічний  розвиток діяльності [3]. 

Таким чином, визначивши систему бюджетів торговельних підприємств та 

методику їх формування топ-менеджмент буде мати можливість оперативно 

приймати управлінські рішення в умовах загострення конкуренції на ринку. 

 
Список використаних джерел 

1. Костів М. А. Бюджетування як аспект контролю доходів і витрат на 

підприємствах електротехнічної галузі [Текст] / М. А. Костів, Л. Г. Медвідь // Вісник 

Львівської комерційної академії : зб. наук. праць / [ред. кол. Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. 

Д. Вовчак та ін.]. – Львів : ЛКА, 2009. – Вип. 31. С. 92-97. 

2. Куцик П. О. Бюджетування як основна складова оперативного планування та 

фінансового контролінгу вищих навчальних закладів [Текст] / П. О. Куцик // Економічні 

науки. Серія “Облік і фінанси” : зб. наук. праць / [ред. кол.: відп. ред. д.е.н., проф. 

Герасимчук З.В.]. - Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2010. – Вип. 7 (25). 

– Ч. 2. –556 с.  

Рис. 1 Класифікація бюджетів 

Класифікація бюджетів 

За періодами 

планування 

- оперативний; 

- поточний; 

- тактичний; 

- стратегічний 

За видами діяльності 

- бюджет операційної 

діяльності; 

- бюджет інвестиційної 

діяльності 

- бюджет фінансової 

діяльності 

За способом побудови 

системи бюджетів 

-бюджети центрів 
відповідальності; 
- бюджети певних 

торговельно-

технологічних процесів 

За методом складання 

бюджетів 

- „від досягнутого”; 

- „з нуля”; 

- з проробленням 

додаткових варіантів 

За рівнем врахування 

умов діяльності 

- фіксовані; 

- гнучкі; 

- змішані 

За технологією планування 

показників 

- „згори донизу”; 

- „знизу догори”; 

- „знизу догори з лімітами” 



118 
 

3. Макарук Ф. Ф. Бюджетування у системі контролю діяльності підприємства: 

теоретичний аспект [Текст] / Ф. Ф. Макарук // Проблеми теорії і методології 

бухгалтерського обліку : міжнар. зб. наук. праць / [ред. кол. : Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, 

Н. М. Малюга та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (18). – С. 212-217. 

4. Марценюк Р. А. Бюджетування діяльності заготівельних підприємств: теоретичні 

аспекти [Текст] / Р. А. Марценюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у 

контексті євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 трав. 

2011 р.). – Одеса : ОДЕУ, 2011. – С. 211-213 

5. Медвідь Л. Г. Бюджетування в мисливських господарствах: методичні підходи 

[Текст] / Л. Г. Медвідь, Г. А. Говда // Економіка Криму. – 2012. – № 4 (41). – С. 310-315. 

6. Нападовська Л. В. Управлінський облік [Текст] : монографія / Л. В. Нападовська. – 

Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 450 с. 

 
 

Ільницька М. Б., 

студентка спеціальності 

7.03050901 “Облік і аудит”, 

Наук. керівник: доц. Головацька С. І., 

Львівська комерційна академія 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах господарювання законодавство постійно змінюється, тому 

виникає необхідність системно аналізувати нові положення законодавчих актів, що 

регулюють бухгалтерський облік у будівництві. Нормативно-правова база може 

давати рекомендації, встановлювати обов’язки чи надавати певні права суб’єкту 

господарювання.  

Нормативно-правове регулювання витрат будівельних підприємств в Україні 

було предметом дослідження таких вітчизняних вчених-економістів як В. І. 

Бачинського, Ф. Ф. Бутинця, Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря, Л. В. Чижевської, З.-

М. В. Задорожного, С. Ф. Голова та інших. 

Відповідно до НП(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” витрати – 

це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). 

Вся система нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського 

обліку витрат у будівництві в Україні може бути представлена 5-рівневою 

структурою: 

І. Конституція України; 

ІІ. Закони та інші підзаконні нормативні акти; 

ІІІ. Положення бухгалтерського обліку та інші нормативні акти (накази, 

інструкції та ін.), що приймаються центральними органами спеціальної компетенції 

(Міністерством фінансів України, Держкомстатом України та іншими відомствами); 

ІV. Методичні рекомендації з ведення бухгалтерського обліку, що 

розробляються і затверджуються з врахуванням особливостей та потреб певних видів 

діяльності; 
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V. Робочі документи щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та 

застосування облікової політики, що приймаються власником підприємства на 

підставі нормативних документів, розроблених і затверджених органами держави. 

Кожна галузь господарства має свої особливості щодо відображення тих чи 

інших операцій в бухгалтерському обліку. Будівельна галузь не є виключенням. І для 

того, щоб знизити автономність у прийнятті необґрунтованих рішень підприємствами 

з приводу проблемних питань держава повинна і розробляє специфічні нормативно-

правові акти, що стосуються виключно будівельних підприємств. Основні документи, 

що регулюють бухгалтерський облік витрат у будівництві наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні нормативно-правові документи, що регулюють облік витрат у будівництві 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий 
документ 

Питання, що регулюються 

1  Податковий Кодекс 
України [1]  

– порядок визнання доходів і витрат в цілях 
оподаткування;  
– можливість надання і отримання пільг при здійсненні 
діяльності у сфері будівництва;  
– порядок оподаткування діяльності з надання 
будівельно-монтажних робіт;  
– склад витрат операційної діяльності (собівартість) та 
інших витрат (загальновиробничі, адміністративні, на 
збут тощо)  

2  Закон України “Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в 
Україні” [2]  

– основні принципи ведення бухгалтерського обліку 
витрат;  
– порядок організації та ведення бухгалтерського обліку 
на підприємстві;  
–умови застосування міжнародних стандартів  

3  П(С)БО 16 “Витрати” [3]  – порядок визнання витрат;  
– класифікація витрат;  
– порядок розподілу загальновиробничих витрат  

4  П(С)БО 18 “Будівельні 
контракти” [4]  

–визнання доходів і витрат протягом виконання 
будівельного контракту з урахуванням ступеня 
завершеності робіт на дату балансу;  
– методи визначення ступеня завершеності робіт за 
будівельним контрактом;  
– оцінка доходів і витрат за будівельним контрактом;  
– відображення витрат у будівництві  

5  МСБО 11 “Будівельні 
контракти”  

– встановлення облікового підходу до доходів та витрат, 
пов’язаних із будівельними контрактами;  
– порядок визнання доходів і витрат за контрактом 
протягом звітних періодів, у яких виконуються 
будівельні роботи  

6  Державні будівельні 
норми   

Профільні нормативно-правові акти, згідно яких 
проводяться всі необхідні розрахунки щодо вартості 
будівельно-монтажних робіт, на реалізацію яких 
повністю чи частково планується залучення державних 
коштів  

7  Методичні рекомендації 
з формування 
собівартості будівельно-
монтажних робіт  

– встановлюють єдині методичні засади формування 
собівартості будівельно-монтажних робіт;  
– застосовуються для цілей планування, бухгалтерського 
обліку і калькулювання собівартості будівельно-
монтажних робіт  
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В процесі дослідження: виділено 5-рівневу структуру нормативної бази щодо 

регулювання бухгалтерського обліку витрат у будівництві, що дозволяє уявити 

значимість та впливовість кожного правового акту та виділити його сферу 

використання, а також показує їх взаємозалежність та взаємоузгодженість, 

проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулюють бухгалтерський 

облік витрат у будівництві, що допоможе у вирішенні питань щодо законодавчого 

регулювання обліку витрат у будівництві, а саме складу собівартості реалізації робіт, 

порядку визнання витрат, оцінки фінансового результату.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ  

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах господарювання важливе місце у системі фінансового 

забезпечення роботи підприємства займає пошук альтернативних джерел 

фінансування господарської діяльності підприємств. Недосконала система 

оподаткування та велике податкове навантаження на суб’єктів господарювання 

призвели до низького рівня власного капіталу підприємств у структурі джерел 

формування фінансових ресурсів. Високий рівень облікової ставки Національного 

банку України, яка з 04 березня 2015 р. встановлена у розмірі 30,0%, призвів до 

збільшення процентних ставок за кредитами суб’єктам господарювання. Зазначені 

обставини вимагають підвищеної уваги до залучених джерел фінансування 

господарської діяльності та підтверджують актуальність та перспективність теми 

дослідження. 

Теоретичні та практичні аспекти економічної сутності та класифікації 

фінансових ресурсів та джерел їх формування знайшли своє відображення у працях 

багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, серед яких: М. М. Бердар, 

О. Г. Біла, А. К. Джалал, І. В. Зятковський, Г. Г. Кірейцев, О. М. Ковалюк, М. І. 

Крупка, О. О. Непочатенко, Г. О. Партин, А. М. Поддєрьогін, Р. А. Слав’юк, Г. А. 

Стасюк, А. Д. Шеремет, А. С. Філімоненков та інші. 
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Метою дослідження є визначення економічної сутності та класифікації 

фінансових ресурсів. 

Визначенню економічної сутності фінансових ресурсів багато уваги приділено у 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків. Так колектив авторів 

посібника під редакцією Г. Г. Кірейцева зазначає, що фінансові ресурси – це частина 

грошових надходжень і доходи, що призначені для виконання фінансових зобов’язань 

і здійснення витрат по забезпеченню розширеного відтворення [5, с. 16]. І. В. 

Зятковський зазначає, що під фінансовими ресурсами підприємства можна вважати 

сукупність грошових резервів та надходжень цільового призначення, якими воно 

розпоряджається на правах власності, оперативного управління або повного 

господарського відання і використовує на статутні потреби [1, с. 17]. Колектив 

авторів підручника під редакцією проф. А. М. Поддєрьогін вважає, що під 

фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є у розпорядженні 

підприємства [3, с. 9]. На нашу думку, найбільш повне визначення наведено у 

підручнику О. С. Філімоненкова та Д. І. Деми: фінансові ресурси – це власний, 

позичений та залучений грошовий капітал, який використовується підприємствами 

для формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою 

отримання відповідного продукту, доходу, прибутку [4, с. 15]. 

На нашу думку, фінансові ресурси необхідно розглядати у нерозривному зв’язку 

із джерела їх формування та напрямками використання. 

Важливим джерелом фінансових ресурсів є зобов’язання перед постачальниками 

за товари, роботи (послуги) та інші зобов’язання підприємства, які можуть служити 

альтернативою кредитним ресурсам та мінімізувати витрати шляхом збільшення 

відтермінування в оплаті за отримані активи або послуги. У відповідності до 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” зобов’язання – заборгованість 

підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, 

як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди [2]. 

За результатами проведених досліджень та аналіз літературних джерел [1, 3-5] та 

інших, нами виділено класифікаційні ознаки та запропоновану власну класифікацію 

фінансових ресурсів підприємства наведену у табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація джерел формування фінансових ресурсів підприємств 

 
Класифікаційна ознака Вид ресурсів 

Правом власності 
– власні 

– залучені (зобов’язання та забезпечення) 

Терміном використання 
– довгострокові 

– короткострокові 

Видами 

– власний капітал 

– кредити та позики 

– зобов’язання 

– забезпечення 

Фактичною наявністю (відображенням у 

балансі) 

– наявні, балансові (використовувані) 

– можливі, не відображаються у балансі (не 

використовувані) 

 

На нашу думку, важливою є класифікація фінансових ресурсів за відображенням 

у балансі, так як підприємство може мати відкриті кредитні лінії і бланкові та заставні 



122 
 

овердрафти, які є фінансовим ресурсом підприємства, який тимчасово не 

використовується у господарській діяльності та не відображається у балансі 

підприємства на звітну дату. 

Запропонована нами класифікація фінансових ресурсів дозволить правильно 

організувати управління фінансовими ресурсами підприємства і використовувати 

зазначену інформацію для ефективного управління ними з метою оптимізації витрат 

та максимізації прибутку. 

Отже, фінансові ресурси підприємства – це власний капітал та залучені наявні та 

можливі фінансові ресурси, які використовуються підприємствами для формування 

активів та здійснення господарської діяльності з метою отримання доходу (прибутку). 

Важливе місце у системі фінансів підприємства займають залучені фінансові ресурси, 

які слід класифікувати на наявні (кредити, позики, кредиторська заборгованість та 

забезпечення) та можливі (невикористані кредитні лінії та овердрафти). За терміном 

використання залучені фінансові ресурси слід класифікувати на довгострокові та 

короткострокові (поточні).  

На нашу думку, ефективність та результати господарсько-фінансової діяльності 

підприємств у значній мірі залежать від ефективного використання альтернативних 

джерел фінансування господарської діяльності підприємств та оптимального 

співвідношення власного капіталу, залучених кредитних ресурсів та кредиторської 

заборгованості за товари, роботи (послуги). 
 

Список використаних джерел 

1. Зятковський І. В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І. В. Зятковський. 

– [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Кондор, 2003. – 364 с. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України від 07 

лютого 2013р. № 73. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z033613. 

3. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. 

Нам, А. М. Павліковський; [керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A. M. Поддєрьогін]. – [2-е 

вид., перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с. 

4. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. С. Філімоненков, 

Д. І. Дема. – К. : Алерта, 2009. – 496 с. 

5. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М. М. Александрова, Н. Г. 

Виговська, Г. Г. Кірейцев. О. М. Петрук ; [за ред. д. е. н., проф. Г. Г. Кірейцева]. – К. : ЦУЛ, 

2002. – 268 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z033613


123 
 

Ковальчук Н. В., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит”  

Наук. керівник: проф. Корягін М. В., 

Львівська комерційна академія 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

У ринкових умовах дуже важко забезпечити високий рівень збуту продукції та 

миттєву її оплату, що призводить до виникнення дебіторської заборгованості. З 

одного боку, виникнення дебіторської заборгованості − звичайна господарська 

практика, коли має місце розрив в часі між моментом реалізації продукції 

(виконанням робіт, наданням послуг) та її оплатою. Проте невиправдано велике 

вилучення коштів з господарського обороту у вигляді дебіторської заборгованості 

призводить до нестачі оборотного капіталу, тому підприємство, як правило, змушене 

покривати таку нестачу за рахунок позикових коштів. За таких умов особливого 

значення набуває питання ефективного управління дебіторською заборгованістю 

підприємства, з метою підвищення її платоспроможності. 

Теоретичні та методичні аспекти політики управління дебіторською 

заборгованістю знайшли відображення в наукових працях багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, серед яких: В. Бабаєв [1], І. Бланк, Ф. Бутинець, Дж. Ван Хорн, 

В. Завгородній, О. Іванілов, М. Корягін [2], П. Куцик [2], А. Мазаракі, С. Маслов, Н. 

Новікова, Л. Прус та ін.  

Метою нашого дослідження є розробка заходів щодо удосконалення процесу 

управління дебіторською заборгованістю підприємства, дослідження етапів 

управління дебіторською заборгованістю, а також обґрунтування методів управління 

дебіторською заборгованістю, з метою її оптимізації. 

Здійснюючи підприємницьку діяльність, суб’єкти господарювання сподіваються 

не лише повернути вкладені кошти, але й одержати доходи. Однак, у зв’язку зі 

спадом виробництва та нестабільною економічною ситуацією в країні, дуже часто 

виникають ситуації, коли підприємство не може стягнути борги з контрагентів. Ріст 

дебіторської заборгованості погіршує фінансовий стан підприємств, а іноді 

призводить навіть до банкрутства.  

Зростання дебіторської заборгованості можливе внаслідок нераціональної 

кредитної політики, збільшення обсягів продажів, неплатоспроможності покупців 

тощо [3]. При цьому більшість підприємств стикається з досить типовими 

проблемами щодо управління дебіторською заборгованістю: відсутність чіткої 

інформації щодо термінів погашення зобов’язань підприємствами-дебіторами [2]; 

відсутність регламенту та методики роботи з простроченою дебіторською 

заборгованістю; недостатність даних, а іноді їх повна відсутність, про зростання 

витрат, пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості; відсутність 

оцінки фінансового стану дебіторів і ефективності надання відстрочення платежів [3]. 

Вирішити ці проблеми та покращити фінансовий стан суб’єктів господарської 

діяльності допоможе ефективне формування політики управління дебіторською 

заборгованістю (рис.1).  
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Рис. 1. Основні етапи формування політики управління  

дебіторською заборгованістю 

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно:  

- оцінити імовірність безнадійних боргів для того, щоб мати більш реальну 

оцінку коштів, які в перспективі може одержати підприємство від дебіторів, шляхом 

згрупування дебіторської заборгованості за термінами виникнення;  

- зменшити дебіторську заборгованість на суму безнадійних боргів, тим самим 

“очищуючи” активи підприємства; 

- проводити аналіз заборгованості за видами продукції (товарів, робіт, послуг) та 

динаміки її складових; 

- контролювати співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості 

підприємства [1]. 

Таким чином, політика управління дебіторською заборгованістю являє собою 

комплекс заходів організаційного та аналітичного характеру щодо оптимізації 

загального розміру заборгованості, з метою підвищення ефективності діяльності 

підприємства. 

Сьогодні, в період кризи, проблема ефективного управління дебіторською 
заборгованістю потребує глибокого і комплексного підходу, який передбачає 
всебічний аналіз показників. Для цього необхідно постійно контролювати динаміку 
обсягів і структуру дебіторської заборгованості, розробити ефективну політику 
управління дебіторською заборгованістю й аналізувати вплив результатів цієї 
політики на динаміку таких показників: оборотності дебіторської заборгованості, 
ліквідності та прибутковості підприємства. Також слід проводити аналіз результатів 
прийнятих рішень, що стосуються управління дебіторською заборгованістю у 
довготерміновому періоді. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ “КЛІЄНТ-БАНК” 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого 

ринку високо розвинутих країн Західної Європи та США. В операціях українських 

банків все частіше застосовуються новітні банківські технології. Особливе місце в 

розвитку електронних банківських технологій посідає система “клієнт-банк”. Швидко 

увірвавшись до світової банківської системи, дана технологія з’являється на 

українському ринку на початку 90-х років і по цей день залишається 

найпоширенішою системою віддаленого доступу клієнтів до своїх банківських 

рахунків.  

Що ж таке система “клієнт-банк” в розумінні вітчизняного споживача та того 

хто надає дані послуги, виходячи зі сфери її найбільшого застосування? Система 

“Клієнт-Банк” належить до систем віддаленого банківського обслуговування (ВБО). 

“Клієнт-Банк” є програмно-технічним комплексом, який дозволяє підприємству 

керувати своїм рахунком з комп'ютера, встановленого в офісі підприємства. Банки 

розробляють програми “Клієнт-Банк” самостійно, або купують уже готову програму в 

організації, що володіє правами на неї, і пристосовують до власної автоматизованої 

банківської системи (надалі - АБС), або отримують програму при купівлі АБС.  

Основною функцією Клієнт-Банку” є надання можливості підприємству 

проводити платежі зі свого поточного рахунка в банку, не відвідуючи банку, з офісу 

підприємства. Крім того, “Клієнт-Банк” дозволяє:  

- здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку. Тобто уповноважений 

працівник підприємства (як правило, це особи, наділені правом першого та другого 

підпису на платіжних документах) може, не відвідуючи банку, контролювати рух 

коштів на поточному рахунку, з'ясовувати особу платника та призначення платежу. 

Завдяки цьому можна, приміром, оперативно відвантажувати продукцію споживачам 

за фактом її оплати;  

- отримувати виписки з поточного рахунка;  

- отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які 

використовуються при бух обліку операцій;  

- вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення 

платежу. Ці довідники дозволяють значно швидше формувати платіжні документи, 

оскільки відпадає потреба заново заносити інформацію до кожного документа - 

готовий шаблон переноситься до платіжного документа з довідників;  

- отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські 

послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами та депозитами, іншу інформацію, яку 

банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів. Можливе і звернення 

клієнта до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банку 

оперативно обмінюватися інформацією.  



126 
 

У таблиці 1 виділимо всі недоліки та переваги впровадження на підприємстві 

системи “Клієнт-банк”. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки впровадження системи “клієнт-банк” для клієнта 

Переваги Недоліки 

Дозволяє працювати зі своїми рахунками, не 

виходячи з офісу 

Іноді потребує додаткового обладнання та 

більш високої кваліфікації користувачів 

комп’ютера 

Забезпечує більш повний захист інформації 

про рахунки порівняно з факсом або 

телефоном 

Часто потребує деякого часу для 

перекваліфікації співробітників для роботи з 

електронними документами 

Дозволяє отримувати різноманітну довідкову 

інформацію з банку в єдиному зв’язаному 

вигляді 

Як правило, банки стягують плату за 

користування такою системою 

Дозволяє клієнту обирати банк, не звертаючи 

особливої уваги на територіальне розміщення 
 

 

Для подолання недоліків або їх мінімізації нижче наводимо деякі критерії, на які 

варто звернути увагу керівництву підприємства при виборі системи “клієнт-банк”:  

1. Операційна система, що встановлена на комп’ютері. Якщо програма та 

операційна система виявляться несумісними, це може призвести до незручностей у 

роботі або навіть непрацездатності програми. Тому необхідно порадитися з 

системним адміністратором, чи можна на комп’ютері використовувати програму, яку 

пропонує банк, і чи зможе підприємство власними силами налагоджувати, 

оновлювати та підтримувати працездатність програми. 

2. Режим активної роботи системи. Більшість банків довше приймають 

електронні платежі, ніж паперові платіжні документи. Деякі банки приймають 

електронні платежі у нормальному режимі до 18 год. Отже, необхідно переконатися, 

що саме такий час, який пропонує банк, зазначено у договорі. Зайві кілька годин 

щодня можуть мати суттєве значення. 

3. Довідкова інформація. Переважна більшість програм містить повний довідник 

МФО банків України та звіряє номери рахунків контрагентів з МФО їх банків. Далеко 

не в усіх програмах є коди класифікації доходів бюджету, які дають можливість їх 

легко використовувати. Це, у свою чергу, позбавить підприємство від зайвих помилок 

у сплаті податків, зборів і відрахувань. 

4. Підтримка всіх рахунків. Програми всіх банків дозволяють здійснювати 

операції лише в національній валюті України – гривні. Проте деякі банки надають 

можливість отримувати інформацію також про стан додаткових рахунків 

(овердрафти, кредити) та рахунків в іноземних валютах (поточні, розподільчі). Якщо 

керівництво планує відкривати валютні рахунки, то потрібно поцікавитися у банку 

стосовно надання такої послуги. 

5. Простота та зручність системи. Програма може мати всі перелічені вище 

переваги, але бути вкрай незручною та громіздкою. Основний критерій для  

визначення простоти програми  – розмір системи меню та кількість вікон, що 

використовуються для роботи. Чим менший обсяг меню та кількість вікон, тим 

простіше буде працювати. 

6. Тарифи на обслуговування. Різниця в тарифах банків є досить вагомою. У 

найкращому випадку клієнту доведеться сплачувати за встановлення програми, 
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комісію за здійснення платежів та (можливо) абонентську плату, а все інше 

отримуватиметься безкоштовно. У гіршому випадку з клієнта вимагатимуть 

абонентську плату, комісію за проведення платежів, плату за встановлення системи, її 

переустановлення, технічний та консультаційний супровід, за виїзд та час роботи 

спеціаліста, за  надання виписок, курсів валют протягом дня і багато інших 

“дрібничок”. Тому радимо керівництву підприємства поцікавитись тарифами на 

обслуговування у різних банках. 

Оскільки не існує загальноприйнятих стандартів, які регламентують 

використання систем дистанційного банківського обслуговування, в тому числі і 

“клієнт-банк”, то їх реалізація суттєво залежить від особливостей роботи банку. Так, 

вітчизняні банки, серед яких Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, 

Правекс-Банк, ПУМБ, VAB Банк, Укрексімбанк, Родовід Банк,  СЕБ Банк, ОТП Банк, 

Universal Bank, Імексбанк та ін., удосконалили систему “клієнт-банк”, додавши до неї 

можливість використання мережі Інтернет. При цьому функції системи не змінилися, 

однак спростилася процедура підключення до системи і зникла необхідність 

установлення спеціального програмного забезпечення. 

Отже, проаналізувавши позитивні та негативні сторони системи дистанційних 

банківських послуг “клієнт-банк”, можна зробити висновок, що дана система є доволі 

зручною для клієнтів при роботі з банком і слугує відмінною  платформою  для  

прийняття  оперативних  рішень. Вважаємо, що запровадження її на підприємстві 

буде сприяти ефективній діяльності підприємства та скоротить час на проведення 

розрахунків. 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Однією з часто згадуваних вимог, що висуваються до корпоративної звітності, є 

термін “прозорість звітності”. Прозорість фінансової звітності означає, що звітність 

зрозуміла, всі показники правильно і, достатньою мірою, розкриті. Використання 

прихованих записів, неправильне трактування подій, не повинні використовуватися. 

Облікова політика повинна бути правильно розроблена. 

Так що ж таке прозорість фінансової інформації? Це ступінь, з якою інвестори 

мають вільний доступ до будь-якої необхідної фінансової інформації про компанії, 

такі як рівні цін, глибини ринку та ступінь схильності фінансових звітів. Прозорість є 

однією з мовчазних передумов будь-якого вільного та ефективного ринку. Коли 

прозорість відноситься до потоку інформації, звітує компанії для інвесторів, вона 

характеризується таким терміном як "повне розкриття". 

Прозорість допомагає запобігти корупції, яка неминуче виникає при 

вибірковості доступу до важливої інформації, що дозволяє використовувати дану 

інформацію для особистої вигоди. Зниження волатильності цін також має тенденцію 

бути побічним продуктом прозорого ринку, тому що всі учасники ринку можуть 

засновувати рішення цінності на тих же даних. 
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Є десятки принципів, правил, дотримуючись яких можна забезпечити прозорість 

на фондових ринках. Компанії також мають сильну мотивацію, щоб забезпечити таке 

розкриття, як прозорість, і як правило, зростання вартості акцій це гідна винагорода 

за подібну мотивацію. 

Під прозорістю фінансових звітів розуміється повне розкриття та надання 

корисної інформації для справедливого оцінювання необхідних для прийняття 

економічних рішень широким колом користувачів. У контексті публічного розкриття, 

фінансова звітність повинна бути легко інтерпретована. У той же час необхідно 

дотримуватися балансу між необхідною інформацією та детальною інформацією, 

вилучення та обробка якої є дуже дорогою. 

Ухвалення міжнародно визнаних стандартів фінансової звітності сприяють 

підвищенню прозорості та правильної інтерпретації фінансових звітів. 

Ще одним аргументом на користь складання прозорої фінансової звітності є 

проблема трансфертного ціноутворення. Комерційні бази даних часто 

використовуються як платниками податків, так і податковими органами, для того, 

щоб шукати потенційно порівнянні ціни з метою трансфертного ціноутворення. Це 

необхідно, щоб сформувати основу для вирішення спорів з трансфертного 

ціноутворення. Такі бази даних, як правило, побудовані на публічно доступних базах 

даних, і відсутність таких даних може негативно позначитися на податковому 

адмініструванні податку на прибуток. 

Як правило, такі бухгалтерські дані наразі доступні для країн, що розвиваються в 

значно меншому ступені, ніж для більш розвинених країн. Країни, що розвиваються 

мають меншу кількість компаній, які котирують свої акції на біржах, тому там менше 

публічних компаній, які повинні публікувати свою звітність, ніж у більш розвинених 

країнах. 

Крім того, існує менше інформації в базах даних. Наприклад, дані Бюро ван 

Дайк, які підходять для трансфертного ціноутворення набагато більше  висвітлюють 

європейські компанії (дані про 10 млн. компаній в їх продукті Orbis), ніж у Південній 

Америці (20000 компаній) або в Україні (14000), і в Центральній Азії (580000), тільки 

близько 2000 африканських компанії. 

Визначення терміна “прозорість”, з нашої точки зору може бути наступним: 

прозора фінансова звітність - це якісна фінансова звітність, зрозуміла зовнішньому 

користувачеві, що дозволяє порівнювати дані компаній між собою і підготовлена на 

загальноприйнятій системі облікових стандартів (МСФЗ). 

Розглянемо тепер ознаки прозорої звітності. 

Підвищення прозорості може сприяти податковим органам в аудиті податкових 

декларацій компаній в окремих країнах, і не тільки в цілях трансфертного 

ціноутворення, а й в інших областях. Зовнішні користувачі, зокрема державні органи 

прагнуть дізнатися більше про компанію, для якої вони здійснюють аудит, а також 

про групу компаній, до складу яких можливо входить дана компанія, щоб мати 

уявлення про бізнес процеси та фінанси платника податків, у складі групи компаній. 

Інформація про прибутковість та фінансову стійкість групи компаній можуть 

бути корисні для розуміння, де в групових структурах або в  групових операціях 

виникає прибуток. 

Це могло б допомогти при розгляді потенційних контрольованих питань потоків 

платежів компанії або передачі об'єктів інтелектуальної власності. 
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Наявність додаткової інформації з цих питань може допомогти зосередиться 

аудиторам або іншим перевіряючим на таких областях, де є деякі підстави вважати, 

що може бути додатковий податок на капітал, або для запобігання інших проблем. 

Однією із найбільш нагальних є проблема оцінювання активів економічного 

суб'єкта. Міжнародні стандарти вимагають, щоб активи та зобов'язання підприємств 

за певних умов враховувалися за справедливою вартістю. Стандарти оцінок 

відокремлені від бухгалтерського обліку. Однак є низка проблем: не визначений 

статус справедливої оцінки в ієрархії елементів концептуальної основи 

бухгалтерського обліку, не досліджено її співвідношення з обліковими принципами. 

За МСФЗ найкращою базою для визначення справедливої вартості при наявності 

активного ринку виступає ринкова вартість, скоригована з урахуванням витрат на 

здійснення угоди. Найчастіше ринкова ціна є найбільш обґрунтованим (але не 

єдиним) показником справедливої вартості. Наприклад, згідно з МСФЗ 16 “Основні 

засоби” справедливою вартістю землі, будівель, машин і устаткування, зазвичай, є 

їхня ринкова вартість (для землі та будівель, зазвичай, визначається професійним 

оцінювачем). Якщо інформація про ринкову вартість машин і устаткування відсутня 

через їхній специфічний характер або рідкість продажів, вони оцінюються за 

відновною вартістю з урахуванням зношення. Проведення переоцінки за 

справедливою вартістю роботи дозволить привести бухгалтерський облік відповідно 

до вимог МСФЗ. Це призведе до отримання достовірної вартості активів (переданих у 

заставу, внесених до статутного фонду, що є підставою для обґрунтованого 

визначення орендної плати при здачі засобів в оренду; здійсненні операцій купівлі-

продажу активів і в інших подібних випадках). Також, переоцінка активів забезпечить 

ефективне управління розмірами й динамікою амортизаційного, інвестиційного та 

інших фондів - джерел власних інвестицій, що спрямовуються на оновлення основних 

виробничих фондів. По-третє, переоцінка активів сприяє зростанню довіри до 

облікової політики підприємства з боку потенційних інвесторів (особливо іноземних), 

кредиторів, інших фінансових інститутів. 

Виходячи з вищевикладеного, ми можемо назвати основні ознаки прозорої 

звітності: 

1. Розкриття кінцевого бенефеціару та операцій з пов'язаними сторонами; 

2. Зрозуміла структура групи; 

3. Залучення зовнішнього оцінювача для оцінювання справедливої вартості 

основних засобів; 

4. Розкриття всіх припущень і оцінок здійснених менеджментом при підготовці 

фінансової звітності; 

5. Розкриття впливу судових спорів на фінансову звітність та оцінку і оцінка 

податкових ризиків. 
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НЕЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА 

ЙОГО ВПЛИВ НА НЕДОСТУПНІСТЬ ЛІКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Здоров'я населення – найбільша цінність країни, гарант соціальної безпеки та 

економічної стабільності. Відповідно, інвестиції в його підтримку і зміцнення мають 

бути ключовим спрямуванням витрачання бюджетних коштів. На сьогодні, доступ до 

ліків та їх вартість – одні з найскладніших випробувань, з якими стикнулася Україна.  

У зв’язку з девальвацією національної валюти, саме лікарські засоби, досить 

разюче відреагували на зростання цін, оскільки вітчизняні фармацевтичні виробники 

імпортують сировину для виробництва. Але не потрібно списувати все на політичну 

ситуацію в країні — ліки як і до теперішніх подій, так і зараз, коштували і коштують 

дорого та мають виключно комерційний приорітет збуту. Аптечні заклади стали 

працювати виключно за принципом: вигідно чи не вигідно?! На сьогодні в Україні, 

майже взагалі зникли аптеки з індивідуальним виготовленням лікарських форм – 

екстемпоральною рецептурою, що передбачає точне дозування діючих речовин 

відповідно до віку, маси тіла хворого і забезпечує нижчі ціни на ліки.  

На сьогодні, і в медичній, і в фармацевтичних галузях ми маємо величезну 

кількість проблем, основною причиною виникнення яких стало неефективне 

управління. Як показала практика, за 23 роки незалежності України, 18 міністрів 

охорони здоров’я, які точно були фаховими спеціалістами в контексті професійної 

медичної діяльності, так і не змогли стати ефективними організаторами системи 

охорони здоров’я країни. Не можна, звичайно, не згадати і за традиційну корупційну 

складову, коли неодноразове реформування галузі під аспектом доступності вартості 

медичних послуг та ліків здійснювалося виключно з метою перерозподілу 

фармацевтичного ринку. Обмежена доступність до медичної допомоги та недовіри до 

неї обумовили великий масштаб самолікування на території всієї країни, що призвело 

до ускладнень хвороб, та, як наслідок, погіршення здоров’я громадян і втрату 

конкурентоспроможності тих підприємств, на яких вони працюють.   

Ключова та стара причина всіх цих бід, яка тягне за собою всі інші наслідки, — у 

системі управління МОЗ. Визначальним, у вирішенні поставлених проблем, постає 

професіоналізм фахівця та його кваліфікаційний рівень. Простіше кажучи, лікарів та 

провізорів навчають як лікувати та забезпечувати хворих необхідним асортиментом 

лікарських засобів в межах району чи міста, але вони не знають, як вирішувати 

проблеми у національному масштабі. Нині в Міністерстві охорони здоров’я України 

ліквідовані підрозділи, які повинні були б забезпечувати правову опору й 

організаційну підтримку доступності та якості ліків і правильного їх призначення 

лікарем, якості фармацевтичної допомоги в аптечному закладі. Профільну роботу цих 

ланок замінили роботою Вченої ради, тобто поставили приорітет науково-

дослідницької роботи та розподіл бюджетних коштів у межах державних програм. 

МОЗ, як і раніше, діє як “головна лікарня країни”, основними цілями якої є вирішення 

теперішніх проблем, а не кардинальні зміни в підходах до реформуванні галузі та 

формування високоефективного менеджменту в межах національного масштабу.  
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Висока ціна нерідко робить лікарські засоби недоступними, оскільки 

низькооплачуваному працівнику державного сектора звичайний курс лікування може 

обійтися в зарплату за місяць. Особливо вартісним є лікування хронічних хвороб, 

оскільки в цьому випадку потрібне лікування протягом всього життя людини. Але не 

такою страшною є вартість лікарських засобів, як їх відсутність на ринку, в аптечних 

закладах. Виходячи з рекомендацій міжнародних інституцій щодо стандартів 

лікування, на сьогодні в Україні на фармацевтичному ринку відсутньою є близько 

третини з необхідних по протоколам лікування лікарських засобів.  

Для прикладу, в перелік препаратів Всесвітньої організації охорони здоров’я 

включено 394 міжнародних непатентованих і загальноприйнятих найменувань, що 

гарантує 100% забезпечення лікарськими засобами в разі стаціонарної допомоги [1]. 

Це список мінімальних потреб в лікарських засобах базової системи охорони 

здоров'я, в який включені найбільш ефективні, безпечні та ефективні лікарські засоби, 

призначені для пріоритетних патологічних станів. Водночас, в Україні з них на 

фармацевтичному ринку зареєстровані лише 70% найменувань. Чому?! Так, тому, що 

фармацевтичним компаніям не вигідно завозити неліквідні препарати. І ми 

повертаємось знову до кваліфікації та професіоналізму менеджменту як державних 

відомств і регуляторів — МОЗ України та Державної служби лікарських засобів, так і 

приватних фармацевтичних компаній. Відсутність здорової конкуренції на 

фармацевтичному ринку створила корупційні, непрозорі умови та короткострокові 

методи планування діяльності компаній, що призвело до відсутності спеціалізованих 

ліків, і, як наслідок, неможливості правильного лікування та зменшення віку 

проживання населення. Однак, економіка та медицина — взаємопов'язана складова 

безпеки здоров’я населення.  

Найгостріша проблема фармацевтичної галузі сьогодні — кадрова. Але, як 

зауважив Джим Колінз, старе твердження “кадри вирішують все” є невірним. Не 

просто кадри вирішують все, а потрібні кадри! Так і сьогодні, медична та 

фармацевтична галузі потребують для реформування саме фахового менеджменту 

економічного спрямування.  

Реформування, на наш погляд, необхідно проводити з використанням 

європейського досвіду у технологіях лікування, забезпеченні ліками і профілактиці. І 

розпочинати потрібно не зі зміни міністрів чи створення пілотних проектів при МОЗ, 

хоча й це також необхідно, а з аудиторій економічних, медичних та фармацевтичних 

університетів та тісною їх співпраці, оскільки  навчати набагато легше, ніж перевчати.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Однією із проблем економіки є теоретичне обґрунтування критеріїв 

ефективності інвестиційних витрат, взаємозв’язку та взаємообумовленості 

капітальних вкладів і структурних зрушень, визначення пріоритетів у галузевій 

структурі інвестицій, а також серед основних господарських сфер: основного 

виробництва, промислової та соціальної інфраструктури. При цьому вагоме значення 

має дослідження джерел та засобів формування інвестиційних ресурсів в умовах 

сучасної ринкової економіки країни. 

Дуже важливим для підприємства, як для об’єкта інвестування, є створення умов 

за яких інвестор вклав би свої кошти саме в це підприємство. Аналітичні працівники 

повинні вміти правильно та професійно оцінювати інвестиційну привабливість 

підприємства. У зв’язку із необхідністю залучення фінансових ресурсів та їх 

обмеженістю, не менш актуальною на сьогоднішній день постає ще одна проблема, 

пов’язана вже з оцінюванням та підвищенням інвестиційної привабливості 

підприємства, оскільки вона виступає як характеристика, що надає можливість 

сформувати інвестору уявлення про стан об’єкту вкладання коштів, надійність 

майбутньої інвестиції, результати від їх використання. 

Формування інвестиційної привабливості підприємства необхідно для 

забезпечення конкурентоспроможності продукції та підвищення її якості, структурної 

перебудови виробництва, створення необхідної сировинної бази для ефективного 

функціонування підприємств, вирішення соціальних проблем, інвестиції необхідні 

для забезпечення ефективного функціонування підприємств, їх стабільного стану. Усі 

ці вище переліченні чинники та умови ефективного розвитку підприємства є 

важливими для будь-якої країни, не говорячи про Україну, яка бореться за 

можливість самореалізації на європейському плацдармі. 

Найбільш поширеними заявленими вимогами фондів прямих інвестицій, що 

мають портфельні компанії в Україні, до об’єктів інвестування є такі як галузі швидко 

зростаючі, нециклічні, орієнтовані на споживача, а саме: роздрібна торгівля, 

фінансовий сектор, харчова промисловість, інформаційні технології, телекомунікації, 

фармацевтика; потреби в капіталі: 15-50 млн. дол.; напрям використання коштів: 

реструктуризація, концентрація ринку. 

На даний час в Україні 93% території  відкриті до інвестицій. Наші конкурентні 

переваги – це людські, природні ресурси і вдале географічне розташування, адже ми 

розташовані на перетині торгових шляхів двох частин світу. Тут важливу роль зіграє 

договір про міжнародну торгівлю з ЄС. Важливо знайти свою нішу – диверсифікувати 

традиційні ринки збуту, переходити від великих імпортерів до середніх і дрібних. Для 

цього нам потрібно залучати міжнародні фінансові структури, які вкладають в 

інвестиційні потреби - інфраструктурні, енергетичні, аграрні. 
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У світі в 2013-2014 роках серед венчурних фондів найбільш фінансованими були 

галузі: охорони здоров’я (25%), Інтернет (24%), програмне забезпечення (18%), 

телекомунікації та інші інформаційні технології (17%), інші галузі мають частки 5% і 

менше. Серед фондів викупу - інформаційні технології (27%), продовольчі товари і 

сільське господарство (23%), промисловість (15%), орієнтовані на споживача та 

роздрібна торгівля (11%). Згідно з дослідженням бізнес школи IESE за підтримки 

Ernst & Young “The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness 

Index 2013”, за рівнем привабливості країни для успішного залучення прямих та 

венчурних інвестицій, Україна серед включених до рейтингу 118 країн займає 69 

місце між Замбією та Кенією. 

Ринки України, як і Центральної та Східної Європи, не досягли стадії розвитку, 

коли капітал має місцеве походження. Керуючі фондами та підприємства мають 

запевнити іноземних інвесторів, що їх прибутковість в Україні є більшою, ніж в 

країні інвестора, ніж на місцевому фондовому ринку та ринку нерухомості і 

забезпечує додаткову винагороду за відсутність ліквідності. Фонди, що працюють в 

Україні, в основному є іноземними або місцевими, що залучають капітал з Європи, 

США (пенсійні фонди, урядові агенції, сімейні офіси, корпоративні інвестори, фонди 

фондів) та міжнародних організацій – МФК, ЄБРР. Тому вкрай важливо створити 

сприятливі умови для їх роботи на українському ринку, визначивши його слабкі 

місця. 

Отже, в умовах недостатності власних ресурсів фінансування росту та 

впровадження інновацій доцільним є покращення умов ведення бізнесу, (зокрема 

захисту прав інвестора та механізми примусового виконання договорів); проведення 

підприємствами роботи з розробки інвестиційних пропозицій, стратегії, налагодження 

зв’язків з фондами прямих інвестицій; налагодження ефективної роботи державних 

організацій з підвищення інвестиційної грамотності підприємців, інформування 

іноземних інвесторів про можливості та переваги інвестування в Україні, проведені 

реформи тощо. 
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ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Корпоративне управління - система взаємодії між акціонерами і керівництвом 

компанії (акціонерного товариства, корпорації), включаючи її раду директорів, а 

також з іншими зацікавленими особами, з допомогою якої реалізуються права 

акціонерів; комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) 

контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з 

іншими групами впливу.  

Вагому роль у розвитку корпоративного сектору відіграють інституційні 

інвестори, а саме інститути спільного інвестування. Інститути спільного інвестування 

– це організації, що залучають кошти інвесторів з метою їхнього подальшого 

вкладення в цінні папери, корпоративні права, нерухомість та інші активи (далі ІСІ). 

Суть роботи ІСІ полягає у тому, що шляхом емісії та продажу цінних паперів фонд 

здійснює поєднання ресурсів безлічі дрібних інвесторів. В свою чергу об'єднані 

ресурси інвестуються в цінні папери, об'єкти нерухомості, валюту та інші активи, що 

не суперечать вимогам законодавства. ІСІ виконують ряд важливих функцій в системі 

корпоративного управління, а саме: посередницька функція (ІСІ виступають 

зв’язучою ланкою, яка  забезпечує задоволення зустрічних інтересів інвесторів, які 

мають потребу у здійсненні капіталовкладень та підприємств, які потребують 

залучення необхідних їм коштів); спрямування вільних інвестиційних ресурсів у 

найбільш перспективні галузі економіки (ІСІ своєю діяльністю впливають на 

структурну перебудову економіки та динаміку економічних процесів); зниження 

рівня ризиків інвестиційної діяльності (для інвестора зміна об’єкту інвестування, 

оминаючи фінансових посередників, супроводжується певними складнощами та 

ризиками); економії коштів (внаслідок вузької спеціалізації ІСІ, підприємства, які 

вкладають кошти та ті, які їх отримують мають можливість скоротити власні витрати 

пов’язані із фінансовими операціями та організаційною діяльністю, які виникають в 

процесі інвестування); отримання прибутку з вільних грошових коштів (ІСІ можуть 

виступати непоганою альтернативою банківським вкладам), консультативна 

(посередницькі структури ведуть із підприємствами консультативну співпрацю, яка 

стосується тих чи інших сторін корпоративного управління). 

Залежно від порядку здійснення діяльності та їх призначення, ІСІ класифікують 

за різними ознаками (рис. 1.). 

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його 

активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу 

інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом (або компанією з 

управління його активами). ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або 

компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на 

вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом (або компанією з 

управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку 

(інтервалу). ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління 
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його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих 

цим інститутом (або компанією з управління його активами) до моменту його 

припинення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна класифікація інститутів спільного інвестування в Україні 

В залежності від строку діяльності ІСІ можуть бути строковими або 

безстроковими. Безстроковий створюється на невизначений строк. Строковий 

створюється на певний строк, встановлений у регламенті, після закінчення якого 

зазначений ІСІ припиняє свою діяльність. Спеціалізовані ІСІ вкладають кошти лише у 

ті класи активів, які визначено законодавством. Кваліфікаційні ІСІ можуть вкладати 

кошти лише в один визначений клас активів, до структури яких немає жорстких 

вимог. Диверсифіковані ІСІ – їх активи яких можна інвестувати в обмежене коло 

інструментів ринку капіталів, відповідно до встановлених законодавством 

нормативів. Недиверсифіковані – інвестиційні фонди, щодо яких не існує жорстких 

вимог диверсифікації активів. Вони  можуть здійснювати інвестиції у цінні папери, 

об’єкти нерухомості, корпоративні права, тощо. Згідно внесених змін до Закону 

України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)” внесено нову категорію інвестиційних фондів – біржові ІСІ. Біржовими ІСІ 

можуть бути лише індексні фонди та фонди банківських металів. 

Основними перевагами інститутів спільного інвестування є: потенційно висока 

дохідність, порівняно з традиційними способами збереження та примноження 

капіталу; менші витрати часу на управління інвестиціями; юридична конструкція 

фонду; професійне управління сформованими активами; диверсифікація вкладень та 

ризику; інформаційна прозорість діяльності та податкові переваги. 
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МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

Сучасна економічна реальність потребує адекватних управлінських рішень до 

здійснення господарської діяльності підприємства: на перший план виходить 

ефективність, раціональність та гнучкість управління. Основою для прийняття 

оперативних і стратегічних управлінських рішень є повна, правдива та всебічна 

інформація про економічний стан підприємства, джерелом якої виступають дані 

бухгалтерського обліку та звітності. Проте, внаслідок існування як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин виникають розбіжності між даними обліку і фактичною 

наявністю господарських засобів, і, як наслідок, відбувається викривлення показників 

звітності підприємства. 

Забезпечити достовірність показників обліку і запобігти можливим відхиленням 

покликана інвентаризація – один із основних методів обліку, контролю та аудиту. Її 

проведення дає змогу з’ясувати розходження між даними бухгалтерського обліку та 

фактичною наявністю, станом і оцінкою активів, власного капіталу і зобов’язань 

підприємства, перевірити повноту документального оформлення і відображення в 

обліку господарських операцій, підтвердити реальність показників звітності 

підприємства. 

Дослідження теоретичних основ інвентаризації, напрацювання нових підходів до 

практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли висвітлення у наукових 

працях багатьох вчених, серед яких С. В. Бардаш, М. Г. Бєлов, М. Т. Білуха, Ф. Ф. 

Бутинець, Н. М. Грабова, М. Я. Дем’яненко, Н. І. Дорош, Є. В. Калюга, Л. М. 

Крамаровський, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, В. М. Мурашко, Л. В. Нападовська, 

П. П. Нємчинов, І. І. Пилипенко, Я. В. Соколов, В. В. Сопко, Л. К. Сук та ін. 

Методи внутрішнього аудиту поділяють на методи проведення перевірки та 

методи її організації, що наведено у таблиці 1. 

Одним із основних методів проведення внутрішнього аудиту є інвентаризація, 

яка є складовою фактичного контролю. Згідно з ст. 5 п. 1 “Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань”, затверджене наказом Міністерства фінансів 

http://www.ssmsc.gov.ua/
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України № 879 від 02.09.2014 року: Інвентаризація проводиться з метою забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. 

 

Таблиця 1 

Методи проведення та організації внутрішнього аудиту 
Методи проведення Методи організації 

Фактичний 

контроль 

- Інвентаризація; 

- обмір виконаних робіт; 

- огляд і обстеження; 

- контрольний запуск сировини і 

матеріалів у виробництво 

(експеримент), контрольне 

придбання; 

- лабораторний аналіз; 

- пояснення і довідки; 

- перевірка прийнятих рішень; 

- перевірка дотримання трудової 

дисципліни. 

Суцільна 

перевірка 

- Документальна 

перевірка; 

- фактична перевірка. 

Документальний 

контроль 

- Зустрічна перевірка; 

- взаємна перевірка; 

- хронологічний аналіз 

господарських операцій; 

- нормативно – правова перевірка. 

Вибіркова перевірка 

Аналітичні тести Аналітична перевірка 

Розрахунково – 

аналітичні 

- Методи економічного аналізу; 

- статистичні методи; 

- економіко – математичні методи; 

Комбінована перевірка 

Сканування Перевірка з використанням 

комп’ютерної техніки Експертна оцінка 

 

Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально 

підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При 

цьому забезпечуються: 

- виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення 

зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; 

- установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх 

наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу 

властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не 

використовуються, невикористаних сум забезпечення; 

- виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання. 

Отже, за допомогою інвентаризації контролюється збереження майна 

підприємства, перевіряється повнота і достовірність облікових даних. Інвентаризація, 

як спосіб визначення фактичної наявності засобів, забезпечує достовірність облікових 

даних, тобто їх відповідність фактичній наявності. Аудитор в результаті проведення 

інвентаризації одержує докази, щодо реальності відображених у звітності активів та 

пасивів підприємства. 
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 БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Однією з основних конкурентних переваг для суб’єктів господарювання в 

сучасних умовах є володіння достовірною інформацією, що характеризує фінансово-

господарську діяльність підприємства та надає можливість приймати ефективні 

рішення. Основу інформаційного забезпечення прийняття рішень забезпечує система 

бухгалтерського обліку, яка є інструментом для збору, накопичення, узагальнення, 

систематизації та передачі облікових даних через бухгалтерську звітність 

користувачам для задоволення їх інтересів. Розширення кола інтересів користувачів 

фінансової звітності визначає необхідність розвивати та удосконалювати теоретичні 

основи підготовки фінансової звітності як основи їх інформаційного забезпечення, 

оскільки ефективність прийнятих рішень визначається саме якістю інформаційних 

джерел, що використовується для їх обґрунтування та прийняття. 

Для комплексності та системності дослідження проблемних питань, пов’язаних з 

теоретичними основами фінансової звітності в Україні, розглянемо основні наукові 

здобутки попередників. Так, зокрема, ряд вчених О. М. Коробко [3], Н. М. Цвєткова, 

Я. В. Шеверя [6] та інші) визначають фінансову звітність як основу інформаційного 

забезпечення управління та прийняття рішень внутрішніми користувачами. 

Різноманітними також визначаються підходи до трактування теоретичних основ 

складання фінансової звітності, таких як принципи її підготовки, якісні 

характеристики, нормативно-правове регулювання та можливості впровадження 

зарубіжного досвіду. З цього приводу, Буфатіна І.В. у науковій новизні автореферату 

дослідження визначає систематизацію концептуальних положень щодо підготовки, 

формування й аналізу фінансової звітності у системі управління підприємством, яка 

зводяться до розгляду та оцінки вимог до якості звітної інформації та принципів 

підготовки фінансової звітності [1, с. 4]. Окремі питання класифікації принципів та 

якісно-інформаційних характеристик фінансової звітності розглянуті у дослідженні 

Коробко О.М., яка запропонувала включити принципи періодичності і повноти до 

складу якісних характеристик та доповнити останні ознаками своєчасності і 

раціональності; визнати принцип грошового вимірника як обмеження до якісних 

характеристик звітної інформації [3, с. 8]. 

Дані, що характеризують господарську діяльність підприємства, обробляються 

та передаються користувачам, що приймають рішення, у вигляді інформації, 

основним джерелом якої є фінансова звітність (звітна інформація), що відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 

звітний період. Отже, інформаційне забезпечення прийняття рішень користувачами 

фінансової звітності реалізується через виконання мети ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності.  

Однак, діючі форми фінансової звітності в Україні, затверджені більше 10 років 

тому у зв’язку з чим не відповідають, у повній мірі, динамічним ринковим умовам 
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ведення підприємницької діяльності та сучасним інформаційним запитам і вимогам 

користувачів до якості звітної інформації.  

Інформаційне забезпечення користувачів фінансової звітності, поряд з даними 

бухгалтерського обліку та звітності, визначається також правовим, фінансовим, 

плановим, технічним, кадровим та іншими видами забезпечення, однак, у процесі 

прийняття рішень, вони розглядаються користувачами як допоміжні інформаційні 

джерела. Розглянемо детальніше інформаційні джерела, що можуть бути використані 

користувачами для забезпечення прийняття ними рішень.  

Так, Ковальов В.В. [2, с. 176] визначає інформаційне забезпечення системи 

управління як сукупність ресурсів (інформаційну базу) та способів їх організації, 

необхідних та корисних для реалізації аналітичних та управлінських процедур, які 

забезпечують фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання.  

На думку С. З. Мошенського та О. В. Олійник, інформаційне забезпечення 

потреб управління та прийняття рішень визначається нормативними, кошторисними, 

плановими та  джерелами та джерела облікового характеру (зовнішня та внутрішня 

звітність). Цінність економічної інформації та її зв’язок з економічним аналізом, 

автори визначають у трьох аспектах: споживчий (корисність для управління), 

економічний (вартості) та естетичний (сприйняття людиною) [4, с. 57]. 

Як показує дослідження, інформаційне забезпечення користувачів фінансової 

звітності включає нормативно-правову інформацію, бухгалтерську звітність, 

статистичні дані та додаткові джерела інформації (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Джерела інформації для прийняття рішень користувачами 

 

Так, нормативно-правова інформація розкривається через сукупність законів, 

постанов, указів, положень тощо, які прямо або опосередковано впливають на 

фінансово-господарську діяльність підприємства, а також визначають організаційні 

засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Наведені 

джерела інформації є загальнодоступними та важливі для розуміння показників, які 

характеризують діяльність підприємства. Статистичні дані представляються на 

розгляд користувачів державними органами, що здійснюють статистичні 

спостереження. Вони є важливими для розуміння стану економіки, галузевих 

тенденцій розвитку та узагальнених макроекономічних показників, що можуть 

вплинути на прийняття рішень користувачами. Додаткові джерела представлені 

сукупністю інформації, що може бути отримана користувачами у грошово-кількісній, 

лінгвістичній або довільній формі з різних джерел, за винятком інформації, що 

міститься у бухгалтерській звітності.  

Окремої уваги заслуговує бухгалтерська звітність, яка, у нашому дослідженні, 

визначається обліково-економічними даними, що містяться у податковій, 

статистичній, фінансовій (за національними та міжнародними стандартами), 

внутрішньогосподарській (управлінській), спеціалізованій та інших формах звітності. 
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Важливість бухгалтерської звітності у системі інформаційного забезпечення 

користувачів полягає в тому, що така звітність готується підприємством на основі 

обробки даних бухгалтерського обліку, до яких не мають доступу окремі групи 

користувачів. Також, деякі складові елементи системи бухгалтерської звітності 

можуть містити конфіденційну інформацію (управлінська звітність та її аналіз, 

бюджетування тощо), що доступна лише для обмеженого кола користувачів. 

Таким чином, на основі вищенаведеної інформації можна припустити, що 

основою інформаційного забезпечення користувачів є дані бухгалтерського обліку, 

які визначають зміст показників бухгалтерської звітності, а якісні характеристики 

останньої впливають на ефективність прийняття рішень. Тому, важливо, щоб 

інформація, яка міститься у звітності, відповідала якісним характеристикам, що 

висуваються користувачами до обліково-економічної інформації, та принципам 

підготовки, які використовуються в процесі обробки даних бухгалтерського обліку 

для складання і подання звітності. Отже, зміст інформаційного забезпечення 

користувачів можна визначити як систему, що надає комплексну інформацію для 

прийняття рішень. 
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АУДИТ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

 

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому  виразі, яку 

за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Оплаті праці належить одне з важливих та основних місць серед багатьох 

актуальних проблем для суспільства. Вона є об’єктом дослідження економічної науки 

та господарської практики впродовж багатьох років. Особливо актуальною дана 

проблема є на сучасному етапі розвитку економіки у зв'язку із посиленням 

конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків, уникнути 

яких можна з використанням праці кваліфікованих працівників. 

Розрахунки з оплати праці — одна з найбільш трудомістких ділянок 

аудиторської перевірки, яка потребує значної уваги як бухгалтерів, так і аудиторів. 

Труднощі викликані постійними змінами законодавства у сфері трудових відносин. 

З метою висловлення незалежної думки про достовірність фінансової звітності 

та відповідність її вимогам законів України, аудитор встановлює заниження прибутку 

підприємства для ухилення від податків за рахунок завищення собівартості продукції, 

одним з елементів якої є заробітна плата робітників. 

Тому в обліку розрахунків з працівниками виникає багато умисних і 

ненавмисних помилок, які мають бути виявлені при аудиторській перевірці. 

В умовах подальшого розвитку економічних відносин, вступу України до 

Світової організації торгівлі та до Європейського Союзу надзвичайної актуальності 

набуває рівень оплати праці, який зростає занадто повільно. Аудит розрахунків з 

оплати праці є однією з найважливіших і складних ділянок аудиторської роботи, 

оскільки безпосередньо зачіпає економічні інтереси усіх працівників підприємства, 

що перевіряється. Крім того, відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і 

зовнішнього аудиту. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є 

трудомістким, потребує уваги і зконцентрованості, оскільки пов'язаний з 

обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних 

операцій, здійснення яких потребує багато часу. 

Метою дослідження є: визначити основні організаційні положення аудиту 

витрат на оплату праці, зокрема, мета і завдання, інформаційне забезпечення, 

предметна область та планування аудиторської перевірки, організація обліково-

аналітичної роботи розрахунків з оплати праці на підприємстві, а також розглянути 

основні зміни, що відбулись у податковому законодавстві. 

Аудитору при перевірці витрат на оплату праці, слід звернути особливу увагу на 

зміни в Податковому кодексі України: 

1. Податок на доходи фізичних осіб. Для зарплат та інших виплат, пов'язаних з 

трудовими відносинами, мінімальна ставка складе 15% - при щомісячній сумі доходу 

становитиме до 12 тис. грн. Для тих, хто заробляє від 12 до 42 тис. грн на місяць, 

ставка податку буде 17% (від суми перевищення); від 42 до 83 тис. грн - 20% (від 

суми перевищення), і для доходу понад 83 тис. грн – 25%; 
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2. Для пасивних доходів, зокрема, відсотків, інвестиційного прибутку, роялті, 

шкала буде наступною: 

- річний дохід до 150 тис. грн буде обкладатися за ставкою 15%; 

- від 150 до 504 тис. грн - за ставкою 17% (до суми перевищення); 

- від 504 тис грн до 996 тис. грн - за ставкою 20% (до суми перевищення); 

- і для пасивних доходів, які перевищують 996 тис. грн на рік, буде 

застосовуватися ставка 25%; 

3. Продовження дії військового збору (що є новим податковим стягнення для 

громадян України) до набрання чинності рішення Верховної Ради України про 

завершення реформи Збройних Сил України та розширити базу оподаткування на всі 

доходи, оподатковувані податком на доходи фізичних осіб. 

Мета аудиту розрахунків з оплати праці — встановити дотримання 

підприємством чинного законодавства з оплати праці та правильність відображення 

господарських операцій отримання достатніх доказів упевненості в ефективності їх 

використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до 

діючих принципів та тверджень, подання фінансової звітності та оцінка здатності 

підприємства забезпечувати відтворювальну, стимулюючу, регулюючу та соціальну 

функції заробітної плати для забезпечення подальшої безперервної діяльності 

підприємства. 

Завдання аудиту розрахунків з оплати праці — встановити: 

1) дотримання законодавчо-нормативної бази із питань виплат (КЗпП, П(с)БО); 

2) ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; 

3) правильність розрахунків виробітку за виконані роботи та надані послуги та їх 

відображення в обліку; 

4) дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці та 

собівартість продукції; 

5) правильність нарахування та виплат заробітної плати за трудовими угодами та 

достовірність відображення в обліку; 

6) правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає 

оподаткуванню, відповідних нарахувань, утримань; 

7) своєчасність перерахувань до бюджету  утриманих сум податків та 

обов'язкових платежів; 

8) дотримання встановленого порядку депонування заробітної плати та 

своєчасності перерахування депонованих сум після закінчення строку позовної 

давності. 

Під час аудиту операцій розрахунків з оплати праці особливе значення має 

використання фактографічної інформації. Тут аудитор має розглянути низку 

документів. Зокрема: 

1) наказ (розпорядження) про прийняття на роботу. За змістом інформації 

з'ясовується порядок зарахування на роботу постійних, тимчасових, сезонних 

працівників. Аудитор контролює порядок прийняття працівників на роботу і 

дотримання трудового законодавства; 

2) особова картка, де подається професійна і соціальна характеристика 

працівника, перевіряються його якісні показники; 

3) наказ (розпорядження про переведення на іншу роботу, де розглядається 

порядок переміщення працівників у межах підприємства та перевіряється дотримання 

трудового законодавства); 

4) наказ про надання відпустки - подає облік використання відпусток 
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працівниками із дотриманням трудового законодавства; 

5) наказ про припинення трудового договору показує порядок припинення 

трудових відносин із працівниками згідно із законом про працю; 

6) табель обліку робочого часу — використання робочого часу і розрахунків 

заробітної плати подає щоденний облік використання робочого часу та його 

контроль; 

7) розрахунково-платіжна відомість — показує порядок нарахування і видачі 

заробітної плати працівниками та контролює оплату праці; 

8) штатний розклад — подає облік заробітної плати персоналу за весь період 

роботи на даному підприємстві; 

9) наряди на виконання робіт і їх оплата — подають облік виконаних робіт і їх 

оплата працівникам та використовується як інформація в контрольному процесі 

виконання робіт; 

10) відомості аналітичного та синтетичного обліку за розрахунком 66 

“Розрахунки за виплатами працівникам” - подають облік заробітної плати і 

розрахунків з робітниками та службовцями, а також використовуються для контролю 

за зарплатою та розрахунками з робітниками та службовцями. 

Згідно з Міжнародними стандартами аудиту (МСА) 500 “Аудиторські докази”, 

процедури по суті використовують для визначення суттєвих викривлень на рівні 

твердження. Вони включають детальні тести та аналітичні процедури по суті. 

Розробка процедур по суті передбачає ідентифікацію умов, доречних з метою 

тестування, що являють собою викривлення у відповідному твердження. 

Визначення підходів до удосконалення організації та методики аудиту 

розрахунків з оплати праці згідно з останніми змінами у трудовому законодавстві, а 

також посилення значення оплати праці пов'язане з чітким окресленням предметної 

області аудиту розрахунків з працівниками, яка складається із фінансової та 

статистичної інформації про виплати працівникам та пов'язаними з ними 

нарахуваннями, утриманнями та розрахунками; системним внутрішнім контролем, 

обліком особистого складу, оперативним та бухгалтерським обліком розрахунків з 

оплати праці, системою трудових відносин на підприємстві. 

Загальний план аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці та інших 

виплат працівникам має бути досить детальним для того, щоб бути інструкцією для 

розробки програми аудиту, його точна форма і зміст залежатимуть від розмірів 

суб'єкта господарювання, складності аудиторської перевірки, а також від конкретних 

методик і технологій. 

Важливе значення має чітка організація обліково-аналітичної роботи 

розрахунків з оплати праці на підприємстві, оскільки вона найбільш відповідальна та 

трудомістка. Крім того, на деяких підприємствах наявні неофіційні позабооблікові 

нарахування й виплати працівникам без сплати встановлених законодавством 

податків та платежів, так звана заробітна плата “У конвертах”. На це слід звернути 

увагу, і цей момент також потребує вдосконалення існуючих підходів 

бухгалтерського обліку. 

На сьогодні в сучасній літературі не сформовано єдиного підходу до обліку 

витрат на оплату праці. Питання вдосконалення обліку праці є одним з 

найголовніших. Розрахунки з оплати праці завжди були одним з найважливіших 

об'єктів бухгалтерського обліку, це пояснюється соціальною значущістю заробітної 

плати, складністю законодавчого механізму регулювання оплати праці в країні, 

комплексною перебудовою організації заробітної плати в сучасних умовах 
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господарювання. Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку та 

сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці потребують 

докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. 

Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку заробітної плати є 

вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку. В свою чергу вдосконалення 

організаційних аспектів аудиту розрахунків з оплати праці пов'язано з поглибленням 

практики виконання аналітичних процедур. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

З метою задоволення матеріальних й духовних потреб, у людей повинні бути 

необхідні грошові кошти. Для вирішення цього питання, переважна більшість людей 

одержують винагороду, наймаючись на роботу як робітники та службовці, тобто 

отримують плату за свою працю. 

В сучасних умовах оплата праці використовується як найважливіший засіб 

стимулювання зростання продуктивності праці, прискорення науково-технічного 

прогресу, поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва і 

зміцнення дисципліни. 

Оплата праці – це винагорода, що встановлюється попередньо в державно-

нормативному порядку або за угодою сторін трудового договору. 

Ефективна оплата праці є однією з багатьох проблем сьогодення, які турбують 

як керівників підприємств, так і робітників, що на них працюють. Тому питання 

оплати праці є завжди актуальним, оскільки вона є основним інструментом 

підвищення продуктивності праці. 

Застосування неефективної або несправедливої системи оплати праці призводить 

до зниження продуктивної праці, якості продукції, порушень трудової дисципліни, 

виникнення соціально-трудових конфліктів між працівниками і роботодавцем, 

негативно відображається на кінцевих результатах діяльності підприємства. 

В процесі дослідження сутності категорії “оплата праці” нами було розглянуто 

різні нормативні документи.  

Згідно Закону України “Про оплату праці” [1, с. 1] заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

В статті 94 Кодексу законів про працю України зазначено, що заробітна плата – 

це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 

заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується. 

Визначення сутності заробітної плати, що наводяться в Законі України “Про 

оплату праці” і Кодексі законів про працю України, є найважливішим елементом 
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правової основи організації заробітної плати. Хоча дані законодавчі акти, в цілому, 

однаково визначають зміст заробітної плати, проте в більш конкретних положеннях 

цих, а також інших нормативних документів мають місце окремі розбіжності в 

тлумаченні цієї категорії, зокрема, це стосується як заробітної плати загалом так і її 

окремих складових. 

Вивчаючи  і досліджуючи економічну сутність оплати праці, нами було 

розглянуто також Інструкцію зі статистики заробітної плати [3, с. 3], згідно якої, 

заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норм часу, норм виробітку, норм обслуговування). Вона встановлюється у 

вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних ставок для робітників та посадових 

окладів для службовців. 

У науковій літературі є кілька десятків трактувань сутності заробітної плати, що 

пояснюється різними науковими поглядами дослідників. Однак її слід розглядати з 

кількох позицій, а саме: 

- з позиції підприємця: по-перше, це стаття витрат, що знижує прибуток; по-

друге, правильна мотиваційна політика є запорукою підвищення ефективності 

діяльності організації, оскільки зростає зацікавленість працівників у продуктивності 

та якості роботи, яку вони виконують [5, с. 88]; 

- з позиції працівника – є основним джерелом доходу і, як наслідок, 

детермінантою підвищення рівня життя [4, с. 309]; 

- як елемент ринку праці – її рівень впливає на попит та пропозицію робочої 

сили; 

- як грошове вираження вартості та ціни товару “робоча сила” і частково 

результативності її функціонування; 

- як економічну категорію, що відображає стосунки роботодавця і найманого 

працівника. 

Таким чином, оплата праці є складною соціально-економічною категорією, яка 

відбиває різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин – працівників, 

роботодавців та держави. Заробітна плата відіграє одну з ключових ролей у 

рентабельності підприємства, добробуті працівників та економічному розвитку 

держави. 
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РІВЕНЬ РИЗИКІВ ПРИ СПІЛЬНОМУ ІНВЕСТУВАННІ: ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

 

Як стверджує головуючий Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу 

(УАІБ) Д. Леонов [1] українська індустрія управління активами за всю свою історію 

ще не працювала у таких складних політичних та економічних умовах, з якими 

зіткнулася у 2014 році. Всі види інститутів спільного інвестування (ІСІ) та 

недержавних пенсійних фондів (НПФ) дещо зменшували свою кількість, але це не 

призвело до втрати коштів інвесторами. 

Наразі негативними чинниками для діяльності інститутів спільного інвестування 

є недосконала система захисту прав інвесторів, неефективна податкова політика 

держави (наприклад, впровадження оподаткування пасивних доходів фізичних осіб-

інвесторів ІСІ за підвищеною ставкою 20%), що призводить до зменшення темпів 

зростання інвестиційної діяльності в Україні. Однак, враховуючи сучасну збитковість 

банківської системи, інвестування капіталу в ІСІ та самостійне інвестування на ринку 

цінних паперів залишаються на відміну від банківського залучення коштів інвесторів 

(депозити) альтернативними напрямами вкладення коштів і отримання прибутку. 

Всі інвестиційні процеси перебувають під впливом ризику, який, як правило, 

прямопропорціний рівню прибутковості інвестиції. Тому досліджуючи діяльність ІСІ, 

виявлено рівень ризику при інвестуванні коштів у відкритий, інтервальний та 

закритий фонди. Характерні ознака ризиків спільного інвестування (залежно від його 

типу) наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Складові (ознаки) рівня ризику при спільному інвестуванні 

 

Тип 

інституту 

спільного 

інвестування 

Характерна ознака ризику діяльності ІСІ та її значення 

Рівень 

прибутковості 

інвестицій 

Ймовірність 

втрат
1
 

Рівень 

ліквідності 

інвестицій 

Рівень витрат 

процесу 

інвестування 

Відкритий 
Середній Середня Високий 

Середній або 

високий
2
 

Інтервальний 
Середній Середня Низький 

Середній або 

високий
2
 

Закритий 
Високий Висока Дуже низький 

Середній або 

високий
2
 

 

Примітки: 

1.  Відсутність гарантованої доходності за цінними паперами ІСІ. 

2. Витрати не повинні перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів ІСІ (включають витрати 

на управління активами, договірні винагороди зберігачу, реєстратору, оцінювачу майна та аудитору, інші 

витрати з управлінням фондом). 
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Слід зауважити, що рівень прибутковості при спільному інвестуванні залежить 

від інвестиційного спрямування фонду і, переважно, є досить високим. Зазначимо, що 

інвестор може вилучити свої кошти у будь-який момент часу (інтервальні ІСІ – в 

межах попередньо визначених проміжків часу) та без втрати доходності (на відміну 

від дострокового закриття банківського депозиту), продавши цінні папери фонду за 

ціною, яка відображає вартість його чистих активів у розрахунку на одну акцію або 

сертифікат. Дана ситуація для ІСІ не має критичних наслідків, так як 

характеризується як звичайна діяльність фонду. З іншої сторони – це перевага для 

інвестора.  

Проте, рівень ліквідності інвестицій закритого фонду підвищує ризик інвестора 

та мінімізує ризики прибутковості самого ІСІ. Таким чином, у разі недоотримання 

(неотримання) інвестором запланованого рівня доходу за цінними паперами ІСІ 

реалізується фінансовий ризик, який включає втрати коштів (інвестиційний ризик) і 

понесені витрати на інвестування.  

Встановлено, що участь у спільному інвестуванні через придбання акцій 

корпоративного інвестиційного фонду або інвестиційних сертифікатів пайового 

фонду для потенційного інвестора є більш привабливим способом вкладення коштів, 

проте і більш ризикованим. Останнє випливає із рівня ліквідності інвестицій, 

похідних витрат при інвестуванні, ймовірності втрат (недоотримання доходу) у разі 

недостатньої прибутковості цінних паперів (табл. 1). Вказані складові рівня ризику 

ІСІ пов’язані з тим, що закумульовані фондом кошти інвестуються компанією з 

управління активами в цінні папери, корпоративні права, нерухомість, банківські 

депозити тощо, і тому ризик не концентрується лише в інвестиційному фонді, а стає 

залежним від діяльності (результатів діяльності) інших суб’єктів господарювання 

(комерційні банки, акціонерні товариства, корпорації і тощо). 

Отже, отримані результати дослідження дозволяють в подальшому здійснити 

удосконалення організаційно-методичних засад аналізу ризиків спільного 

інвестування та ризиків діяльності інвестиційних фондів, визначенню факторів 

впливу на ризики (зокрема на інвестиційні й фінансові вцілому) та їх місця в 

методичних підходах до кількісної та якісної оцінки ризиків. 
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ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ   

 

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а як елемент 

конкретного виробництва - статтею витрат на виробництво, що включається до 

собівартості продукції (робіт, послуг) на окремому підприємстві. Як вказано в ст.5 

Закону України "Про оплату праці", організація оплати праці здійснюється на 

підставі: 

- законодавчих та інших нормативних актів; 

- Генеральної угоди на державному рівні; 

- галузевих, регіональних угод; 

- колективних договорів; 

- трудових договорів. 

Суб'єктами організації оплати праці є: 

- органи державної влади та місцевого самоврядування; 

- власники, об'єднання власників або їх представницькі органи; 

- профспілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи; 

- працівники. 

Основною вимогою до організації оплати праці на підприємстві є забезпечення 

необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю 

продукції, а також гарантованості виплати заробітної плати за рахунок результатів 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Процес обліку оплати праці працівника можна  поділити на такі етапи: облік 

особливого складу та використання робочого часу, облік виробітку продукції і 

заробітної плати. За облік особового складу, якому підлягають усі працівники 

підрозділів, незалежно від робіт, які вони виконують, та посад,що обіймають 

відповідає відповідає відділ кадрів. 

Організація заробітної плати визначається трьома взаємозв'язаними і 

взаємозалежними елементами: нормуванням праці, формами і системами оплати 

праці. 

Тарифна система дозволяє якісно оцінити працю, нормування - врахувати 

кількість затраченого часу, а форми - визначитядок розрахунку заробітної плати. 

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає в себе: 

- тарифну сітку, яка показує співвідношення в оплаті праці між різними 

розрядами робіт і робітників (кваліфікаціями). Тарифна сітка включає тарифні 

розряди і тарифні коефіцієнти.  

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: 

- тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, 

який перевищує встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати; 

- міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок 

(посадових окладів). 
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- тарифна ставка, що означає розмір оплати праці в годину чи за день; 

- тарифно-класифікаційні довідники, за допомогою яких можна визначити 

розряд роботи і робітника у відповідності з тарифною сіткою. В тарифно-

класифікаційному довіднику вказується обсяг професійних знань, які повинен мати 

працівник певної кваліфікації. Тарифно-класифікаційні довідники розробляються 

Міністерством праці України. 

Виконання найпростіших робіт оплачується по тарифній ставці робітника 

першого розряду. Тарифні ставки робітників останніх розрядів перевищують цей 

розмір в залежності від рівня кваліфікації їх праці. 

Другим елементом організації заробітної плати є нормування праці. Нормування 

праці передбачає встановлення міри затрат праці на виготовлення одиниці виробу. Це 

одна із важливих складових частин наукової організації праці. Нормування праці 

включає два показники: норму виробітку і норму часу. 

Норма виробітку встановлює кількість одиниць продукції (шт., м., т.), яка 

повинна бути виготовлена за одиницю часу (годину, зміну, місяць).  Норма часу 

передбачає час, необхідна для виготовлення роботи в певних умовах (хв., год.). 

Норма виробітку застосовується в масових і крупносерійних виробництвах, а в 

індивідуальних і дрібносерійних, де робітнику протягом зміни приходиться 

виконувати різні роботи і технологічні операції, нормується час. Широко 

використовується в промисловості і поняття норми обслуговування, коли робітнику 

чи бригаді нормується кількість одиниць обладнання (кількість кв.м. виробничих 

приміщень, на яких встановлене обладнання). 

Третім елементом організації обліку заробітної плати є форми і системи оплати 

праці. В основному на підприємствах існують дві форми оплати праці - погодинна і 

відрядна. При погодинній оплаті праці заробіток залежить від кількості 

відпрацьованого часу і тарифної ставки. Відрядна - це форма заробітної плати, при 

якій заробіток залежить від кількості виробленої продукції і розцінок на неї. Тарифна 

ставка являє собою заробітну плату за одиницю часу, а розцінка - заробітну плату за 

одиницю продукції. 

Відомі дві системи погодинної форми оплати праці: 

- проста погодинна. При ній заробітна плата знаходиться в прямій залежності від 

кількості відпрацьованого часу, від погодинних тарифних ставок, місячних посадових 

окладів; 

- погодинно-преміальна. При ній робітники, крім основного заробітку, 

отримують ще й премії за економію матеріалів, палива, електроенергії, що посилює їх 

матеріальну зацікавленість в результаті своєї праці. 

Відрядна форма оплати праці зацікавлює робітників в підвищенні 

продуктивності праці.    

Як відрядна, так і погодинна оплата праці можуть здійснюватись як 

індивідуально, так і колективно (бригадна організація праці). При колективній 

застосовується коефіцієнт трудової участі, виходячи з якого визначається заробітна 

плата кожного члена бригади. Форми і системи оплати праці вибирає керівник 

підприємства. Він же встановлює робітникам конкретні розміри тарифних ставок. 

Держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної 

заробітної плати, яка регулюється з врахуванням рівня економічного розвитку, 

продуктивності праці, середньої заробітної плати, величини мінімального життєвого 

бюджету. Вона встановлюється Кабміном України. 

На підприємствах також може застосовуватись оплата праці по трудових угодах і 
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контрактах. Трудова угода заключається між підприємством і робітником, що 

залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку не можна виконати 

силами підприємства. 

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, 

підрахунок утримань із заробітної плати та визначення заробітної плати до видачі на 

руки.  При погодинній оплаті праці сума нарахованої заробітної плати визначається 

шляхом множення відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку, а розмір премій 

визначається шляхом множення суми погодинної заробітної плати на визначений 

процент премій. 

Для нарахування основної заробітної плати робітникам-відрядникам необхідно 

мати підсумок про їх виробіток і розцінки за виконані роботи. Для обліку виробітку 

продукції використовуються різні первинні документи, що залежать від характеру 

виробництва, системи організації і оплати праці.  

Облік праці та заробітної плати має бути організована таким чином, щоб 

забезпечити підвищення продуктивності праці, повному використанню робочого 

часу, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної 

плати з метою оподаткування. Адже саме від правильно скоординованої організації 

обліку оплати праці залежить якість, правдивість, повнота та своєчасність 

розрахунків з персоналом . 
 

 

Оліярник Т. Ю., 

здобувач 

Наук. керівник: доц. Швець В. Є., 

Львівський національний університет 

ім. І. Франка 

 

ОПОДАТКУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Проблема оподаткування готельного господарства України є надзвичайно 

актуальною, оскільки від вдалої побудови податкової системи залежить ефективність 

діяльності готелю, його цінoва пoлітика, удoскoнaлення мaтеріaльнo-технічнoгo 

забезпечення та залучення інвестиційних пoтoків у гoтельну сферу. 

Загальновідомо, що підприємствa гoтельнoгo господарства Укрaїни сплaчують 

такі oснoвні види зaгaльнoдержaвних пoдaтків і oбoв’язкoвих плaтежів, як пoдaтoк нa 

дoдaну вaртість; пoдaтoк нa прибутoк підприємствa; пoдaтoк нaмайно (який включає 

в себе податок на землю) та єдиний соціальний внесок. Дo oснoвних видів місцевих 

збoрів у гoтельнoму гoспoдaрстві Укрaїни віднoсять туристичний збір. Плaтникaми 

туристичнoгo збoру є фізичні oсoби, які прoживaють в гoтелях, кемпінгaх, мoтелях тa 

інших приміщеннях гoтельнoгo типу усіх форм влaснoсті, та юридичні oсoби, що 

oрендують зaзнaчені приміщення. Стaвка туристичного збoру в Укрaїні 

встaнoвлюється від 0,5 дo 1% від рoзміру мінімaльнoї зaрoбітнoї плaти, встaнoвленoї 

зaкoнoм нa 1 січня звітнoгo рoку. 

Найвагоміше значення серед податків мaють пoдaтoк нa дoдaну вaртість і 

пoдaтoк на прибутoк. Як свідчaть дoслідження, нa цінoві пoдaтки (пoдaтoк нa дoдaну 

вaртість і туристичний збір) припaдaє більше ніж 2/3 зaгaльнoдержaвних податкових 

плaтежів і місцевих збoрів. Осoбливе місце нaлежить пільгaм із oпoдaткувaння 

прибутку підприємств гoтельнoгo гoспoдaрствa. Прибутoк є сьoгoдні oснoвним 
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джерелoм фінaнсувaння інвестицій підприємств рекреaційнo-туристичнoгo 

кoмплексу, тoму рівень oпoдaткувaння прибутку мaє нaдзвичaйнo вaжливий вплив нa 

якісні тa кількісні показники інвестиційнoї діяльнoсті. У всіх рoзвинутих крaїнaх 

прoстежується тенденція дo зниження податкових стaвoк на прибутoк у сфері 

туризму та рекреaції.  

Згіднo з Пoдaткoвим Кoдексoм Укрaїни, прийнятим 02.12.2010 р., з кoжним 

рoкoм стaвкa пoдaтку нaприбутoк повинна поступово знижувaтись. Тaк, у 2012 р. 

вона становила 21%, нaтoмість у 2015 р. знизилась дo 18%, а не до 16% 

прогнозованих. У ході підготовки Укрaїни до чемпіoнaту Єврoпи з футбoлу Єврo-

2012 змінaми до Зaкoну “Прo оподаткування прибутку підприємств”, тимчасово, на 

період проведення Євро-2012, встaнoвленo, що стрoкoм нa 10 рoків, пoчинaючи з 

01.01.2011 р., звільняється від оподаткування прибуток підприємств, oтримaний ними 

від нaдaння гoтельних пoслуг у гoтелях кaтегoрій “5 зірoк”, “4 зірки” тa “3 зірки”.  

У підсумку не мoжливo не відзнaчити пoзитивну тенденцію, спрямовану на 

стимулювання та рoзвитoк гoтельнoї індустрії: прибуток гoтелів звільнено від 

oпoдaткувaння, але лише за умoви, що гoтелі нaспрaвді зaймaються нaдaнням пoслуг 

з рoзміщення, що склaдaєхoчa б 50% сукупного дoхoду; пільга нaдaється лише у 

віднoшенні до прибутку, oтримaнoгo суб’єктoм господарювання від нaдaння 

гoтельних пoслуг; вивільнені кошти гoтельєри використовують на власний рoзсуд, 

aле в рaмкaх 3-річнoгo стрoку і в межах цільового признaчення, визнaченoгo зaкoнoм, 

спрямованого на рoзвитoк гoтельнoїі ндустрії. Така тенденція дає можливість 

удосконалювати матеріально-технічне забезпечення готелів та покращити цінову 

політику стосовно споживача. Адже одне з найвагоміших місць в ціноутворенні 

відіграють податки, відповідно, їх зменшення веде до пропорційного зниження ціни 

на послуги готелю. 

Oднaк, пoпри безперечний пoзитив від впрoвaдження пільги для гoтельнoгo 
гoспoдaрствa, маємо відзнaчити тaкoж і недoліки, a сaме: для пoвнoціннoгo рoзвитку 
гoтельнoгo господарства ввaжaємo зa дoцільне рoзширити кoлo суб’єктів, які 
підпaдaтимуть під дію пільги. 

Нa цінoутвoрення в гoтеляхУкрaїни, як і в інших крaїнaх світу, суттєвo 
впливaють законодавчі aкти, які визначають особливості державного регулювaння 
цін. Вaжливим фaктoрoм, щo зaгoстрює ситуaцію, є нестaбільність зaкoнoдaвчих 
актів. Спостерігається теденція нестабільності щодо податкового законодавства 
України, щo не сприяє підвищенню дoвіри підприємців дo чинних зaкoнів і бaжaнню 
їх дотримуватись. Така ситуація сприяє розвитку ринку тіньових послуг, який в 
Україні вже кілька років поспіль активно розвивається. Власники квартир спеціально 
обладнають їх для прийому іноземних туристів на короткий термін. Як правило, 
приватники надають гостям повний спектр додаткових послуг: забезпечують їх 
транспортом, перекладачем (якщо потрібно), харчуванням та іншими послугами. 
Маючи низькі фіксовані витрати і, найчастіше, не сплачуючи податки, “тіньовики” 
отримують достатні обігові кошти для підтримки якості послуг на високому рівні і 
розширення бізнесу. До того ж тіньовий готельний бізнес має можливість гнучко 
оперувати цінами в залежності від попиту та сезону, він знаходиться поза сферою 
державного регулювання, значить, не стикається з додатковими витратами. 

Як відомо, у рoзвинутих крaїнaх існує рoзгaлуженa мережа держaвнoї підтримки 
таких категорій готелів, яка склaдaється з урядoвих, змішaних і привaтних 
oргaнізaцій. Цікaвим є досвід Фрaнції, де малобюджетні готелі можуть oдержувaти 
декількa видів дoпoмoги (пoвне звільнення нoвих підприємств від пoдaтку 
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нaприбутoк впрoдoвж перших двoх рoків, нa 75% – на третьoму, нa 50% – на 
четвертoму й нa 25% – нa п’ятoму рoці діяльності та звільнення впрoдoвж перших 
двoх рoків рoбoти від сплaти пoдaтку нa землю). 

На нашу думку, система оподаткування укрaїнських гoтелів пoтребує суттєвого 
удосконалення. Необхідно звільнити низько рoзрядні підприємствa гoтельнoгo типу 
від пoдaтку нa дoдaну вaртість та зменшити для них кількість пoдaтків і oбoв’язкoвих 
плaтежів дo бюджетів різних рівнів і пoзaбюджетних фoндів. Адже в Укрaїні 
нaйбільший дефіцит не гoтельних комплексів вищoгo клaсу, a саме нижчoгo, тoму дію 
цих нoрм вaртo булo б тaкoж пoширити нa гoтелі кaтегoрії “1 зіркa” тa ”2 зірки”. 
Зменшення тиску податкових важелів надасть стимули для розвитку бізнесу 
готельєрами, а не відведення його у тіньовий сектор, оскільки при веденні тіньового 
бізнесу необхідно приховувати свою діяльність за допомогою корупційних операцій, 
які вимагають додаткових коштів. Таким чином, завдяки удосконаленню податкової 
системи готелі зможуть працювати прозоро та наповнювати державну казну. 
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АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ МСА 

 

Доречно розглянути спочатку про економічне тлумачення понять “процедури” 

та “аудиторські процедури”. Процедури (від лат. procedo) – офіційно встановлений чи 

узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь. Щодо 

аудиторських процедур, то в глосарії термінів МСА чіткого визначення не 

передбачено. Зазначено лише про процедури по суті – аудиторська процедура, 

призначена для виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень; процедури 

огляду – процедури, які вважаються необхідними для досягнення мети завдання з 

огляду, насамперед запити персоналу суб’єкта господарювання та аналітичні 

процедури, що застосовуються до фінансових даних; процедури оцінки ризиків – 

аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовище, в тому числі внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки на рівні фінансової звітності та тверджень. 

Отже, аудиторські процедури – це певні дії, що встановлені МСА, які аудитору 

необхідно обрати та виконати у відповідь на оцінені ризики щодо фінансових звітів. 

Керуючись МСА, можна визначити наступні аудиторські процедури: 
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Перевірка – представляє собою вивчення записів або документів в 

електронному чи паперовому вигляді, внутрішніх або зовнішніх чинниках і в деяких 

випадках фізичний огляд активу. 

Спостереження – представляє собою відповідний нагляд за процесами або 

процедурами, які виконують інші особи, наприклад спостереження аудитора за 

процесом інвентаризації, що здійснює персонал суб’єкта господарювання, або за 

виконанням заходів внутрішнього контролю. 

Зовнішнє підтвердження – представляє собою аудиторські докази, які отримані 

аудитором у вигляді письмової відповіді від третьої сторони у паперовій, електронній 

або іншій формі. 

Повторне обчислення – представляє собою перевірку математичної точності 

документів або записів. 

Повторне виконання – представляє собою незалежне виконання аудитором 

процедур або заходів внутрішнього контролю, що вже виконувались як частина 

заходів внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аналітичні процедури – представляють собою оцінку фінансової інформації 

через аналіз правдоподібного взаємозв’язку між фінансовими та не фінансовими 

даними. 

Запит – представляє собою пошук фінансової та не фінансової інформації від 

обізнаних осіб, як у самого суб’єкта господарювання так і за його межами. 

Отже, наведені типи аудиторських процедур відносяться до процедур по суті та 

призначені для виявлення викривлень на рівні тверджень. 
 

 

Порохнавець Б. Ю., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Воронко О. С., 

Львівська комерційна академія  

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на 

підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній 

зв’язок працівника із засобами виробництва. Підприємство самостійно здійснює свою 

діяльність, розпоряджається продукцією, яка випускається, отриманим прибутком, 

який залишився в його розпорядженні після сплати податків і інших  обов’язкових 

платежів. 

Основною метою діяльності будь-якої підприємницької структури є одержання 

найбільшого прибутку, що безпосередньо залежить від величини отримуваних 

доходів. Отже, доходи підприємства незалежно від галузі діяльності, форми власності 

та інших факторів набувають особливо важливого, ключового значення. 

Категорія доходу є однією з найскладніших в економічній науці. Вона була 

предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл та 

напрямків, що знаходить своє відображення в наукових працях багатьох сучасних 

дослідників. 

Поняття “дохід підприємства” розглядається в наукових роботах таких вчених 

як: Ф. Ф. Бутинець, В. В. Сопко, В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова, Ю. В. Борисенко, Т. 
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А. Гоголь, В. П. Грузіков, Л. Г. Мельник, Дж. Мілль, Н. М. Шмиголь, Дж. Хікс та ін. 

Однак і на сьогодні серед науковців не сформувалося єдиної та однозначної думки що 

до економічної сутності поняття “дохід”. 

В. В. Сопко пише: “момент  перетворення ресурсів на гроші має назву “дохід” 

[5, c. 417]. На думку науковців В. А. Сідун та Ю. В. Пономарьової: “дохід є виручкою 

підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування 

податку на додану вартість та акцизного збору. Валовий дохід – це загальна сума 

доходу, що отримує підприємство від всіх видів діяльності у грошовій, матеріальній 

та нематеріальних формах як на території України так і за її межами, за певний 

проміжок часу. Чистий дохід є різницею між доходами від реалізації продукції та 

обов’язковими платежами, що входять до ціни товару” [4, c. 297]. 

Згідно з НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, доходи – це 

збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження активів, або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу  (крім 

зростання власного капіталу за рахунок внесків власників) [3, c. 6]. Відповідно до 

П(С)БО 15 “Дохід” дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання 

капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу 

може бути достовірно визначена [2, c. 1]. За міжнародним стандартом 

бухгалтерського обліку 18 ”Дохід” дохід – це валове надходження економічних вигід 

протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, 

коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті 

внесків учасників власного капіталу [1, c. 2]. 

Дохід у концептуальній основі складання та подання фінансових звітів за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку  визначається у звіті про 

прибутки і збитки, коли виникає зростання економічних вигід, пов’язаних зі 

збільшенням активу, або зі зменшенням зобов’язань, і його можна достовірно 

виміряти. Це, власне, означає, що визнання доходу відбувається одночасно з 

визнанням збільшення активів, або зменшенням зобов’язань (наприклад, чисте 

збільшення активу в результаті продажу товарів або надання послуг чи зменшення 

зобов’язань у результаті відмови від боргу, який підлягає сплаті). 

Отже, розглядаючи доходи торговельного підприємства в системі показників 

його економічного розвитку, слід підкреслити, що це найважливіший економічний 

показник, який є джерелом покриття поточних витрат, сплати податку на додану 

вартість та формування прибутку підприємства. Економічна суть доходів полягає у 

відшкодуванні витрат на ведення діяльності й отримання відповідної суми прибутку, 

яка забезпечує досягнення стратегічної мети підприємства – приріст власного 

капіталу. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки природнім є те, що кожне підприємство в своїй 

галузі прагне бути лідером. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 

науковці вважають бюджетування перспективним інструментом управління будь-

якого суб’єкта господарювання. Значний внесок у розроблення теоретичних і 

практичних засад бюджетування на підприємствах зробили такі науковці, як: М. Д. 

Білик, Ф. Ф. Бутинець, С. І. Головацька, С. Ф. Голов, Е. В. Новак, В. Є Хруцкий  та ін.  

Бюджетування – це управлінська технологія, яка використовується для 

підвищення відповідальності керівників різного рівня управління за фінансові 

результати, які досягнуті очолюваними ними структурними підрозділами. У табл. 1 

наведені погляди науковців щодо змісту поняття “бюджетування” які різняться між 

собою, що свідчить про не сформованість терміну та становлення процесу його 

понятійного осмислення. 
Таблиця 1 

Зміст поняття “бюджетування” 

 

Автор Джерело Характеристика поняття 

Волкова 

О. Н.  

[1] Бюджетування – це процес узгодженого планування і управління 

діяльністю організації за допомогою бюджетів і економічних 

показників, що дозволяють визначити вклад кожного підрозділу в 

досягнення спільних цілей 

Давиденко 

Н. М.  

 

[2] Бюджетування – це ефективний інструмент управління фінансами 

підприємства з метою вироблення оптимальних напрямів 

використання доходів та формування витрат підприємства у процесі 

здійснення його фінансово-господарської діяльності 

Іщенко  

Н. А.  

[3] Бюджетування – це ефективний інструмент фінансового 

менеджменту, який забезпечує узгодження діяльності структурних 

підрозділів з метою досягнення поставленої цілі. 

Ковтун 

С. Є. 

[4] Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку і 

контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях 

управління, що дозволяє аналізувати прогнозовані та отримані 

фінансові показники. 

 

Бюджет – оперативно-фінансовий план, який як правило складається за рік, що 

відображає вхідні і вихідні потоки за операційною, фінансовою та інвестиційною 

діяльністю. Функції бюджетування відображено на рис. 1. 
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Рис.1. Основні функції бюджетування промислових підприємств 

Зведений бюджет промислового підприємства – це сукупність бюджетів, що 

узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства. Він складається у дві 

групи: операційні бюджети промислового підприємства – це сукупність бюджетів 

витрат та доходів, які забезпечують складання бюджетного звіту про 

прибутки(бюджети продаж,бюджети виконання робіт; бюджети витрат); фінансові 

бюджети промислового підприємства – це сукупність бюджетів, які відображають 

грошові потоки та фінансовий стан підприємства (бюджети грошових коштів, 

бюджети амортизаційних відрахувань). 

При здійсненні бюджетування на промислових підприємствах необхідно 

врахувати окремі фактори: розробку проектно-кошторисної документації, 

взаємовідносини між підрозділами, обмеження матеріальних і трудових ресурсів, 

своєчасну поставку сировини і матеріалів. 

Для складання бюджетних планів промислових підприємств використовують 

такі інформаційні джерела: дані фінансової звітності і показники виконання 

фінансового плану за минулий період, договори що укладаються із споживачами 

продукції та постачальниками матеріально-технічних ресурсів, економічні нормативи 

затверджені законодавством. 

При впровадженні системи бюджетування в діяльності промислових 

підприємств на практиці мають місце такі проблеми: відсутність належної 

маркетингової інформації, незадовільний стан економіки, інфляційні процеси, рівень 

кваліфікації персоналу. 

Бюджетування, на відміну від традиційних способів управління, може ефективно 

впливати на формування фінансових ресурсів, рух коштів та фінансово-економічні 

результати діяльності, оптимізувати відхилення план/факт і коригувати діяльність 

шляхом прийняття відповідних управлінських рішень. 

Система бюджетування є ядром різних моделей систем управлінського обліку. 

Розроблення системи бюджетів на промислових підприємствах дає змогу врахувати 

всі елементи прогнозів, сконцентрувати їх в бюджеті про доходи та витрати. 

Впровадження бюджетування на підприємствах обумовлюється тим, що аналіз його 

виконання дає управлінському підрозділу інформацію для обґрунтування та 

прогнозування  управлінського рішення, оцінки результатів, порівняно з цілями. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ: 

 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

 

У теорії та практиці така специфічна категорія, як “витрати майбутніх періодів” 

часто викликає неоднозначне ставлення. Законодавчі норми є досить загальними, та 

не охоплюють особливостей і специфіку діяльності окремих суб’єктів 

господарювання, а також не враховують всіх можливих варіантів щодо відображення 

в обліку операцій пов’язаних з витратами майбутніх періодів. 

Витрати є необхідною умовою функціонування суб’єкта господарювання та 

важливою складовою будь-якої господарської діяльності. Специфічним і дискусійним 

об’єктом бухгалтерського обліку відповідно до принципу нарахування та 

відповідності доходів і витрат є витрати майбутніх періодів. Вони впливають на 

собівартість продукції, витрати звітного періоду, величину фінансових результатів, а 

також на оцінку фінансового стану та платоспроможності суб’єктів господарювання. 

Відсутність одностайного підходу до визначення економічної суті витрат майбутніх 

періодів і вирішення питання їх складу з метою забезпечення об’єктивною 

інформацією при прийнятті управлінських рішень підкреслює актуальність данного 

питання. 

Слід визначитися з тим, що взагалі собою являє дана економічна категорія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що велике значення у своїх працях 

розкриттю сутності витрат майбутніх періодів приділяли такі автори як Н. В. Вареня, 

О. Василевич, Г. Волков, О. Воронова, І. Е. Гущина, Л. Гуменюк, Ю. А. 

Кузьмінський, І. Лавроненко, Т. О. Меліхова, Н. В. Парушина, В. В. Патров, Л. 

Плєшонкова, В. М. Саприкін, Я. В. Соколов. Слід відмітити, що найбільш ґрунтовно 

проблемні питання щодо обліку витрат майбутніх періодів розкрито в працях В. М. 

Саприкіна. Серед опрацьованих праць зарубіжних вчених, слід звернути увагу на 

статтю О. Є. Дубровської, що має велике значення для подальших досліджень, 

оскільки містить ґрунтовний аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2011_19_44.pdf
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витрат країн СНД. Отже, більша частина вчених стверджують, що витрати майбутніх 

періодів – це витрати, які понесені суб’єктом господарювання у звітному періоді в 

процесі господарської діяльності, але мають відношення до майбутніх звітних 

періодів, тобто будуть включені до складу витрат наступних звітних періодів шляхом 

капіталізації (розподілу) та не можуть бути конвертовані в грошові кошти. 

Варто зазначити, що склад витрат майбутніх періодів залежатиме від виду 

економічної діяльності суб’єкта господарювання і, відповідно, буде характерним для 

кожної з них. 

Здійснення аналізу витрат майбутніх періодів є необхідною передумовою 

ефективного функціонування підприємства, оскільки дані витрати впливають на 

собівартість виробленої продукції, а значить впливають на фінансовий результат 

підприємства. 

У господарській практиці підприємств при визначенні величини витрат 

майбутніх періодів застосовуються показники порівняння звітного та попереднього 

років за видами продукції та витратами. За результатами досліджень порівнюється 

собівартість товарної продукції із собівартістю реалізованої продукції, під впливом 

чого формується кінцевий фінансовий результат роботи підприємства. 

Необхідність здійснення такого аналізу полягає в тому, що на ефективність 

діяльності підприємства, показники ліквідності та фінансової стійкості впливають 

витрати майбутніх періодів. Якщо розраховуються показники ліквідності, то витрати 

майбутніх періодів повинні виключатися з розрахунку, так як вони збільшують 

підсумкову величину засобів в активі. Але, керуючись принципом безперервності 

діяльності підприємства, витрати майбутніх періодів, мають бути включені в 

розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості. Також, слід бути дуже уважним при 

виборі методу списання витрат майбутніх періодів, так як необгрунтований метод 

списання таких витрат може завищити собівартість продукції і погіршити фінансовий 

результат підприємства. 

Узагальнюючи матеріал проведеного дослідження, нами запропоновано 

наступну методику економічного аналізу витрат майбутніх періодів, завданнями 

якого є : 

- оцінка динаміки та структури витрат майбутніх періодів у балансі 

підприємства; 

- вивчення структури витрат майбутніх періодів за окремими складовими; 

- визначення факторів, що вплинули на зміну витрат майбутніх періодів у 

звітному році; 

- вивчення методу списання витрат майбутніх періодів на собівартість 

випущеної продукції; 

- оцінка впливу зміни обсягу та рівня витрат майбутніх періодів на результативні 

показники. 

Після аналізу нормативної бази, досліджень та публікацій вчених можна 

сформулювати наступні етапи аналізу витрат майбутніх періодів:  

а) аналіз динаміки і структури витрат майбутніх періодів; 

б) аналіз вибору оптимального методу списання витрат майбутніх періодів 

відповідно до обсягу випущеної продукції; 

в) аналіз впливу статті “Витрати майбутніх періодів” на майновий стан 

підприємства; 
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г) аналіз впливу зміни обсягу та рівня витрат майбутніх періодів на 

результативні показники діяльності підприємства: ліквідність, фінансову стійкість 

підприємства, рентабельність. 

При оцінюванні фінансового стану підприємства витрати майбутніх періодів 

також впливають на результативність показників. Як окрема стаття “Витрати 

майбутніх періодів” до 2013 року витрати майбутніх періодів враховувалися при 

розрахунку тільки загального коефіцієнту покриття заборгованості. Але з 2013 року 

витрати майбутніх періодів входять до складу оборотних активів підприємства, а не 

виступають як окремий розділ, тому враховуються при розрахунку багатьох 

показників: коефіцієнту мобільності, маневреності, оборотності оборотних активів, 

терміну оборотності оборотних активів тощо. 

Таким чином, дана методика аналізу витрат майбутніх періодів дозволятиме не 

лише здійснювати постійний контроль за такими витратами, але й забезпечуватиме 

надання достовірної інформації користувачам про різні види витрат майбутніх 

періодів та показуватиме їх вплив на результативні показники діяльності 

підприємства. 

У рамках цього дослідження було виявлено, що відсутній контроль за витратами 

майбутніх періодів, відсутнє їх чітке законодавче регулювання, відсутній єдиний 

метод обліку витрат тощо. А це означає, що неправильне відображення в обліку 

витрат майбутніх періодів за результатами аналізу викривляє дані фінансової 

звітності підприємства. Відповідно  таке викривлення фінансової звітності впливає на 

рішення користувачів щодо діяльності підприємства та може призвести до його 

банкрутства. 
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 УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Не секрет що товарні запаси – основний ресурс торгової компанії. Від якості 

управління ними залежать фінансові показники бізнесу. Але, як не дивно, в багатьох 

різноманітних мережах існують формалізовані правила обслуговування клієнта і 

викладки товарів, але не має чіткої політики управління товарними ресурсами. Як 

результат – в одних магазинах спостерігається дефіцит ходових позицій асортименту, 

а в інших вони накопичуються на складах. Очевидно, якщо навести лад в даних 

питаннях, вчасно доставляти товар в потрібне місце – туди де він буде швидко 

реалізований, а не лежати “мертвим грузом”, - можна значно підвищити ефективність 

управління активами. 

Управління товарними запасами — це складний комплекс заходів, спрямований 

на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при 

мінімізації поточних витрат, пов’язаних із утримуванням запасів [1]. 

Для підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства необхідне 

раціональне управління товарними запасами. Торговому підприємству приходиться 

зберігати товари до моменту їх продажу. Організовувати зберігання необхідно тому, 
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що цикли виробництва і споживання рідко співпадають. Організація складського 

зберігання товарів дозволяє уникнути таких проблем і безпосередньо впливає на 

економіку підприємства, так як втрати продукції під час зберігання, втрати під час 

завантажувально-розвантажувальних робіт і здійснення складських операцій 

збільшують собівартість цієї продукції [3]. 

Управління запасами можна звести до відповіді на два основних питання: коли 

поповнювати запас і у якій кількості? 

Рішення про кількість товарних запасів впливає на задоволення потреб покупців. 

Так, торговому підприємству необхідні запаси товарів, достатні для негайного 

виконання всіх замовлень клієнтів. Однак зберігання таких великих запасів для 

підприємства не рентабельно. З підвищенням рівня сервісу для клієнтів витрати на 

зберігання товарних запасів стрімко зростають. Тому необхідно визначити саме 

оптимальний розмір запасів. Тільки після цього можна приймати рішення про 

доцільність замовлення додаткових партій товарів, визначити їх кількість і 

вирішувати проблеми, що пов’язані з управлінням товарними запасами [2]. 

При визначенні кількості запасів, потрібно ще й визначити витрати, які будуть 

пов’язані з управлінням товарними запасами, до них відносяться: витрати на 

зберігання запасів; складські витрати; витрати на страхування товарів; податок на 

майно; витрати, пов’язані із старінням товарів; витрати, пов’язані з формуванням 

товарних запасів; транспортні витрати; витрати, пов’язані з дефіцитом товарних 

запасів [3]. 

В економічній літературі розглядаються різні проблеми управління товарними 

запасами на підприємствах торгівлі. Визначені показники, що характеризують стан 

товарних запасів; фактори, що обумовлюють розмір і швидкість обороту товарних 

запасів; стратегії управління товарними запасами; методика аналізу товарних запасів; 

методика оцінки ефективності управління товарними запасами і планування товарних 

запасів. Рекомендації по вирішенню цих проблем можуть успішно використовуватися 

в управлінні комерційною діяльністю торгових підприємств. Але для попередження 

витрат на підприємствах торгівлі і підвищення ефективності їх комерційної 

діяльності доцільно вдосконалювати систему, процес і методи управління товарними 

запасами. Необхідність у цьому обумовлюється наступними причинами. 

Перш за все, попит на товари може бути відомий тільки з визначеною 

вірогідністю і лише в окремих випадках і протягом невеликого періоду часу може 

залишатися постійним. Чим більший прогнозований період захоплюється, тим вища 

потенційна можливість відхилень прогнозів попиту від його фактичних значень. Це 

пояснюється тим, що в екстраполяції динаміки і тенденцій зміни попиту з 

використанням різних методів і моделей його прогнозування очікуються певна 

стійкість умов формування попиту [3]. 

Отже, запаси створюються для задоволення попиту, тому життєво важливо мати 

досить точну оцінку обсягу і часу попиту. Точно так само необхідно знати час 

виконання замовлення, а також у якій мірі можуть мінятися показники попиту і 

терміни виконання замовлення (час між подачею заявки й одержанням замовлення). 

Тому основна мета управління запасами – досягти задовільного рівня обслуговування 

споживачів, у той же час, утримуючи витрати на підтримку запасів у розумних 

межах. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

 

У міжнародній практиці існують спеціалізовані підходи (як на нас – 

методологія) побудови обліку та контролю державної фінансової підтримки 

сільського господарства та розвитку сільських територій. В розвинутих країнах 

суб’єкти аграрного виробництва, які отримують державну фінансову підтримку, 

зобов’язані не тільки публічно звітувати за результати її використання, а й вести 

відповідний бухгалтерський облік. 

Основні напрями удосконалення методології обліку державної підтримки 

визначені на рис. 1. В умовах дії в Україні правил СОТ характер державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва буде змінюватись. З податкових пільг, прямої 

підтримки, акцент зміщуватиметься на користь підтримки дохідності та ефективності 

виробництва, розвитку сільських територій. 

За МСФЗ порядок обліку державної фінансової підтримки аграрного сектору 

економіки регламентується МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття 

інформації про державну допомогу” та МСБО 41 “Сільське господарство”. 

Рекомендований МСФЗ порядок обліку державної фінансової підтримки постійно 

вдосконалюється та слугує певним орієнтиром для адаптації до національних 

особливостей та потреб України. 

В Україні відсутні стандартизовані підходи до організації обліку та звітності 

державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Регламентований П(С)БО 

15 “Дохід” облік бюджетних дотацій не виділяє аграрної специфіки, зміст П(С)БО 30 

“Біологічні активи” в цьому питанні є значно обмеженим, ніж МСБО 41 “Сільське 

господарство”, бухгалтерський облік державної фінансової підтримки села не 

узгоджений з податковим обліком, також розбалансованими є підходи Мінфіну, 

Мінагрополітики та ДержкомстатуУкраїни до проблем звітності з цих питань.  

У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів 

зазначається, що цільове фінансування капітальних інвестицій на створення 

довгострокових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, 

зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, визнається доходом рівними 
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частками [3]. Отже, необхідно доопрацювання П(С)БО 30 “Біологічні активи” щодо 

обліку цільового фінансування капітальних інвестицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Основні напрями удосконалення методології обліку державної підтримки 

 

Враховуючи важливість аграрної галузі для достойного позиціювання України у 

світовому економічному просторі, завдання відпрацювання дієвої та узгодженої 

методології обліку та звітності державної фінансової підтримки 

сільськогосподарського виробництва є першочерговим як на галузевому, так і на 

національному рівнях підготовки бухгалтерських стандартів. 

Першочерговими методологічними завданнями побудови відповідного 

стандарту є: виявлення впливу бюджетної підтримки на результати діяльності; 

ідентифікація об’єктів обліку та  контролю; розкриття інформації у фінансовій 

звітності [1]. 

Отже, дослідження теоретичних основ та удосконалення методології облікового 

забезпечення державної підтримки аграрного сектору економіки України значною 

мірою зумовлене необхідністю перегляду наявного обліково-інформаційного 

забезпечення системи державного фінансування у зв’язку зі вступом України в СОТ 

та суттєвим збільшенням питомої ваги державної підтримки саме сільського розвитку 

у загальних видатках на підтримку аграрного виробництва. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із важливих напрямів аналізу фінансового стану є дослідження 

платоспроможності та ліквідності підприємства, яке забезпечує, з одного боку, 

здійснення контролю за своєчасним виконанням зобов’язань перед партнерами з 

бізнесу та інвесторами з метою підвищення їх довіри, а з іншого – регулярний 

моніторинг фінансового стану господарюючого суб’єкта у цілому та його фінансової 

стійкості, зокрема, задля виявлення і усунення фінансових проблем.  

Вивченню питань платоспроможності і ліквідності приділяли увагу багато 

вчених, зокрема: М. Г. Чумаченко, Є. М. Мних, Н. М. Давиденко, І. М. Макарчук, О. 

Я. Базілінська, В. В. Ковальов, Ф. Ф. Бутинець, А. Д. Шеремет, Г. В. Савицька та ін. 

Однак зміна умов господарювання потребує уточнення суті цих економічних 

категорій. 

Загальноприйнято вважати, що платоспроможність – це здатність підприємства 

до швидкого погашення своїх короткотермінових зобов’язань. Іншими словами, під 

платоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним у 

встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов’язань, які випливають із 

кредитних та інших операцій грошового характеру. Ознакою платоспроможності 

підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргів перед банком, 

бюджетом, постачальниками, працівниками та іншими контрагентами.  

На наш погляд, платоспроможність – це здатність підприємства у встановлені 

терміни погашати свої короткострокові зобов’язання перед контрагентами у повному 

обсязі. Терміни погашення зобов’язань можуть бути зазначені у договорах поставки 

(за взаємною згодою підприємства з постачальниками); у кредитних договорах (за 

взаємною згодою підприємства з банком), а можуть бути прописані на законодавчому 

рівні (терміни сплати податків, зборів і платежів). У будь-якому випадку термін 

погашення заборгованості практично завжди відомий підприємству.  

Ще одним показником, який характеризує фінансовий стан підприємства, є 

ліквідність, тобто здатність активу перетворюватися у готівку. Чим менше часу, 

необхідно для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, тим вища його 
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ліквідність. Цей показник свідчить про те, як швидко підприємство може продати свої 

активи та отримати гроші для оплати своїх зобов’язань. Підприємство може володіти 

значними оборотними активами, але бути неплатоспроможним, тобто нездатним 

погасити свої поточні зобов’язання через те, що не може їх перетворити на грошові 

засоби. Така ситуація може скластися у тому випадку, коли оборотні активи є 

неліквідними, тобто вони не придатні ні до використання у господарській діяльності, 

ні для реалізації. 

Загалом, можна стверджувати, що платоспроможність підприємства залежить 

від ліквідності активів, яка, визначається їх структурою. Ліквідність підприємства 

відіграє вирішальну роль у формуванні його іміджу та інвестиційної привабливості. 

Переважна більшість авторів розглядають аналіз ліквідності та 

платоспроможності як необхідну умову розробки і прийняття оптимальних 

управлінських рішень щодо управління ними або можливостей кредитування й 

інвестування. В обох випадках важливим є не тільки ступінь ліквідності і 

платоспроможності, а й фактори, що його зумовлювали. Однак, на необхідності 

проведення факторного аналізу наголошують лише окремі автори. Відповідно, 

відсутність комплексних досліджень факторів, які впливають на ліквідність та 

платоспроможність підприємств, робить результати аналізу мало придатними для 

розробки і прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Отже, платоспроможність має ширше значення в оцінці якості фінансового 

стану підприємства, ніж ліквідність, оскільки передбачає не лише здатність 

конвертування оборотних активів у засоби платежу, а й фінансову стійкість. Своєю 

чергою, дослідження платоспроможності і ліквідності підприємства формує підґрунтя 

для розробки і прийняття оптимальних управлінських рішень щодо управління 

фінансовим станом підприємства. 
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РЕАЛІЇ ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: 

ОБЛІК ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ  

 

Непроста ситуація в державі, в умовах коли активно проводиться 

антитерористична операція на сході України та поглиблення фінансово-економічної 

кризи обумовлює пошук керівництвом держави нових шляхів наповнення бюджету, 

шляхом прийняття непопулярних реформ та введення надмірного оподаткування для 

суб’єктів господарювання та громадян.  

Варто зауважити, що прийнятий Закон України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів” від 31.07.2014 р., 

визначив військовий збір, який сплачується з метою поповнення бюджету держави на 

користь виконання останньою оборонної функції. Такий збір був введений тимчасово 

на термін до 1 січня 2015 року. 

Об’єктом оподаткування військовим збором до 01.01.2015 р. вважалися:  
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- доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) 

платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;  

- виграші в державну та недержавну грошову лотерею, виграші гравця 

(учасника), отримані від організатора азартної гри. 

Платниками військового збору є: 

- фізична особа–резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в 

Україні, так і іноземні доходи; 

- фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи із джерела їх походження в 

Україні; 

- податковий агент 

Ставка війського збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування.  

Податкова реформа в Україні, яка була розпочата у січні 2015 року не тільки не 

скасувала військовий збір, а ще й розширила коло об’єктів оподаткування. Згідно 

нових правил, до об’єктів оподаткування військовим збором також належать  

- проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні (інвестиційні) доходи, 

сплачені резидентами України;  

- доходи отримані від надання резидентам або нерезидентам в оренду майна;  

- доходи від продажу рухомого та нерухомого майна; 

- доходи від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій 

українських емітентів;  

- доходи, отримані у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування 

ризиків на території України;  

- доходи страховиків–резидентів;  

- вартість спадщини, подарунків, виграшів, призів; 

- інші доходи фізичних осіб, отримані на митній території України.  

Варто звернути увага й на те, що об’єкт оподаткування військовим збором усіх 

доходів, які обкладаються ПДФО, виникає лише для доходів, нарахованих після 

01.01.2015 р. Тобто під час виплати в поточному році доходів, нарахованих у 2014 

році, які не були до 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування військовим збором, його не 

утримують. 

Також об`єктом оподаткування військовим збором є грошове забезпечення 

військовослужбовців. Цей факт являє собою зовсім не зрозуміле явище реформи 

Збройних Сил України.   

Існують неузгодженості щодо оподаткування військовим збором доходів 

фізичних осіб-підприємців на спрощеній та загальній системі оподаткування, а також 

тих доходів, з яких платники ПДФО сплачують податок самостійно за результатами 

річного декларування (наприклад, продаж фізичною особою корпоративних прав 

іншій фізичній особі; отримання іноземних доходів, дарунків, спадщини, які 

підлягають оподаткуванню ПДФО; дохід від продажу (обміну) рухомого майна).  

Суми утриманого військового збору із виплат працівникам, що входять до фонду 

оплати праці, відображають кореспонденцією рахунків: Дебет 661 “Розрахунки за 

заробітною платою”, Кредит 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”. Якщо 

військовий збір сплачується із сум, які підприємство утримує (як податковий агент) з 

працівника, зокрема, під час виплати винагороди за цивільно-правовими договорами, 

то для відображення суми утриманого збору застосовується субрахунок 685 

“Розрахунки з іншими кредиторами”. Тобто в такому випадку утримання військового 

відображають кореспонденцією рахунків: Дебет 685 “Розрахунки з іншими 



166 
 

кредиторами” Кредит 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”. Сплата 

військового збору до бюджету відображається кореспонденцією: Дебет 642 

“Розрахунки за обов’язковими платежами” Кредит 311 “Поточні рахунки в 

національній валюті”. 

Щодо звітування за військовим збором, то ні Законом України за редакцією 2014 

року, а ні за редакцією 2015 року не вказано шляхи складання і подання звітності. 

Звідси можемо стверджувати, що за умови якщо платник податку є податковий агент, 

то саме він здійснює утримання та сплату військового збору. Але протягом п’яти 

місяців із запровадження військового збору і до теперішнього часу не ухвалено 

форми податкової звітності для військового збору (проект нової редакції форми 

№ 1ДФ, яку передбачалося доповнити розділом ІІ, у якому наводити дані про 

нарахування та сплату військового збору органи ДФСУ так і не затвердили).  

У вище зазначених випадках незрозуміло, яким чином і де саме платник податку 

має визначити податкові зобов’язання з військового збору (принаймні, чинна форма 

Декларації про майновий стан і доходи такої можливості не надає).  

Отже, порядок справляння, обліку та звітності військового збору є не 

досконалим і в деякій мірі необґрунтованим та потребує доопрацювань, у першу 

чергу в питанні звітування що дозволить здійснювати ефективний контролю за 

сплатою такого виду збору.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У сучасних умовах ринкової економіки все більшої ролі для підприємств 

набувають економічні перетворення, пов'язані з інтенсивним накопиченням і 
використанням інтелектуального капіталу. Якщо раніше провідними для розвитку 
підприємництва були матеріальні та фінансові активи, то сьогодні все більшого 
значення набуває інтелектуальний капітал. 

Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних вчених, можна дати наступне 
визначення: інтелектуальний капітал – це нагромаджена у процесі інтелектуальної 
діяльності сукупність знань, досвіду, навичок, творчості, здібностей, взаємовідносин, 
що мають економічну цінність і використовуються у процесі виробництва та обміну з 
метою отримання доходу. У сучасній літературі інтелектуальний капітал аналізується 
в чотирьох взаємопов'язаних аспектах: цінність, що визначається як актив, здатний 
приносити дохід; система, що являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів; 
процес, який відображає наявність відтворювальних характеристик, пов'язаних із 
кругообігом та результат, що означає пріоритет у процесі споживання [1, с. 57]. 

Одне з найбільш повних визначень інтелектуального капіталу, яке відображає 
його сутність, на нашу думку, дав Т. А. Стюарт – лауреат багатьох премій. “Під 
інтелектуальним капіталом я розумію не жменьку докторів наук, які видобувають 
істину за замкненими дверима якоїсь лабораторії. І не інтелектуальну власність, таку 
як патенти і авторські права, хоча вона і є його складовою частиною. Інтелектуальний 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63315.html
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/16378
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/16378
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/13780
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капітал – сума знань усіх працівників компанії, що забезпечує її 
конкурентоспроможність…” [4, c. 178]. 

Оперуючи різними поняттями, автори говорять про одні і ті ж складові 

інтелектуального капіталу, тільки в своїй інтерпретації. На основі досліджень, можна 

прийти до висновку, що основними та постійно названими складовими 

інтелектуального капіталу є людський, організаційний, споживчий капітали, що 

можуть характеризуватися складною структурою, що відображає можливість 

існування диференційованих схем взаємозв’язку між собою. Людський капітал: 

знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, 

моральні цінності, культура праці та інше. Організаційний капітал: патенти, ліцензії, 

товарні знаки, технічне й програмне забезпечення, організаційна структура, 

корпоративна культура. Споживчий капітал: зв’язки з економічними контрагентами 

(постачальниками, споживачами, посередниками), інформація та історія взаємин про 

економічних контрагентів, торговельна марка [3, с. 24]. 

В умовах ринкової економіки інтелектуальний капітал виступає основним 

фактором економічного зростання. Його формування потребує від самої людини і від 

суспільства значних затрат, які постійно зростають. Інтелектуальний капітал у вигляді 

знань, досвіду, навичок може накопичуватись, з накопиченням його доходність 

зростає до певного рівня, обмеженого тривалістю активного працездатного віку, а 

потім різко знижується. Характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал 

зумовлені історичними, національними, культурними особливостями та традиціями. 

Вони повинні забезпечувати його власнику отримання вищого доходу та приносити 

значний за тривалістю і обсягом економічний і соціальний ефект. Чим якісніші і 

триваліші інвестиції, тим вищий і триваліший ефект. Інтелектуальний капітал 

невіддільний від свого носія – живої людини, і внаслідок цього він, як актив, майже 

повністю неліквідний та його використання завжди регулюються самою особою 

незалежно від джерела інвестицій на його розвиток. 

Чинники, що впливають на інтелектуальний капітал: робоча сила, фінансово-

інноваційний капітал, високі технології, рівень розвитку інформаційного середовища, 

наявність сучасної ринкової інфраструктури, стан інноваційного середовища.  

В сучасних умовах інтелектуальний капітал є пріоритетним фактором 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, оскільки його формування та 

ефективне використання дозволяє суттєво впливати на здобуття конкурентних 

переваг та отримання значного економічного ефекту за умов жорсткої конкурентної 

боротьби [2, с. 20].  

Інтелектуальний капітал приймає безпосередню участь у процесі виробництва, 

забезпечуючи зростання економічної цінності виготовленої продукції, що дозволяє 

підприємству отримувати додатковий прибуток. Завдяки його формуванню та 

використанню зростає продуктивність праці, створюються стійкі конкурентні 

переваги підприємства. У зв’язку з цим, забезпечення довгострокової та динамічно 

зростаючої прибутковості підприємства тісно залежить від ефективності управління 

його інтелектуальним капіталом.  

Можна зробити висновок, що за сучасної ринкової економіки інтелектуальний 

капітал є фундаментальною економічною категорією, яка відіграє надзвичайно 

важливу роль в ефективному функціонуванні сучасного підприємства, впливаючи на 

рівень його конкурентоспроможності та прибутковості. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДОХОДІВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Господарська діяльність виробничо-торгівельного підприємства складається з 

двох безупинних взаємозалежних господарських процесів: виробництва товарів і їх 

збуту (реалізації). З метою здійснення своєї діяльності підприємство має 

розпоряджатися певними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та 

засобами. Планомірне комбінування та використання визначених факторів 

виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції є основною для 

отримання доходів, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних 

інтересів його власників. Фінансовим підсумком господарської діяльності 

підприємства є його дохід. Дохід підприємства в основному утворюється в результаті 

продажу (реалізації) готової продукції, послуг, товарів. Актуальність теми пов’язана з 

тим, що кожне підприємство ставить собі за мету отримання доходу. 

Метою роботи є дослідження економічної сутності доходів як економічної 

категорії. 

Дослідженням практичних аспектів обліку доходів займалися такі науковці, як: 

В. І. Бачинський [2], М. І. Бондар [1], А. М. Волошин [2], В. І. Єфіменко [1], Л. І. 

Коваль, М. В. Корягін, П. О. Куцик [2], Л. Г. Ловінська [1], Ф. Ф. Макарук, Л. Г. 

Медвідь [2], Т. В. Попітіч [2], В. В. Сопко, О. М. Чабанюк [2], В. О. Шевчук, праці 

яких покладені в основу роботи. 

Прибуток підприємства – це перевищення доходів від його діяльності над сумою 

понесених витрат; він являє собою єдину форму його власних надходжень. Поняття 

“дохід” означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який 

виникає в процесі звичайної діяльності підприємства. Категорія доходу є однією з 

найскладніших в економічній науці. Економічна категорія дохід досліджується 

протягом багатьох століть і тісному взаємозв’язку з такими термінами як “економічна 

діяльність” та “прибуток”. 

На сучасному етапі досліджень категорії “дохід” акцент робиться на 

поглиблення теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу і 

використання доходу на рівні окремих суб’єктів господарювання. Поняття “дохід 

підприємства” у сучасній науковій літературі базується на двох принципових 

підходах, які визначають його зміст у широкому і вузькому розумінні. У свою чергу, 
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широке розуміння змісту цього поняття включає економічний та бухгалтерський 

підхід до його визначення. 

Підґрунтям економічного підходу щодо визначення цього поняття є термін 

“виручка”, тобто обсяг продажу виробленої підприємством продукції (робіт, послуг). 

Інколи цей термін ототожнюється з поняттям “дохід підприємства”. 

Бухгалтерський підхід до поняття “дохід підприємства” переважно базується на 

терміні “економічна вигода”. Такий зміст цієї категорії визначено в П(С)БО 15 

“Дохід”. На відміну від широкого трактування поняття “дохід підприємств”, як за 

економічним, так і за бухгалтерським підходом, вузьке трактування цього поняття 

суттєво обмежує його зміст за кількісними параметрами.  

Поняття “дохід” означає надходження економічних вигод протягом звітного 

періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці 

надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке 

пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню – 

збитком. 

Доходи від реалізації продукції не можуть виникнути без покупців або 

замовників, тому первинний облік доходів доцільно розглядати саме з цього боку, як 

оформлення розрахунків з покупцями та замовниками. В багатьох випадках при 

реалізації продукції передача ризиків і вигод від володіння продукцією співпадає з 

передачею юридичного права власності або передачею майна у власність покупця. 

Для узагальнення інформації про доходи від операційної діяльності підприємств 

призначені рахунки 7 класу “Доходи і результати діяльності”. 

Отже, перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці, а 

також зокрема на кожному підприємстві – вирішальній сфері людської діяльності, 

тому доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, пов’язані з урахуванням 

фінансового положення підприємства. 

В умовах ринкових відносин поняття “дохід підприємства” слід розглядати 

ширше, ніж “виручка від продажу продукції (робіт, послуг)”. Найпоширенішим серед 

сучасних економістів стало визначення поняття “дохід підприємства” як суми 

виручки від реалізації продукції і майна, а також від здійснення позареалізаційних 

операцій. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Фінансовою основою функціонування держави є податки, адже саме вони 

забезпечують більшу частину доходів бюджетів, мобілізуючи грошові ресурси для 

фінансування державних видатків. У сучасних умовах господарювання податки 

слугують не лише джерелом наповнення бюджетів, а й дієвим інструментом 

державного регулювання економіки, тому вони виконують важливу роль як у 

забезпеченні фінансової стабільності держави, так і в досягненні соціального 

добробуту громадян. Невідповідність податкових надходжень до бюджетів 

фінансовим потребам держави загострює проблему підвищення ефективності 

адміністрування податків і зборів, вирішення якої потребує системного підходу. 

Теоретичні та практичні аспекти адміністрування податків досліджували 

вітчизняні науковці : В. Андрущенко, З. Варналій, О. Василик, О. Воронкова, О. 

Данілов, О. Десятнюк, Т. Єфименко, О. Замасло, Ю. Іванов, М. Кармінська- 

Белоброва, А. Кізима, В. Кміть, А. Крисоватий, М. Крупка, В. Мартинюк, В. Мельник, 

Л. Олейнікова, К. Проскура, А. Соколовська, І. Таранов, К. Швабій. 

Метою статті є дослідження методологічних аспектів адміністрування ПДВ та 

особливостей його здійснення в Україні. 

Слово “адміністрування” походить від латинського “administratio” і означає 

керівництво, управління. Отже, адміністрування означає управління, тоді 

адміністрування податків та платежів має означати управління у сфері 

оподаткування. Адміністрування податків і платежів можна визначати як 

управлінську діяльність держави у сфері обґрунтування і розробки податкової 

політики, організації процесу оподаткування та забезпечення своєчасної і повної 

сплати податків і зборів платниками податків. Адміністрування податків можна 

поділити на такі гілки: фіскальне адміністрування та адміністрування податкових 

зобов’язань. 

Система податкового адміністрування – це сукупність елементів (інструментів) 

податкового адміністрування, в результаті дії яких забезпечується процес управління 

у сфері оподаткування. Система податкового адміністрування складається з таких 

елементів: організація податкових відносин;  прогнозування та планування 

податкових надходжень; адміністративне регулювання податкових відносин; 

консультативна робота; податковий контроль; адміністрування податкового боргу; 

впровадження сучасних технологій податкового адміністрування. 

Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості на кожному 

етапі виробництва продукції, що надходить до бюджету після їх реалізації. Інакше 

кажучи, ПДВ – це непрямий податок, який стягується до бюджету у вигляді надбавки 

до ціни товару, який сплачується споживачами. Об'єкти оподаткування ПДВ 

оподатковуються за ставкою 20, 7 відсотків і нульовою ставкою. При цьому платники 

податку здійснюють окремий облік операцій з продажу та придбання, які підлягають 

оподаткуванню за ставкою 20, 7 відсотків та звільнених від оподаткування, а також 

операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат виробництва або не 
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підлягає амортизації, імпортних та експортних операцій. 

На нашу думку, систему адміністрування податків слід розглядати як 

сукупність взаємопов’язаних елементів, зокрема фіскальних та інших центральних 

органів виконавчої влади як керуючої і податкових платежів як керованої систем. 

Управлінська діяльність керуючої системи спрямована формування податкових 

надходжень до бюджетів різних рівнів і державних цільових фондів, що забезпечує 

реалізацію функцій податків у порядку, передбаченому законодавством. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  

 

Роздрібна торгівля є найважливішою галуззю національної економіки, основним 

показником діяльності якої є роздрібний товарооборот. У сфері роздрібної торгівлі 

закінчується процес обігу товарів і вони переходять у сферу особистого споживання. 

Роздрібна торгівля – це реалізація товарів безпосередньо населенню для особистого 

споживання. Роздрібна торгівля поділяється за формами власності 

на державну, колективну, спільну, приватну, змішану. 

Роздрібна торгівля є кінцевою стадією каналів товаропросування. Вона постійно 

намагається розширити товарний асортимент, збільшувати обсяги продажу [2]. 

Роздрібні торгівці виконують низку функцій, які збільшують цінність надаваних ними 

товарів і послуг. Зазвичай, це такі функції: забезпечення певного асортименту товарів 

і послуг; дроблення партій товару, що надходять у роздрібну торгівельну мережу; 

зберігання запасів; забезпечення сервісу; збільшення цінності товарів і послуг [1]. 

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром (з-під 

алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів), в 

роздрібний товарооборот не включається. Роздрібний товарооборот визначається у 

цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від 

часу сплати грошей. Основним джерелом формування доходу від реалізації товарів 

роздрібними торговими підприємствами є торгова націнка. Торгова націнка — це 

частина вартості товарів, яка призначена для відшкодування торговому підприємству 

витрат з реалізації та утворення певного рівня рентабельності. У склад торгової 

націнки також відносять суму ПДВ, що відноситься до купівельної вартості товару. 

[3]. Визначення собівартості товарів при їх реалізаці може відбуватися за одним з 

обраних методів (ФІФО, середньозваженої собівартості, ідентифікованої собівартості 

або цінами продажу). 

Бухгалтерський облік на роздрібному торговельному підприємстві має 

забезпечити: контроль за виконанням плану роздрібного товарообігу, підготовку 

інформації, необхідної для управління всіма службами підприємства; перевірку 

правильності документального оформлення, законності і доцільності товарообігових 

операцій, своєчасне і повне їх відображення в обліку; організацію 

матеріальної відповідальності за товари і тару; контроль за правильністю списання 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
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товарних втрат; контроль за дотриманням правил проведення інвентаризацій, 

своєчасне виявлення і відображення в обліку їх результатів [1]. 

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. 

Значна частина витрат згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 

“Запаси”, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - 

розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків 

транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних 

послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів 

підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. 

Підставою для відображення товарів в обліку є такі первинні документи: 

накладні типової форми № М-11; товарно-транспортні накладні типової форми № 1-

ТН і форми № 1-ТН (алкогольні напої) при доставці товарів автомобільним 

транспортом; залізничні накладні при надходженні товару залізничним транспортом. 

До залізничної накладної можуть бути додані специфікації (перелік усіх видів і сортів 

товарів, що входять до цієї партії) і пакувальні аркуші (перелік усіх видів і сортів 

товару, що перебувають у кожному товарному місці), про що обов'язково робиться 

помітка в накладній; накладні на внутрішнє переміщення; товарно-грошові звіти; 

сертифікати; довіреності; договори. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із найпривабливіших джерел залучення коштів є кредиторська 

заборгованість. З урахуванням того, що розмір кредиторської заборгованості суттєво 

впливає на фінансовий стан підприємства, необхідно створити механізм управління 

кредиторською заборгованістю, що являє собою цілеспрямований процес її 

формування з різних джерел і в різних формах відповідно до потреб підприємства в 

позиковому капіталі на різних етапах його розвитку. Різноманіття задач, 

розв'язуваних у процесі цього управління, визначає необхідність розробки 

спеціальної фінансової політики в цій області на підприємствах, що використовують 

значний обсяг позикового капіталу. 

Політика управління кредиторською заборгованістю являє собою частину 
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загальної фінансової стратегії, що полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм 

і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку 

підприємства. 

Сьогодні важко уявити підприємство, у якого б не виникало кредиторської 

заборгованості перед банками-кредиторами, постачальниками, робітниками, бюджетом 

та ін. Підприємствам необхідно ефективно управляти кредиторською заборгованістю та 

слідкувати за її величиною. З одного боку, наявність такої заборгованості є позитивним 

елементом, оскільки вона є “дешевою” заборгованістю порівняно із зобов’язаннями за 

отриманими кредитами банків, векселями, облігаціями та дозволяє користуватися 

коштами інших підприємств. Проте, надто велика величина кредиторської 

заборгованості знижує платоспроможність підприємства та може стати одним із 

аргументів відмови інших підприємств, фінансових структур від співпраці. 

Процес управління може бути проведений за допомогою двох варіантів: оптимізації 

та мінімізації. Оптимізація кредиторської заборгованості – пошук нових підходів, за 

допомогою яких зміни кредиторської заборгованості можуть позитивно впливати на 

діяльність підприємства. Наприклад, запровадження в системі управління служби 

контролінгу, мотивація персоналу через преміювання, проведення постійних переговорів 

з постачальниками щодо умов поставок, отримання знижок в залежності від обсягу 

замовленої продукції за певний період часу. Мінімізація представляє собою механізм 

управління кредиторською заборгованістю, при якому поточна заборгованість 

максимально зменшується. 

Проблемам організації обліку кредиторської заборгованості та управління її 

розмірами на підприємстві присвячені праці відомих науковців, таких як: Ф. Ф 

Бутинець, П. О. Куцик, М. В. Корягін, В. О., Озеран, В. В. Сопко та ін. 

Управління кредиторською заборгованістю є одним з найбільш складних завдань 

бухгалтерського обліку, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти 

господарської діяльності на перший план висувають вирішення власних проблем, 

замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед кредиторами. Прогалини 

законодавчої бази щодо майнової відповідальності за невиконання власних договірних 

зобов’язань дають можливість зловмисникам ухилятись від розрахунків за борговими 

зобов’язаннями. 

Ефективна політика управління кредиторською заборгованістю дає змогу 

розширювати ринки збуту товарів, залучати нових реалізаторів продукції. 

Якщо підприємство не досить вдало керує зобов’язаннями, тоді кредиторська 

заборгованість буде “працювати” проти підприємства, бо її зростання буде призводити 

до погіршення його фінансового стану. Тому необхідно постійно розробляти і 

впроваджувати заходи щодо удосконалення управління кредиторською заборгованістю, 

а саме: оптимізація величини кредиторської заборгованості підприємства; постійний 

контроль оборотності коштів у розрахунках; проведення відбору потенційних 

постачальників і визначення умов і форм оплати товару, що передбачені в договорах і 

контрактах; здійснення відбору постачальників за допомогою неформальних критеріїв: 

рівень поточної платоспроможності клієнта, дотримання платіжної дисципліни, 

прогнозні фінансові можливості, фінансові та економічні можливості підприємства; 

проведення ранжирування кредиторської заборгованості за строками виникнення; 

постійний аналіз рівня усіх видів заборгованості і визначення їх критичного рівня; 

дотримання економічно обґрунтованого рівня співвідношення між кредиторською та 

дебіторською заборгованості; побудування аналітичного обліку з забезпеченням 

отримання даних про терміни погашення, про утворення прострочень, про наявність 
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векселів, що дозволить не допускати виникнень необґрунтованої заборгованості; 

постійний контроль стану розрахунків за термінами; розширення системи авансових 

платежів від покупців з метою нагромадження ресурсів для погашення кредиторської 

заборгованості; своєчасне виявлення недопустимих видів кредиторської заборгованості 

(прострочена заборгованість до бюджету та ін.) 

Отже, впровадження ефективної системи управління заборгованістю дасть 

можливість підприємству контролювати кредиторську заборгованість, проводити її 

погашення в установлені строки та формувати кредитну політику. У такому випадку 

залучені кошти будуть виступати для підприємства додатковим та відносно дешевим 

джерелом його фінансування. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

 

Важливим фактором забезпечення зацікавленості працівників у підвищенні 

продуктивності праці та поліпшенні результатів діяльності підприємства виступає 

застосування ефективних методів управління працею. Нині основним засобом 

формування такої зацікавленості виступає оплата праці, яка відображає кількість і 

якість витраченої працівником праці.  

В умовах ринкових відносин оплата праці стає в залежність не тільки від 

результатів праці робітників, але й від ефективності діяльності підрозділів та 

підприємства в цілому. Тому, важливим інструментом системи управління 

підприємством є контроль витрат на оплату праці, який повинен враховувати систему 

ознак їх класифікації. 

Метою наукової роботи є вивчення існуючих класифікацій витрат на оплату 

праці та надання пропозицій щодо нової класифікації витрат на виплат працівникам.  

Методологія та методика дослідження ефективності управління витратами 

повинна базуватись насамперед на обґрунтованій цілеспрямованій класифікації 

витрат за певними ознаками, що дасть змогу забезпечити виокремлення різновидів 

витрат залежно від встановлених цілей обліку на підприємстві та сформувати базу 

для планування, контролювання і регулювання відповідних пріоритетних груп витрат 

[1, с. 219]. 

http://economedu.ru/finance-managment/254-kratkosrochnaya-politika.html?start=11
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Класифікація витрат на оплату праці персоналу є основою правильної організації 

бухгалтерського обліку, що є наслідком зростання продуктивності праці та 

своєчасного виконання зобов’язань перед персоналом підприємства з нарахування та 

виплати заробітної плати. 

Витрати на оплату праці не однорідні та, як правило, для задоволення вимог 

управління, групуються за декількома класифікаційними ознаками. 

1. За видами витрат: на основну заробітну плату; на додаткову заробітну плату; 

інші заохочувальні та компенсаційні витрати (рис 1., 2.). 

 

Рис 1. Класифікація за видами витрат на оплату праці 

 

 

Рис. 2. Склад витрат на оплату праці на торгівельному підприємстві 

2. Відповідно до П(С)БО 16 витрати операційної діяльності групуються за 

такими економічними елементами: 

- матеріальні затрати; 

- витрати на оплату праці; 
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- відрахування на соціальні заходи; 

- амортизація; 

- інші операційні витрати. 

На нашу думку, до складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються 

заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, 

компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші 

витрати на оплату праці (рис. 3). 
 

 

 

 

Рис.3. Класифікація витрат на оплату праці 

 

Представлена класифікація витрат на оплату праці дозволить чітко 

сформулювати основні фактори зміни даних витрат у системі бухгалтерського обліку, 

що надасть змогу підвищити ефективність здійснення контролю за витратами на 

оплату праці на підприємстві. Також запропонована класифікація витрат на оплату 

праці забезпечує поглиблення існуючих підходів в частині ідентифікації складових 

витрат на оплату праці, сприяє упорядкуванню їх видів та є основою для побудови 

раціональної системи рахунків аналітичного обліку для підвищення точності та 

об’єктивності інформаційної бази, що формується в сфері прийняття управлінських 

рішень. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Фінансові інвестиції на сьогодні відіграють надзвичайно важливу роль в 

економічній системі нашої країни. Вони слугують альтернативним джерелом 

отримання доходу підприємства. Це зумовлює необхідність забезпечення 

ефективного управління інвестиційними процесами. Основою такого управління на 

рівні підприємства є своєчасна та достовірна інформація щодо фінансових 

інвестицій, яка формується в системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.  

Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку 

залежить від їх сутності та правильного застосування робочого плану рахунків. 

Важливе місце в раціональній організації обліку фінансових інвестицій відводиться 

їх класифікації. Зазначені обставини визначають актуальність теми дослідження. 

Передумовою правильної класифікації фінансових інвестицій є дослідження їх 

сутності. Визначенню економічної сутності фінансових інвестицій багато уваги 

приділено в науковій та економічній літературі. 

Податковим Кодексом України фінансові інвестиції визначаються як 

господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 

паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів [4]. В бухгалтерському 

обліку сутність фінансових інвестицій закріплено в МСБО 39 “Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка” [3], П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” [5], де вони 

визначаються як “активи, які утримуються підприємством з метою збільшення 

прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод 

для інвестора”. 

На нашу думку, фінансові інвестиції – це господарські операції, що 

передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших 

фінансових інструментів з метою отримання доходів та прибутку. 

Класифікацію фінансових інвестицій у своїх працях досліджували вітчизняні 

науковці та практики, а саме: В. В. Бабіч, М. І. Бондар, І. М. Боярко, Т. І. Воробець, 

Я. В. Голубка, Я. Д. Крупка, Є. Б. Пономаренко, Л. К. Сук, О. О. Терещенко, Ю. А. 

Подвисоцький. 

М. І. Бондар [1, с. 128], класифікує фінансові інвестиції за такими ознаками: за 

строком вкладення; за видом взаємовідносин; за регіональною ознакою. І. М. Боярко 

[2, с. 253], пропонує класифікувати фінансові інвестиції за характером участі в 

інвестиційному процесі та за формами власності. На основі проведених досліджень, 

нами запропоновано класифікацію фінансових інвестицій, яка наведена в табл. 1. 

На основі узагальнення та систематизації підходів до класифікації фінансових 

інвестицій запропонована нами класифікація дозволяє раціонально організувати 

облік фінансових інвестицій. 

За результатами проведених досліджень, на нашу думку, фінансові інвестиції – 

це господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 

паперів, деривативів та інших фінансових інструментів з метою отримання доходів 

та прибутку. 
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Таблиця 1  

Класифікація фінансових інвестицій 

 

Класифікаційні ознаки Види фінансових інвестицій 

За терміном вкладання 
Довгострокові 

Поточні 

За формами власного капіталу, що 

інвестується 

Приватні 

Державні 

Іноземні 

В залежності від мети придбання 

Подальшого перепродажу 

Безстрокового утримання 

Утримання до закінчення строку погашення 

За методом відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку 

За методом участі в капіталі 

За справедливою  вартістю 

За собівартістю інвестицій 

За амортизаційною вартістю 

Залежно від впливу інвестора на 

інвестоване підприємство 

 

Інвестиції в дочірні підприємства 

Інвестиції в асоційовані підприємства 

Інвестиції в спільну діяльність 

Інвестиції непов’язаними сторонами 

За характером участі в інвестуванні 
Прямі 

Портфельні 

 

Наявність значної кількості класифікаційних ознак, обумовила потребу у 

систематизації та впровадження єдиної класифікації фінансових інвестицій з метою 

раціональної організації їх обліку. 

Запропонована нами класифікація фінансових інвестицій дозволить правильно 

організувати облік та використовувати зазначену інформацію для ефективного 

управління фінансовими інвестиціями з метою утримання прибутку. 
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