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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Авраменко А. М., 

студент спеціальності  

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: проф. Пантелеєв В. П. 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або 

несвоєчасної оплати рахунків збільшується. Саме це призводить до появи 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Від величини кредиторської 

заборгованості підприємства залежить його фінансова стійкість, незалежність 

та платоспроможність. Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і 

форми розрахунків між постачальниками та підрядниками визначаються в 

господарських договорах. А це є найбільш розповсюджена та важлива основа 

виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин 

у ринковій економіці.  

Прибутковість діяльності підприємства залежать від швидкості обороту 

капіталу. Його частиною є розрахунки між суб’єктами господарської 

діяльності. Для дотримання діючих правил розрахунків слід запобігати їх 

простроченню, сприяти зменшенню кредиторської і дебіторської 

заборгованостей. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим 

ефективніше працює економіка. 

З метою покращення розрахункової дисципліни і для скорочення 

дебіторської і кредиторської заборгованості пропонуємо деякі пропозиції для 

удосконалення обліку розрахунків: 

– необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і кредиторської 

заборгованості; 

– контролювати оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості, 

а також стан розрахунків щодо простроченої заборгованості; 

– можна організувати на підприємстві систему аналітичного обліку 

дебіторської заборгованості не тільки по термінах, але і за розмірами, 

місцезнаходженням юридичних осіб, фізичних осіб і пропонованих умов 

оплати; 

– на високому рівні організувати роботу з договорами. 

Згідно Інструкції із застосування Плану рахунків облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками повинен вестися на окремому рахунку 63. Цей 

рахунок не показує заборгованість за кожним договором, не видно яка 

заборгованість поточна – термін сплати якої ще не настав, а яка вже 
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прострочена. Отже, пропонуємо ввести у План рахунків додатковий 

позабалансовий рахунок 10 “Кредиторська заборгованість”: 101 “Кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги, термін сплати якої ще не настав з 

вітчизняними постачальниками”; 102 “Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, термін сплати якої ще не настав з іноземними 

постачальниками”; 103 “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги, прострочена з вітчизняними постачальниками”; 104 “Кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги, прострочена з іноземними 

постачальниками”. 

За допомогою цих субрахунків полегшується робота бухгалтерів, не 

потрібно аналізувати кожний договір та вибирати кредиторську заборгованість 

на рахунку. Цей аналіз заборгованості буде накопичуватись на позабалансових 

субрахунках – конкретно за кожним договором. Ці позабалансові рахунки 

допомагають стежити за кредиторською заборгованістю, контролювати терміни 

її сплати. 

Для удосконалення ведення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками пропонуємо ввести документ – Реєстр документів до сплати. 

Зведений “Реєстр документів до сплати” дуже ефективний, бо показує реєстр 

рахунків за кожним постачальником і підрядником та має інформацію про те, за 

що платить підприємство, які строки оплати та найголовніше – показує 

залишок за кожним рахунком на кінець дня і має накопичувальну інформацію 

на кінець місяця, що дасть змогу контролювати кредиторську заборгованість за 

конкретним рахунком від постачальника та підрядника. 

Таким чином, застосування окремого рахунку з обліку розрахунків, 

поглиблення аналізу кредиторської заборгованості з метою недопущення 

порушень фінансової дисципліни та впровадження відповідних регістрів обліку 

допоможуть раціоналізувати облік на підприємстві щодо кредиторської 

заборгованості. Вищевикладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню 

організації розрахунків та їх обліку, зниження дебіторської заборгованості і 

зміцнення фінансового стану підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ЕЛЕКТРОЛАМПОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

В умовах трансформації економіки вирішення проблем економічного 

зростання промислових підприємств України, таких як електролампових, 

неможливе без оновлення, насамперед, системи управління. Однією із 

найважливіших функцій управління виділяють контроль, який є засобом 

зворотного зв’язку між об’єктом і суб’єктом управління. Інформуючи про 

дійсний стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінського рішення, 

контроль дозволяє отримати інформацію, на основі якої здійснюється 

управління, тобто приймаються відповідні дії. 

Слід підтримати думку В. І. Бачинського та О. А. Полянської, що 

домінуючим видом контролю є управлінський облік, оскільки він використовує 

фінансові показники, які: в агрегованому вигляді показують результати 

різноманітних видів діяльності; дозволяють менеджерам, що розглядають 

альтернативні варіанти дій, користуватися при прийнятті рішень єдиним 

підходом; забезпечують менеджерам більшу ступінь автономності [1]. 

Організацію та розвиток управлінського обліку витрат, їх аналіз і контроль 

досліджували у своїх працях такі вчені як: В. Бачинський, І. Бланк, О. Бородкін, 

Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Єфіменко, М. Костів, П. Куцик, В. 

Лінник, Л. Медвідь, В. Озеран, М. Пушкар, К. Редченко, В. Рудницький, В. 

Сопко, М. Чумаченко, В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. 

Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. 

Фрідман та інші. 

Організація управлінського обліку на електроламповому підприємстві 

складається з трьох етапів: методологічного, технічного і організаційного. На 

першому етапі обирається модель управлінського обліку в залежності від його 

мети, визначаються об'єкти та методи обліку витрат, а також елементи 

бухгалтерського обліку, які можуть служити для формування інформації 

необхідної для прийняття управлінських рішень. Це план рахунків 

управлінського обліку, методика формування собівартості продукції, 

організація бюджетування витрат та інше. На другому – технічному етапі – 

обирається склад регістрів аналітичного обліку, форми бюджетів та 

внутрішньої звітності і визначення напрямку руху інформації в середині 

підприємства. Третій етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в 

системі управлінського обліку. 

У процесі організації управлінського обліку на електроламповому 

підприємстві, значна увага має приділятися створенню й функціонуванню 

системи обліку і контролю за центрами відповідальності, яка передбачає: 
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визначення центрів відповідальності; складання бюджету для кожного центру 

відповідальності;  регулярне складання звітності про виконання; аналіз причин 

відхилень і оцінка діяльності центру [2]. 

Як результат буде інформація про діяльності кожного центру 

відповідальності, яка повинна періодично узагальнюватися у звіті центру 

відповідальності, який виражений в грошовому вимірнику, хоча й може 

включати  не грошові показники. 

 

 

Рис. 1. Ієрархічна підпорядкованість внутрішньої звітності 

 

На прикладі ПАТ “Іскра’’ побудовано ієрархічну підпорядкованість 

внутрішніх звітів центрів відповідальності (рис. 1) [3]. 

Що стосується впровадження системи управлінського обліку на 

промислових підприємствах, то для успішного здійснення цього процесу 

необхідні три невід’ємні складові:  

1) спеціальні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо підприємство 

зважилося на виконання поставлених завдань, йому знадобиться багато як 

грошових витрат, так і витрат часу;  

2) фахівці: керівництву варто усвідомлювати, що для постановки 

управлінського обліку йому слід наймати не бухгалтерів, а саме спеціалістів, у 

яких є такий досвід.  

3) участь у процесі постановки: консультант чи фахівець не будуть знати 

без активної участі керівництва про те, яку інформацію вони хотіли б бачити у 

себе на столі, щоб мати змогу приймати правильні управлінські рішення. 

Таким чином, організація системи управлінського обліку на промислових 

підприємствах, в тому числі електролампових, за центрами відповідальності 

доходів і витрат дозволить вирішити три основних завдання: 

1) забезпечити контроль за ефективною роботою окремих підрозділів для 

зіставлення отриманих доходів і понесених витрат по кожному з них; 

2)  підвищити точність та ступінь деталізації облікових даних, процесу 

калькулювання собівартості продукції; 

3) визначити роль обліку в системі заохочення працівників. 

Звіт комерційного 

директора 

Звіт директора зі збуту та 

маркетингу 

Звіт директора ЗЕД 

Звіт директора з логістики 

Звіт керівники відділу обслуговування вантажів 

Звіт директора відділу забезпечення 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність у сучасних умовах є важливою сферою 

господарської діяльності, адже розвиток ринкових відносин та вступ України 

до СОТ відкрили нові можливості для українських підприємств. Організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві відіграє важливу роль у досягненні 

високих результатів діяльності. Побудова системи обліку на підприємствах, що 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю, має свої специфічні 

особливості. 

Дослідження операцій зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

господарювання свідчить про відсутність єдиного підходу до організаційно-

методичного забезпечення системи обліку, що призводить до певних 

прорахунків і викривлення управлінських рішень у зв’язку з неналежним 

обліково-аналітичним інформаційним забезпеченням. 

Важливим моментом організації бухгалтерського обліку на підприємствах 

зовнішньоекономічної діяльності, є побудова робочого плану рахунків. 

Основна проблема полягає у відсутності аналітики при відображенні 

експортно-імпортних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, тому 

підприємства повинні робити даний розподіл самостійно і визначати конкретні 

субрахунки. Облік зовнішньоекономічних операцій передбачає використання 

рахунків обліку іноземної валюти, розрахунків з іноземними контрагентами, 

доходів та витрат від операційних та неопераційних курсових різниць тощо.  

Під час експортно-імпортних операцій виникають відносини між 

резидентами та нерезидентами. Ці відносини викликають потребу дотримання 

вимог внутрішнього та зовнішнього законодавства. Під час експорту та імпорту 

товарів, які мають матеріально-вартісну форму, обов’язковим є факт перетину 

митного кордону, тому зовнішньоторговельна діяльність є об’єктом митного 

контролю. Виконання експортно-імпортної угоди у вигляді валютних операцій, 

також передбачає дотримання вимог валютного контролю [1, с. 94]. 
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Облік операцій має бути побудований так, щоб легко можна було 

обчислити рентабельність зовнішньоекономічних операцій та їх частку в 

загальному обсязі здійснених операцій за певний період часу. Для ведення 

вказаної аналітики, правильним буде передбачення в робочому плані рахунків 

аналітичних витратних і доходних рахунків для обліку зовнішньоекономічних 

операцій. 

Ефективність управління експортно-імпортними операціями підприємства 

залежить від особливостей вибору певних методик і форм ведення обліку. 

Головним елементом обліку є облікова політика. Можна виділити такі етапи 

формування облікової політики:  

- визначення об’єктів обліку;  

- первинне спостереження за об’єктами обліку;  

- вартісне вимірювання чинників, за допомогою яких здійснюється вибір 

способів ведення обліку;  

- підбір для кожного об’єкта обліку відповідних способів, методів і 

прийомів його відображення;  

- зведення обліку зовнішньоекономічних операцій;  

- контроль за виконанням положень облікової політики. 

Ще одним елементом організації бухгалтерського обліку є документообіг 

підприємства, який повинен враховувати особливості і потреби конкретного 

суб’єкта господарювання. В обліку зовнішньоекономічних операцій часто 

використовуються специфічні форми документів, такі як: вантажно-митна 

декларація, інвойс, коносамент та інші. Для обліку товарів, як правило, 

оформляється вантажно-митна декларація, тоді як типова форма акта наданих 

послуг при їх експорті чи імпорті не передбачена жодним із існуючих 

нормативних актів [2, с. 217]. 

Проведені дослідження первинного обліку зовнішньоекономічної 

діяльності свідчать, що існуючі форми первинної документації і регістрів 

обліку не завжди забезпечують отримання необхідної інформації для потреб 

управління. Для забезпечення системи менеджменту необхідною інформацією 

необхідно впроваджувати форми управлінської звітності, які враховують 

організаційно-технологічні та економічні особливості, рівень аналітики 

управлінського обліку. 

Таким чином, можна зробити такі загальні висновки.  

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 

зовнішньоекономічної діяльності має свої особливості. Форма організації 

бухгалтерського обліку та організаційна структура бухгалтерської служби 

повинна враховувати розміри, масштаби діяльності та періодичність 

здійснюваних зовнішньоекономічних операцій, що сприятиме підвищенню 

оперативності формування достовірної інформації та якості прийняття 

управлінських рішень. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН  

 

На сьогоднішній день в Україні більшість суб’єктів підприємницької 

діяльності використовують не лише власні ресурси, а й залучені кошти. Це 

призводить до утворення зобов’язань, а також до взаємозв’язку з іншими 

суб’єктами господарювання. Оскільки зобов’язання впливають на 

кредитоспроможність і стійкість підприємства слід раціонально 

організовувати облік зобов’язань та робити своєчасний та повний їх аналіз.  

Теоретичні аспекти формування зобов’язань та особливості їх обліку у 

всіх сферах господарювання неодноразово вивчалися такими вітчизняними 

та зарубіжними науковцями як Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Орлова І. В., 

Палій В. Ф., Соколов Я. В. та іншими. Проведені дослідження наукових 

праць та вивчення практики господарської діяльності свідчать про те, що 

окремі теоретичні положення щодо трактування поточних зобов'язань є 

дискусійними, а низка важливих аспектів класифікації визнання, оцінки, 

методи їх обліку та аналізу потребують подальшого вдосконалення в 

сучасних умовах господарювання. 

Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають 

юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське 

зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу 

цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення 

господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг 

тощо, а інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету 

зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату 

грошей, зустрічні послуги тощо.[1, с. 215] 

З позиції бухгалтерського обліку зобов’язання – це джерело формування 

фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства. У майбутньому заборгованість за 

зобов’язаннями має бути погашена шляхом передачі певних активів або 

послуг. Наявність зобов’язань (боргів) зменшує економічні вигоди 
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підприємства і його капітал. 

Зобов'язання є одним з основних джерел формування засобів для 

більшості сучасних підприємств і тому виступають суттєвою складовою 

частиною господарських операцій економічних суб'єктів з точки зору їх 

фінансової стабільності. До поточних зобов'язань належать: короткострокові 

кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; 

короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих 

авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати 

праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання [3, 

с. 110]. 

Проблема класифікації зобов’язань вже неодноразово розглядалася в 

багатьох наукових працях, але відсутній підхід, який би дозволив чітко 

сформулювати основні класифікаційні ознаки, охоплюючи їх максимальну 

кількість, які зможуть задовольнити потреби користувачів. Спостерігається 

неоднозначність трактування класифікаційних ознак у нормативній 

регламентації, в теорії та обліковій практиці, що визначає необхідність 

подальшого дослідження за цим напрямком. 

На нашу думку доцільно більш деталізувати поточні зобов’язання а 

саме: за терміном погашення: до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, більше 6 

місяців. Облікова інформація про поточні зобов’язання повинна максимально 

швидко фіксувати їх динаміку для забезпечення стійкості фінансового стану 

підприємства та його платоспроможності. Проте це можливо, перш за все, за 

умови використання ефективної класифікації поточних зобов’язань у 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.  
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Встановленню суті управлінського обліку сприяє розгляд сукупності 

ознак, що характеризують його як цілісну інформаційно-контрольну систему 

підприємства: безперервність, цілеспрямованість, повнота інформаційного 
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забезпечення, практичне відображення використання об'єктивних економічних 

законів суспільства, вплив на об'єкти управління у разі зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов господарювання. Зміст управлінського обліку визначається 

цілями управління. Він може бути змінений за рішенням адміністрації у 

залежності від інтересів і цілей, поставлених перед керівниками внутрішніх 

підрозділів. 

 
Рис. 1. Місце управлінського обліку у інформаційній системі підприємства 

 

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, 

аналізу, підготовки, інтерпретації та передання інформації, що 

використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю 

всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного використання 

ресурсів [1]. Ефективність управління виробничою діяльністю безпосередньо 

залежить від наявності інформації про діяльність структурних підрозділів, 

служб, відділів підприємства. Цю інформацію управлінський облік формує для 

керівників різних рівнів усередині підприємства з метою прийняття ними 

правильних управлінських рішень. 

У міжнародній практиці становлення управлінського облік відбулося на 

базі калькуляційного обліку, тому його основу складає облік витрат на 

виробництво майбутніх і минулих періодів у різноманітних класифікаційних 

аспектах. Цей момент є присутнім у визначенні поняття "управлінський облік", 

що з'явилося останнім часом у перекладній і вітчизняній економічній 

літературі, а також у роботах з бухгалтерського обліку і використання його 

інформації в управлінській діяльності. 

Важливий момент, який відзначається усіма авторами при визначенні суті 

управлінського облік, є аналітичність інформації. В управлінському обліку 

інформація збирається, групується, ідентифікується, вивчається з метою 

найбільш чіткого і достовірного відображення результатів діяльності 

структурних підрозділів і визначення частки участі кожного з них в одержанні 

загального прибутку підприємства. Різні автори висловлюють різноманітні 

положення щодо суті управлінського облік. В силу специфічних умов сучасної 
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української економіки зробимо спробу визначити суть поняття управлінського 

облік. 

Управлінський облік – це інтегрована система обліку витрат і прибутків, 

нормування, планування, контролю та аналізу, що систематизує інформацію 

для прийняття оперативних управлінських рішень і координації вирішення 

проблем майбутнього розвитку підприємства. Проте значним недоліком 

сучасної системи управління є розмежування різноманітних служб – планового 

відділу, бухгалтерії, відділу праці і заробітної плати, маркетингу, виробничого 

відділу, які працюють незалежно один від одного і мають вузьку спеціалізацію 

[2]. Предметом управління є процес впливу на об'єкт або процес менеджменту з 

метою організації і координації діяльності людей для досягнення максимальної 

ефективності виробництва. Управління впливає на предмет менеджменту за 

допомогою планування, організації, координування, стимулювання і контролю. 

Саме ці функції виконує управлінський облік, створюючи при цьому власну 

систему, яка відповідає цілям і завданням управління. 

Предметом управлінського обліку у загальному виді виступає сукупність 

об'єктів у процесі всього циклу управління виробництвом [3]. Тобто, зміст 

предмета управлінського обліку розкривають його численні об'єкти, які можна 

об'єднати у дві групи: матеріальні, трудові та фінансові ресурси, що 

забезпечують працю людей у процесі господарської діяльності підприємства; 

господарські процеси та їхні результати, що в сукупності складають виробничу 

діяльність підприємства. 
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В умовах інтернаціоналізації економіки, важливим призначенням якої є 

сприяння підвищенню ефективності та конкурентоспроможності, а також 

привабливості для інвесторів, фінансова звітність є основним засобом 

комунікації, важливим елементом інформаційного забезпечення прийняття 

виважених економічних рішень. Зокрема це стосується Звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупний дохід), який допомагає не лише зрозуміти, а й 
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спрогнозувати результати діяльності підприємства, що становлять найбільший 

інтерес для реальних і потенційних користувачів фінансової звітності. 

Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються 

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

а також Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

(далі НП(С)БО). Норми цього Закону та НП(С)БО застосовуються до 

фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх 

форм власності, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм 

власності. Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з 

метою створення єдиних правил складання фінансової звітності, які є 

обов’язковими для всіх підприємств. НП(С)БО 1 визначає форму та склад 

статей Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Відповідно 

до цього положення Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – 

це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід [2]. 

Метою складання Звіту про фiнансовi результати є надання користувачам 

повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i 

збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. У Звiтi про фiнансовi 

результати наводяться доходи i витрати, які вiдповiдають критеріям, 

визначеним в НП(С)БО [1]. 

Перегляд змісту і форм фінансової звітності в Україні було розпочато з 

прийняттям першого НП(С)БО “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 

НП(С)БО 1 було затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 № 72 і використовується при складанні фінансової звітності, 

починаючи з першого кварталу 2013 року. Відповідно до цього наказу 

розроблені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності”, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 № 433. 

Згідно з новими нормативними документами у структурі та змісті Звіту 

про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відбулися суттєві зміни. З 

звіту вилучено розділи, що містять інформацію про податкові різниці та 

узгодження облікового та податкового прибутку (збитку), включено розділ 

“Сукупний дохід” та вилучено статті доходів, витрат і фінансових результатів 

від надзвичайних подій. Зазнавши змін Звіт про фінансові результати містить 

такі розділи:  

І Фінансові результати 

ІІ Сукупний дохід 

ІІІ Елементи операційних витрат 

ІV Розрахунок показників прибутковості акцій 

Питання про розкриття інформації за статтями Звіту про фінансові 

результати наведено у Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм 

фінансової звiтностi № 433. 

Відповідно до п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1 підприємства можуть не наводити 

статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така 

інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із 
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збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової 

звітності, наведених у додатку 3 НП(С)БО 1, у разі якщо стаття відповідає 

таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути достовірно 

визначена [2]. Такий підхід, визначений Національним положенням відповідає 

рекомендаціям МСБО 1, за яким, кожний суттєвий клас подібних статей 

повинен бути представлений у фінансовій звітності [3]. 

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову 

звітність органам, до сфери управління  яких вони належать, трудовим 

колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих 

документів, якщо інше не передбачено Законом. Органам виконавчої  влади  та  

іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до 

законодавства. Терміни подання встановлено Кабінетом Міністрів України 

постановою від 28.02.2000 р. № 419 Про затвердження Порядку подання 

фінансової звітності [4].  

Беручи до уваги все вищевикладене зазначимо, що у процесі складання 

Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) важливим є 

дотримання законодавчих норм та врахування всіх змін, які відбулися в 

законодавстві. 

Отже можна зробити висновки, що зі змінами, які відбулися  з 

прийняттям Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності”, призначення фінансової звітності 

залишилось без змін. Як і раніше фінансова звітність є джерелом 

неупередженої інформації про фінансовий стан та використовується  для 

прийняття управлінських рішень.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 

 

Для того щоб жити і задовольняти свої матеріальні і духовні потреби, 

людина повинна мати необхідні матеріальні кошти. Переважна більшість 

людей одержують винагороду, наймаючись на роботу як робітники і службовці. 

Цю винагороду прийнято називати заробітною платою [1]. 

Питання необхідності реформування та змін у методології й 

удосконалення форм і систем заробітної та розрахунків з персоналом знайшли 

своє відображення в наукових працях вітчизняних вчених, зокрема, В. І. 

Бачинського, А. М. Должанського, Б. І. Валуєва, Р. М. Воронка, П. О. Куцика, 

М. В. Корягіна, О. А. Полянської, О. О. Попкової, В. О. Шевчука, О. М. 

Чабанюк та ін. Разом з тим зміни у чинному законодавстві щодо обліку 

розрахунків з персоналом у бюджетних установах потребують подальших 

досліджень. 

У бюджетній сфері України зайнято понад 18% усіх працюючих в 

економіці. Середній заробіток становить 70% від рівня заробітної плати в 

цілому по економіці і 53% – по промисловості. Подібного відставання 

бюджетних галузей за рівнем оплати в інших країнах немає. У КНР заробітна 

плата в освіті, культурі, мистецтві, майже дорівнює середній по економіці, у 

Чехії у зайнятих в охороні здоров’я, освіти – 95%, Латвії – 76-78%, Великій 

Британії – 95-115; Словенії – 111-115; Мексиці – 140-155%. У доларовому 

еквіваленті заробітна плата працівників бюджетної сфери становить у Росії – 

75-150 дол., Великій Британії – 825-900, США – 2800-3000, Японії – 3900-4100. 

В Україні заробітна плата становить 80-110 доларів [3]. У січні – жовтні 2015 р. 

розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників 

підприємств, установ, організацій, порівняно з відповідним періодом 2014 р., 

збільшився на 18,7% і становив 4062 грн. 

Індекс реальної заробітної плати у січні – жовтні 2015 р. порівняно з 

відповідним періодом 2014 р. становив 78,2%. Незважаючи на зростання 

номінальної заробітної плати (у вересні 2015 року з 1218 грн. на 1378 грн.), 

рівень оплати праці в сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, 

культури та спорту залишається стабільно низьким. Середній розмір посадових 

окладів педагогічних працівників станом на вересень 2015 року становить 1994 

гривні, а науково-педагогічних – 3806 гривень [3]. 

Витрати на заробітну плату штатного та нештатного складу 

відображаються по коду КЕКВ 2111 “Заробітна плата”. Для узагальнення 

інформації про розрахунки з працівниками по заробітній платі призначений 

пасивний рахунок 661 “Розрахунки з оплати платі” [2]. За кредитом цього 
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рахунку відображаються суми нарахованої заробітної плати, допомоги по 

тимчасовій непрацездатності за перші 5 днів, премії, матеріальні допомоги за 

рахунок фонду оплати праці тощо. За дебетом цього рахунку відображаються 

утримання із зарплати, її виплата, а також сума зарплати, що не отримана в 

строк і віднесена на рахунок “Депоненти”. Аналітичний облік розрахунків по 

заробітній платі ведеться за кожною особою. Для цього в бухгалтерії при 

прийманні на роботу на кожного працівника відкривається картка-довідка. 

До основних напрямів удосконалення державного регулювання оплати 

праці, на наш погляд, слід віднести: 

– оптимізацію взаємозв'язку систем регулювання оплати праці, 

структурної політики, інвестицій і інновацій, оподаткування, ціноутворення, 

зайнятості, антимонопольної і антиінфляційної систем; 

– формування повноцінного ринку праці і активізацію політики держави 

щодо його регулювання в умовах соціально-економічних перетворень, то 

дозволить більш ефективно використовувати ринкові регулятори заробітної 

плати; 

– удосконалення діючих і розробка нових законодавчих і нормативно-

правових актів зі встановлення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, 

прожиткового мінімуму, індексації заробітної плати; 

– удосконалення організації заробітної плати працівників бюджетної 

сфери, керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній 

власності; 

– законодавче забезпечення системи соціального партнерства і подальший 

розвиток на цій основі договірного регулювання заробітної плати та її захисту; 

– забезпечення дієвого контролю за дотриманням чинного трудового 

законодавства, зокрема і стосовно оплати праці. 

Отже, оплата праці працівників бюджетних установ у сучасній 

економічній та політичній ситуації України є досить проблемною, так як немає 

чіткої системи оплати праці різних категорій працівників бюджетної сфери, а 

також спостерігається негативна тенденція у системі надбавок та доплат. Але, 

незважаючи на це, необхідно вжити всіх необхідних заходів щодо стабілізації 

даного питання, що стане запорукою ефективного функціонування апарату 

оплати праці працівників бюджетних установ.  
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ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК ФІНАНСОВОГО ТА 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Різні користувачі бухгалтерської інформації потребують різного ступеня її 

деталізації. Вимоги управлінців набагато конкретніші, ніж зовнішніх 

користувачів фінансової інформації, тому немає потреби обтяжувати останніх 

зайвою деталізацією. Крім цього дані обліку не повинні розголошувати 

комерційну таємницю. З цих причин в міжнародній практиці чинна система 

бухгалтерського обліку поділяється на дві його складові: фінансовий та 

управлінський облік, кожна з яких мас своє призначення і відіграє свою роль в 

управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією 

різнопланових користувачів. 

Метою фінансового обліку (financial accounting) є отримання даних, 

необхідних для складання фінансової звітності. Організація фінансового обліку 

повинна забезпечити суцільне, повне і безперервне відображення усіх 

господарських операцій, що відбулися за звітний період, складання фінансової 

звітності з метою забезпечення необхідною та вірогідною інформацією її 

користувачів. Об'єктами фінансового обліку, що відображаються як на 

синтетичних, так і на аналітичних рахунках, є активи, зобов'язання, власний 

капітал, доходи, витрати та фінансові результати окремого підприємства. 

Фінансовий облік – це сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку та подання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства. Фінансова звітність не є комерційною 

таємницею, вона може оприлюднюватися і підтверджуватися незалежними 

аудиторами [1]. 

Управлінський облік – це внутрішній облік, який ведеться для задоволення 

потреб в інформації керівництва всього підприємства та його структурних 

підрозділів [2]. Якщо фінансовий облік регулюється міжнародними і 

національними стандартами та нормативними актами, то головним критерієм 

організації управлінського обліку с корисність одержуваної інформації для 

оцінки, контролю і прийняття управлінських рішень. Головними об'єктами 

управлінського обліку є витрати, доходи та  фінансові результати підприємства. 

Важливим об'єктом управлінського обліку є виявлення результатів, аналізуючи 

які визначається ефективність діяльності внутрішніх підрозділів. Метою 

управлінського обліку є забезпечення інформацією менеджерів, відповідальних 

за досягнення конкретних виробничих цілей. Інформація управлінського обліку 

не підлягає публікації і є комерційною таємницею[3]. Найбільш важливі, на 

наш погляд відмінності фінансового та управлінського обліку узагальнено нами 

у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Відмінності фінансового та управлінського обліку 
Фінансовий облік Управлінський облік 

Мета обліку 

Складання публічної фінансової 

звітності 

Підготовка інформації для керівників 

різних рівнів 

Ступінь регламентації 

Регулювання нормативними 

документами 

Ведення не обов’язкове, методика 

обліку індивідуальна для підприємства 

Характеристика інформаційного обліку 

Фактична інформація Оперативна, поточна, прогнозна та 

фактична інформація 

Масштаб охоплення обліком 

Підприємство у цілому Окремі підрозділи, види продукції, 

сегменти діяльності, центри 

Методологічне забезпечення 

Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 

Розроблене самостійно або спеціально 

для підприємства 

Користувачі інформації 

Відкрита для всіх Керівництво в межах своїх 

повноважень 

Точність інформації 

Точна інформація Може містити, як точну інформацію, 

так і орієнтовний показ, що визначається 

межею суттєвості 

Методи здійснення обліку 

Елементи методу фінансового обліку Елементи методу управлінського 

обліку 

Структура обліку 

Формула 

Активи = Капітал + Зобов’язання 

Принцип 

Витрати  → обслуговування → 

результат 

Характеристики даних звітності 

Фактичні дані План, факт, відділення 

Терміни складання звітності 

Після закінчення звітного періоду в 

встановленому законодавством термін 

Терміни встановлюються керівником 

підприємства 

Форма звітної інформації 

Передбачені законодавством форми Форми зручні для користування 

Ступінь відповідальності 

Штрафні санкції (органи статистики) Дисциплінарна відповідальність 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні 

аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому процес 

підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований 

відповідно до законодавства і забезпечувати користувачів повною, правдивою, 

неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності та 

фінансовий стан підприємства.  

Процеси глобалізації та інтеграції, поява транснаціональних компаній, 

розвиток міжнародного фондового ринку, інші сучасні соціально-економічні 

перетворення світового господарства суттєво впливають і змінюють суть та 

призначення фінансової звітності. Сьогодні вона стає настільки суспільно 

значущою, що без неї не може ефективно функціонувати економіка 

інформаційного суспільства. 

Теоретичні, методологічні й організаційні положення формування, 

подання і контролю фінансової звітності та розкриття фінансової інформації 

суб’єктів господарювання у своїх працях досліджувало чимало науковців, як 

вітчизняних, так і іноземних. Серед вітчизняних вчених варто виділити праці О. 

М. Брадула, Ф. Ф. Бутинця, Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, В. І. Єфименка, В. М. 

Костюченко, М. В. Кужельного, А. М. Кузьмінського, М. Р. Лучка, О. А. 

Петрик, М. С. Пушкаря, В. С. Рудницького, В. В. Сопка, П. Я. Хомина, Л. В. 

Чижевської, М. Г. Чумаченка, В. Г. Швеця, В. О. Шевчука, І. Й. Яремка та 

багатьох інших. В їхніх працях достатньо уваги приділено методиці 

формування та порядку подання фінансової звітності, її гармонізації та 

стандартизації, консолідуванню, аудиту, інформаційному забезпеченню тощо. 

Ці та інші вітчизняні і зарубіжні науковці по-різному оцінюють роль та якісну 

характеристику фінансової звітності в ринковій економіці, спрямованість 

концептуальних засад її розвитку. 

Проблемам формування показників фінансової звітності та їх аналітичної 

оцінки присвячені праці вітчизняних науковців, зокрема: Ф. Бутинця, С. 

Голова, В. Костюченко, Я. Крупки, Т. Кучеренко, М. Пушкаря, Н. Ткаченко, П. 

Хомина, М. Чумаченка. Низку важливих аспектів зазначеної тематики розкрито 

у роботах зарубіжних вчених-економістів: Х. Андерсена, Р. Бола, Т. Варфілда, 

Д. Кіесо, Д. Колдуелла, Б. Нідлза, Д. Панкова, Я. Соколова [1, с. 264]. 

Аналіз спеціальної економічної літератури підтверджує відсутність 

єдиного підходу до трактування  фінансової звітності підприємства.  
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На нашу думку, звітність слід розглядати як один з елементів методу 

бухгалтерського обліку поряд із документацією, інвентаризацією, оцінкою, 

калькуляцією, рахунками, подвійним записом і балансом. 

Н. М. Ткаченко характеризує фінансову звітність як сукупність форм 

звітності, які складені на основі даних обліку з метою одержання користувачем 

узагальненої інформації про підприємство [2, с. 822]. 

Деякі вітчизняні науковці при визначенні поняття “фінансова звітність” 

стоять на позиції формального підходу, закріпленого Законом України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (НСБО) 1 “Загальні вимоги 

до фінансової звітності”, згідно з яким “фінансова звітність” – це бухгалтерська 

звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства за звітний період [3]. 

Відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

фінансова звітність підприємства складається з: балансу (звіту про фінансовий 

стан) (далі – баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) 

(далі – звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про 

власний капітал і приміток до фінансової звітності. 

Основні методологічні принципи ведення бухгалтерського обліку та 

основні вимоги до складання фінансової звітності регулюються Законом 

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

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. 

Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та 

взаємопов’язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та 

текстового матеріалу, за допомогою яких визначається фінансовий стан, 

результати діяльності підприємства, його місце на ринку товарів і послуг тощо.  

В умовах гармонізації бухгалтерського обліку значне місце посідає 

порівняння фінансової звітності, яка складена за національними стандартами з 

формами звітності, які складаються за міжнародними стандартами. Згідно з 

міжнародними стандартами фінансової звітності, фінансова звітність 

підприємства містить: баланс, звіт про прибутки та  збитки, звіт про зміни у 

власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, облікова політика та 

пояснювальні примітки.  

Отже, фінансова звітність є реальним засобом комунікації, за допомогою 

якого менеджери різних рівнів мають змогу формувати стратегію і тактику 

розвитку підприємства, оскільки на підставі даних фінансової звітності можна 

оцінити майновий стан, результати діяльності та економічний потенціал 

суб’єкта господарювання, прогнозувати майбутні грошові потоки та приймати 

ефективні управлінські рішення. 
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ 

ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Торгівля в даний час є найважливішою сферою життєзабезпечення 

населення, так як при її посередництві вироблені товари отримують визнання 

споживачів, а також здійснюється координування платоспроможного попиту і 

товарної пропозиції в ринкових умовах. 

Протягом ряду років спостерігається зростання чисельності підприємств 

торгівлі, у їх числі не тільки супермаркети, а й велике число середніх і 

вузькоспеціалізованих магазинів. Це призводить до загострення конкуренції між 

торговими підприємствами, оскільки великі магазини прагнуть витіснити з 

ринку більш дрібні торгові точки або поглинути їх. Як правило, підприємствами 

роздрібної торгівлі використовуються одні й ті ж технології у сфері 

товаропостачання, продажу і просування товарів на ринки, тому отримати 

переваги перед конкурентами можливо за допомогою ефективного управління 

товарними запасами. При цьому істотно підвищується роль і значимість 

обліково-аналітичної інформації, що включає дані бухгалтерського обліку, а 

також результати внутрішнього контролю та аналізу. 

Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку, аналізу та 

контролю досліджували українські вчені В. І. Бачинський, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. 

Голов, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, А. М. 

Кузьмінський, П. О. Куцик, В. Г. Лінник, Л. Г. Медвідь, Є. В. Мних, О. А. 

Полянська, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко та інші, а також 

іноземні –  Х. Андерсен, Е. Аренс, Ф. Вуд, Р. Ентоні, Д. Кармайкл, Д. Колдуелл, 

Дж. Лоббек, Б. Нідлз, Д. Робертсон та інші.  

Разом з тим необхідно зазначити, що низка питань теорії та практики 

обліку, аналізу та контролю товарних запасів роздрібного підприємства є 

недостатньо досліджені та потребують детальних наукових розробок. Розвиток 

інформаційної складової процесу управління товарними запасами роздрібного 

підприємства в роботі розглядається як об'єктивний процес формування 

детальної інформації щодо основних напрямів діяльності організації торгівлі 

(придбання, зберігання, продажу товарних запасів). Ці дані будуть 

використовуватися в практичній діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання, дозволять підвищити якість прийнятих рішень щодо 

формування та використання товарних запасів за допомогою більш точного 
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економічного обґрунтування. Використання показників, представлених у 

внутрішній звітності, для цілей оперативного контролю і аналізу, дозволить 

виявляти причини відхилень за різними напрямками: постачання, рівні 

споживання, рентабельності та ін. При цьому з'являється можливість підтримки 

оптимального рівня запасів за допомогою регулювання обсягів постачання. 

Показники, що відображають поточний стан товарних запасів, знайдуть 

своє застосування при проведенні оперативного контролю і аналізу рівня 

запасів, торгової націнки і прибутковості в розрізі роздрібного асортименту. 

Використання в якості базової величини оптимального рівня товарних запасів 

сприяє підтримці мінімального запасу при максимальному задоволенні 

купівельного попиту. Адекватно сформована інформаційна база дозволяє 

економічно обґрунтувати управлінські рішення щодо формування і витрачання 

товарних запасів, а також своєчасно надавати можливість коригувати їх рівень. 

Перераховані підходи спрямовані на підвищення ефективності управління 

товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі. Реалізація 

викладених рекомендацій в діяльності підприємств торгівлі дозволить їй 

динамічно розвиватися і зберігати свою конкурентоспроможність. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби є важливою умовою і фактором забезпечення ефективної 

діяльності підприємств. Усі основні засоби мають певний строк корисного 

використання, тому всі підприємства стикаються з особливостями визначення 

строку їх корисного використання [2].  

Строк корисної експлуатації об’єкта основних засобів визначається 

суб’єктами господарювання самостійно виходячи з власних міркувань. У 

зв’язку з цим виникає значний рівень суб’єктивізму при здійсненні такої 

оцінки. Законодавчо-нормативні акти, що регулюють ведення обліку основних 
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засобів на підприємстві, не містять критеріїв чи алгоритмів визначення строку 

використання основних засобів.  

Поняття “строк корисного використання” наведене у П(С)БО 7 “Основні 

засоби”, згідно з яким: “строк корисного використання (експлуатації) – 

очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено 

(виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)” [1]. 

Це означає, що для того, щоб встановити строк експлуатації для певних 

основних засобів, потрібно мати деякі технічні навики. Саме тому ці завдання 

мають вирішувати відповідні спеціалісти, які відповідають за експлуатацію 

об’єкта основних засобів [3].  

Положеннями П(С)БО 7 встановлено такі фактори впливу на формування 

строку корисного використання:  

– моральний знос (внаслідок технічного прогресу або зміни попиту на 

продукцію);  

– очікуваний фізичний знос;  

– правові або аналогічні обмеження щодо використання об’єкта 

(наприклад, строк оренди передбачений угодою, або законодавство, що 

визначає граничний строк безпечної експлуатації певних об’єктів).  

Зважаючи на відсутність чітких критеріїв щодо визначення майбутнього 

морального чи фізичного зносу, дуже складно встановити строк корисної 

експлуатації об’єктів основних засобів відштовхуючись лише від цих факторів. 

Беручи до уваги різноманіття об’єктів основних засобів, впливати на 

визначення строку корисної експлуатації можуть і інші фактори, які 

залежатимуть як від виду основних засобів, так і від особливостей діяльності 

підприємства.  

У зв’язку з постійною зміною середовища функціонування підприємства 

внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, варто зауважити, що при 

встановленні строку корисної експлуатації об’єкта необхідно враховувати 

сучасні умови. Оскільки, критерії для встановлення терміну експлуатації для 

одного і того ж виду основних засобів сьогодні і через кілька років можуть 

істотно відрізнятися.  

Податковий кодекс України прописує мінімальні строки експлуатації з 

погляду податкового законодавства. У податковому обліку амортизація 

нараховується потягом строку корисного використання об’єкта, встановленого 

платником податків, але не меншого від мінімально допустимого строку, чітко 

регламентованого для кожної групи основних засобів. Для бухгалтерського 

обліку не встановлено жодних обмежень щодо встановлення строків корисного 

використання. Проте для зручності на підприємстві найчастіше застосовують 

строки, визначені ПКУ. Оскільки строк корисного використання (експлуатації) 

визначають виходячи з корисності об’єкта для конкретного підприємства, він 

може бути коротший, ніж нормативний (технічний, економічний) строк 

експлуатації. 
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Основною метою визначення строку корисного використання основних 

засобів є виявлення можливих резервів ефективнішого їх використання, 

розробка заходів щодо покращення їх прибутковості, оптимізація витрат та 

доходів по основних засобах та аналіз правильності нарахування амортизації.  
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СВІТІ ТА 

ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Незалежно від підходу до організації управлінського обліку значна частина 

інформації про витрати формується в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Важливим методологічним питанням організації управлінського обліку є його 

місце в системі рахунків бухгалтерського обліку. У різних країнах цю проблему 

вирішують по-різному. Аналіз рахунків зарубіжних країн свідчить, що всупереч 

їх різноманіттю, міжнародна практика виробила два основні підходи до 

структури плану рахунків: 

1) двокруговий принцип, тобто виділення двох автономних систем 

рахунків відповідно цілям фінансового та управлінського обліку; 

2) інтегрований принцип, за яким рахунки управлінського обліку 

кореспондують з рахунками фінансового обліку в межах єдиної системи 

рахунків. [3] 

Перший підхід реалізований в планах рахунків майже 80 країн, зокрема і в 

більшості країн-членів ЄС (Франції, Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Іспанії, 

Португалії). Другий підхід характерний для підприємств країн так званої 

англосаксонської групи (США, Британії, Австралії, Канади). Для країн 

англосаксонської групи притаманне відсутність жорсткого регулювання обліку 

з боку держави. Бухгалтерський облік в цих країнах є саморегульованої 

системою, оскільки його правила, принципи і концепції розробляються і 

приймаються професійними організаціями облікових працівників. 

Наслідок цього - відсутність єдиного національного плану рахунків. 

Системи рахунків обираються компаніями цих країн самостійно, виходячи з 

масштабів і характеру їх діяльності. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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Аналіз свідчить, що в процесі історичного розвитку в цих країнах 

сформувалися і розвивалися три основні системи рахунків: 

1) загальна система обліку; 

2) інтегрована система обліку; 

3) переплетена система обліку[1]. 

Спільними принципами організації управлінського обліку є наступні: 

1) задоволення потреб персоналу різних рівнів управління в необхідній для 

прийняття рішень інформації. Управлінський облік як система повинен бути 

організований на підприємствах для всіх рівнів управління оперативного, 

тактичного і стратегічного; 

2) oбгрунтованість по відношенню до кожного виробничого підрозділу, де 

виникають відносини типу "витрати - обсяг діяльності - прибуток".  

3) Узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, 

відповідальності та рентабельності. Обов'язковою в зведеному обліку є 

відображення власних витрат підрозділу. 

4) контроль за обсягами виробництва, власними витратами та прибутком 

кожного підрозділу базується на використанні планів та кошторисів. Побудова 

обліку витрат відповідно організаційній структурі дозволить зв'язати діяльність 

і відповідальність конкретних осіб з результатами роботи всього підприємства.  

Загальну систему обліку застосовують підприємства сфери послуг, 

торгівлі, а також невеликі промислові підприємства, які випускають однорідну 

продукцію. Ця система базується на періодичному обліку запасів, тобто 

протягом звітного періоду на рахунках запасів не відображається їх зміна 

(відпуск, надходження), в кінці звітного періоду проводиться інвентаризація 

запасів в місцях їх збереження і на підставі його результатів балансовим 

методом визначаються витрати (відпустка) відповідних запасів. 

Облік витрат підприємства ведеться за елементами, кількість і склад яких 

визначається самим підприємством. Доходи враховуються за їх видами: від 

реалізації продукції (товарів), інвестицій в цінні папери. 

В кінці звітного періоду всі рахунки витрат і доходів закриваються через 

списання сальдо на рахунок "Прибутків і збитків" (в американській практиці він 

називається "Зведений рахунок прибутку"), за даними якого визначається 

фінансовий результат діяльності підприємства [2]. 

В системі рахунків виробничого обліку ведеться облік запасів, 

здійснюється калькулювання собівартості продукції і визначається фінансовий 

результат основної діяльності підприємства. В системі рахунків фінансового 

обліку відображаються розрахунки з дебіторами і кредиторами, визначається 

загальний фінансовий результат діяльності підприємства. 

Взаємозв'язок фінансового і виробничого обліку досягається за допомогою 

спеціальних контрольних рахунків. У фінансовому обліку використовується 

"Контрольний рахунок фінансового обліку", а в виробничий - "Контрольний 

рахунок виробничого обліку". Ці рахунки мають протилежну побудову і 

"дзеркально" відображають один одного. 
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На практиці розбіжності в прибутку можуть бути обумовлені також 

відмінностями в методах оцінки запасів. Більшість промислових підприємств 

США, Великобританії, Канади та інших країн англосаксонської групи 

використовують інтегровану систему обліку, який забезпечує калькулювання 

собівартості окремих видів продукції і контроль витрат на ЇЇ виробництво. 

Для українських підприємств найбільш вдалим є застосування загальної 

або інтегрованої системи, виходячи з Плану рахунків бухгалтерського обліку, 

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

організацій. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  

У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 

 

Міжнародний досвід показує, що технології електронного урядування 

сприяють покращенню ефективності та якості адміністративних послуг, 

зниженню корупції, адміністративного тягаря для громадян та бізнесу, а також 

сприяють посиленню демократії та конкурентоспроможності. Що стосується 

України, то в ній із 24 млн Інтернет-користувачів 71 % зацікавлені отримувати 

послуги та комунікувати з державними установами онлайн. Тому впровадження 

інноваційних підходів, що допомагатимуть як владі, так і громадянам вільно 

послуговуватися інструментами е-врядування та е-демократії з метою більш 

прозорої та ефективної взаємодії зараз, як ніколи, на часі [1]. 

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” надання 

населенню адміністративних послуг в електронній формі розпочалось з 1 січня 

2014 р. через Єдиний державний портал адміністративних послуг [2]. Він є 

офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому 

оприлюднюється інформація згідно Закону. Доступ до інформації, 

оприлюдненої на порталі є вільним та безоплатним, що надає можливість 

задоволення публічного інтересу щодо процесів контролю, утворення, 

розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами 

коштів [2].  
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Наразі рівень готовності до надання адміністративних послуг в 

електронній формі органів місцевого самоврядування є низьким. А саме [3]:  

- у 70 % веб-сайтів органів місцевого самоврядування можна завантажити 

бланки заяв, необхідні для одержання адміністративної послуги; 

- у 11 % веб-сайтів можна отримати адміністративні послуги в електронній 

формі; 

 - у 9 % веб-сайтів органів місцевого самоврядування є можливість 

відслідкувати стан опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги; 

- 46 % веб-сайтів органів місцевого самоврядування мають систему 

внутрішнього електронного документообігу;  

- у 32 % веб-сайтів органів місцевого самоврядування створені електронні 

архіви вхідної та вихідної документації створено лише у третині; 

- 38 % міських рад проводить навчання співробітників органів місцевого 

самоврядування роботі у системі електронного документообігу, підвищення 

кваліфікації з питань електронного урядування. 

Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні ускладнюється 

через недостатнє фінансування. Так, наприклад, орієнтовний обсяг 

фінансування, необхідний лише для модернізації та забезпечення 

функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг 

становить 198 млн гривень, для створення та впровадження інформаційної 

системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів необхідно 150 

млн грн [4]. При цьому чинне законодавство про адміністративні послуги 

передбачає здійснення фінансового забезпечення діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг 

виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих 

бюджетів [2].  Це, зокрема, унеможливлює використання механізмів державно-

приватного партнерства з метою додаткового фінансування розвитку 

електронних адміністративних послуг. 

15 вересня Міністерство фінансів України офіційно представило портал  

“Є-Data”. Цей сайт публікує дані про транзакції казначейства на рівні 

державних та місцевих бюджетів. Також, міська влада Львова спільно з 

“Ощадбанком” і компанією ІСТ Competence Center впроваджують проект 

“Електронна картка львів’янина”, цю картку створено за прикладом Естонії. 

Основною проблемою залишається створення фінансових умов для 

реалізації завдань відповідних програм, що в першу чергу повинно 

обумовлювати питання щодо інвестиційної політики в сфері електронного 

врядування, зокрема передбачати використання коштів міського бюджету, 

передбачених окремим рядком для фінансування таких програм, коштів 

комерційних структур, що залучаються на вигідних для них умовах (пільгові 

умови доступу до інформації, пільгові економічні умови), коштів вітчизняних і 

міжнародних донорських організацій. Виходячи з того, що ресурси міського 

бюджету обмежені, насамперед необхідно включати автоматизацію управління 

тими галузями міського господарства (підприємництво, земельні ресурси, 

комунальне майно і нерухомість, транспорт, енергетика), де впровадження 

http://www.imena.ua/blog/minfin-e-data/
http://www.imena.ua/blog/lviv-e-card/
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комп’ютерних технологій контролю й управління дасть економічний ефект і 

суттєвий приріст дохідної частини міського бюджету. 
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РЕЗЕРВ ВІДПУСТОК: СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

 

Одним із видів забезпечень витрат для покриття майбутніх виплат, які 

створює юридична особа, є резерв витрат на оплату чергових відпусток її 

найманих працівників. До цього ж резерву включаються суми, в майбутньому 

спрямовані на фінансування витрат на сплату ЄСВ із суми відпусткових 

майбутніх звітних періодів. Питання створення резерву на оплату чергових 

відпусток незважаючи на низку нормативної літератури за цим питанням не 

знайшло відповідного висвітлення. Це зумовлює поглиблення та розширення 

дослідження в напрямі виділення особливостей створення резерву на оплату 

чергових відпусток. 

Метою наукового дослідження є аналіз чинного законодавства з питання 

формування резерву відпусток. 

В ході проведених досліджень було встановлено, що чинне законодавство 

не залишає юридичній особі вибору, чи створювати резерв відпусток, чи не 

створювати. Так, зокрема, в період до 2003 р., такий вибір у працедавців був, 

оскільки в цьому періоді п. 13 П(С)БО 11 починався з фрази "Забезпечення 

можуть створюватися" [5]. З дати набрання чинності наказом Мінфіну України 

від 25.11.2002 р. №989 "Про внесення змін до деяких положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку" формулювання було замінено жорсткішим 

"Забезпечення створюються" [2]. Крім того, необхідність створення резервів 

відпусток  згадується і в п. 7 П(С)БО 26: "Виплати за невідпрацьований час, що 

http://www.eef.org.ua/ua/efektyvne-upravlinnia-ta-hromadianske-suspilstvo
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/5203-17
http://nc.gov.ua/news/index.php?ID=1577
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підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення 

забезпечення у звітному періоді"[4]. При проведені подальшого аналізу 

нормативно-правової було встановлено ряд невідповідностей, а саме: 

- резерв витрат на оплату чергових відпусток працівників, які зайняті в 

невиробничій діяльності, також повинен створюватися, але в цій статті такий 

резерв не розглядається; 

- норма, що встановлює обов'язок осіб виконати встановлену нею дію, без 

права вибору, виконувати цю дію чи ні; 

- фізособам-працедавцям створювати резерв відпусток не обов'язково: 

адже ця норма, є обов'язковими для виконання тільки тими особами, які 

зобов'язані вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України, а  

фізичні особи до них не належать. 

Нами було проведено аналіз нормативно-правової бази, яка регламентує 

технічно-економічну сторону створення резерву фонду відпусток. Як зазначає 

п. 16 П(С)БО 11, сума забезпечення (у тому числі й резерв відпусток) 

визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми 

очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного 

зобов'язання, на дату балансу[5]. З цієї норми можемо зробити такі висновки: 

а) розрахунок суми резерву відпусток повинен робитися на дату кожного 

балансу, тобто останнім числом кожного кварталу; 

б) сума резерву відпусток на дату балансу повинна дорівнювати сумі 

очікуваних (запланованих) витрат, пов'язаних з оплатою відпусток, з дати, 

наступної за датою балансу до кінця поточного звітного року; 

в) якщо сума резерву відпусток, створеного раніше, не збігається з сумою 

очікуваних витрат на оплату відпусток, то така сума резерву має бути 

відкоригована — у більший або менший бік, залежно від результатів 

порівняння [5]. 

За результатами аналізу було визначено, що П(С)БО 11 не містить 

конкретного алгоритму розрахунку суми резерву відпусток. Проте, згідно з  

Інструкцією № 291 для узагальнення інформації про рух коштів, які 

резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до 

витрат поточного періоду, призначено рахунок 47 "Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів". Облік руху і залишків коштів на оплату чергових відпусток 

працівникам ведеться на субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток". За 

кредитом субрахунку 471 відображається нарахування резерву відпусток, а за 

дебетом — його використання (тобто оплата фактично наданих працівникам 

відпусток протягом року, а також витрат на сплату ЄСВ з суми таких 

відпусткових) [1]. Провівши аналіз даного нормативного документа, ми 

вважаємо, що  в розрахунку суми резерву повинна брати участь і сума витрат на 

ЄСВ (хоча, в решті випадків, вона не входить до фонду оплати праці). 

На нашу думку, невідповідністю у нормативній базі є і те, що створений 

резерв відпусток повинен використовуватися для погашення тільки тих витрат, 

для яких його створено [5]. Якщо ж такого забезпечення не вистачить, то 

працедавець нараховує витрати на оплату відпусткових, які не може покрити за 
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рахунок резерву, що закінчився, в тому самому порядку, що й витрати, які не 

підлягають накопиченню, — тобто як витрати поточного періоду, не вдаючись 

до субрахунку 471. Вважаємо доцільним розробити модель нормативно-

правового регулювання бухгалтерського обліку з питання формування 

резервного фонду на оплату відпусток з метою подальшого вирішення 

проблеми  узгодження законодавчої бази на всіх рівнях та зведення до 

мінімуму існуючих суперечностей у системі бухгалтерського та податкового 

обліку.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ВПЛИВУ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН НА СТАН 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В реаліях сьогодення, коли Україна знаходиться в стані війни, 

зменшується інтерес інвесторів, зростають ціни, збільшується заборгованість 

країни перед іноземними банками, поступово погіршується економічний стан в 

країні. Для ефективного вирішення цих проблем та покращення економічної 

ситуації в країні, Кабінет Міністрів та народні депутати постійно виносить на 

затвердження Верховної Ради різні законодавчі ініціативи. Зміни в 

законодавстві в свою чергу впливають на облікову політику, порядок ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах всіх форм власності. Одним з 

основних завдань підприємства є дотримання норм законодавства, але оскільки 

відбуваються постійні їх зміни, то дотримання цих норм стає проблематичним. 

Існуюча законодавча база, що регламентує питання бухгалтерського 

обліку, не дозволяє вирішити питання пов’язані з контролем за ефективним 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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державним регулюванням, що збільшує необхідність та актуальність даної 

теми. 

Проблемами впливу законодавчих змін на стан бухгалтерського обліку 

займались такі науковці як П. Й. Атамас, В. В. Сопко, Н. М. Малюга, О. В. 

Кравченко, Н. М. Ткаченко та інші. 

В дослідженнях та публікаціях з даного питання доктор економічних наук 

Н. М. Малюга обґрунтувала неефективність системи бухгалтерського обліку, 

породжену саме постійними змінами законодавства, а постійні зміни законів 

призвели до неточностей в інших законодавчих актах і як наслідок до 

прийнятих законів, які суперечать один одному [1]. 

Проблематичним є те, що підприємства для пристосування та адаптації до 

чинному законодавстві, змушені постійно змінювати і корегувати ведення 

бухгалтерського обліку, облікову політику, порядок розрахунків, 

документацію, бухгалтерські проведення. Запровадження нових форм звітності, 

зміна кількості та ставок податків, зміна форм первинної документації, не 

достатньо чітко регламентований порядок відображення операцій в 

бухгалтерському обліку призводять до помилок, неточностей їх обліку або 

взагалі до невиконання всіх вимог чинного законодавства. Закон України “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” [2] поширюється на всіх 

юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від 

їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва 

іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести 

бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством, 

тому правильне ведення обліку є обов’язковим для контролю та систематизації 

господарських операцій на будь-якому підприємстві. 

Однією із проблем, яку викликають на підприємстві зміни законодавства, 

це затрати на купівлю бланків нових форм, навчання адміністрації та іншого 

персоналу, зміну та впровадження нових програмних продуктів. 

Загальновідомим є той факт, що збільшення суми витрат зменшує суму 

позитивного фінансового результату, що вкрай недопустимо в часи економічної 

кризи. 

Неякісні зміни в одних законах призводять до невідповідності в інших 

законах, часто різні норми одного й того ж нормативно-правового акта чи 

норми різних правових актів, що мають однакову юридичну силу, прямо 

суперечать один одному або по-різному регулюють однакові суспільні 

відносини, що викликає певні непорозуміння в правильності їх відображення 

бухгалтерською службою підприємства. 

Як зазначає С. В. Бобровник, узгодженість правових норм, відсутність між 

ними суперечностей належать не лише до загальних умов ефективності 

законодавства, а і одночасно є важливою закономірністю його функціонування 

як самостійного, цілісного, системного явища. Сама конструкція законодавства 

як узгодженої несуперечливої системи є об’єктивно необхідним способом його 

існування та ефективного функціонування [3]. 
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Вирішення цих проблем, є дуже необхідним для підприємств, на даному 

етапі. Тому потрібно розробити та затвердити професійні стандарти ведення  

бухгалтерського обліку, які не потребуватимуть змін. Завдяки досконалим 

змінам підприємства зможуть працювати за європейським рівнем, вчасно 

здійснювати всі вимоги законодавства, правильно вести бухгалтерський облік. 

Якісна законотворча робота депутатів і Верховної ради зможе вирішити 

ряд проблем, які були висвітленні вище. Адже економічні зміни прямо залежать 

від гармонійного розвитку політичної та правової системи. Велику роль у 

цьому процесі відіграють удосконалення правових механізмів та засобів і 

передусім ефективність законодавства. Тому, ефективність роботи 

підприємства прямо залежить від ефективності законодавства. 

 
Список використаних джерел 

1. Бобровник С. В. Подолання правових колізій як засіб забезпечення системності 

та ефективності законодавства / С. В. Бобровник // Щорічник наукових праць “Правова 

держава”.–  2003. – № 14. – С. 30-38. 

2. Сопко В. В. Правові колізії у законодавчому забезпечені кредитної діяльності / В. 

В. Сопко // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – 

Луцьк, 2011. – Вип. 8 (29). – 576 с. – С. 89-94. – (Серія “Облік і фінанси”) 

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

16.07.1999 № 996-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

4. Майстренко О. В. Попередження колізій в сфері нормотворення як один із 

напрямів діяльності Міністерства юстиції України / О. В. Майстренко : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/7473 

 
Закржевська О. П.,  

студентка спеціальності  

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Марценюк Р. А. 

Львівська комерційна академія 
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Процес інтеграції України до європейської спільноти є складним і тривалим, 

особливо в сучасних кризових умовах господарювання. Утім, вже на сучасному 

етапі вітчизняні суб’єкти господарювання працюють за правилами, які диктує 

європейський ринок та умови глобалізації [1]. Серед об’єктів обліку на 

підприємстві запаси посідають значне місце, оскільки від їх оцінки, яка впливає на 

визначення собівартості та ефективного використання залежить швидкість 

обороту вкладеного капіталу та прибуток підприємства. Особливого значення 

питання оцінки запасів набуває за сучасних умов підприємництва, коли ринкові 

ціни на запаси постійно змінюються. Методика оцінки запасів є дієвим 

інструментом організації ефективної фінансово-господарської діяльності 

підприємства і виникає через необхідність визначення реальної вартості запасів [2]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://old.minjust.gov.ua/7473
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В МСБО 2 “Запаси”, як і П(С)БО 9 “Запаси”, передбачено п’ять методів 

оцінки запасів при списанні: стандартних витрат, роздрібних цін, 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці, середньозваженої 

собівартості; та собівартості перших за часом надходжень (FIFO). 

МСБО 2 “Запаси” зазначає, що такі методи визначення оцінки собівартості 

запасів, як метод стандартних витрат або метод роздрібних цін, можуть 

використовуватися для зручності, якщо їх результати приблизно дорівнюють 

собівартості [3]. Застосування їх виправдане у тих випадках, коли точно 

врахувати фактичні витрати у собівартості запасів неможливо. 

Собівартість окремих видів запасів, які не є взаємозамінними і/або 

призначені для реалізації спеціальних проектів, повинна, згідно з п. 23 МСБО 2 

“Запаси” [3], визначатися методом ідентифікованої собівартості відповідної 

одиниці. Цей метод передбачає точне дотримання правила: певні витрати 

відносять на собівартість певних запасів. Проте такий метод прямого рахунку 

не підходить для випадків, коли є велика кількість взаємозамінних запасів. У 

решті випадків рекомендується метод середньозваженої собівартості або метод 

собівартості перших за часом надходжень – FIFO [2]. 

Розрахунок за методом середньозваженої собівартості включає не лише 

дані про надходження за поточний чи звітний період, а й балансову вартість 

аналогічних запасів на початок періоду. Розрахунок здійснюється за кожним 

найменуванням окремо. Середньозважена собівартість може розраховуватися 

на періодичній основі або за фактом постачання кожної партії, якщо ця партія 

товарів надходить від різних постачальників за різними цінами. 

При використанні методу середньозваженої собівартості слід враховувати 

що прибуткові документи можуть надходити до бухгалтерії із запізненням, 

коли всі розрахунки зі списання вже завершено та результати проведено за 

відповідними регістрами обліку. Тому дуже важливо, щоб після закінчення 

звітного періоду всі дані про надходження були зібрані, а результати 

розрахунків – відкориговані останніми (у цьому періоді) списаннями [2]. 

Метод оцінки вибуття запасів за цінами перших закупівель ґрунтується на 

припущенні, що запаси, які надійшли першими, першими і вибувають. 

Проблемний аспект методу FIFO у тому, що його застосування в умовах 

постійно зростаючих цін дає найвищий показник валового прибутку. А якщо 

взяти до уваги таку обставину, що в умовах загального зростання цін будь-який 

суб’єкт господарювання прагне підвищити ціни на свої товари, то, при 

застосуванні методу FIFO до оцінки запасів при їх вибутті, показник валового 

прибутку виходить невиправдано завищеним. 

Відповідно, в умовах постійного зниження цін спостерігається зворотний 

процес: показник валового прибутку внаслідок застосування методу FIFO до 

оцінки запасів при їх вибутті та вимушеного зниження відпускних цін на 

товари, що реалізуються, виходить невиправдано заниженим. 

Оскільки запаси, які купуються в умовах постійно зростаючих цін, 

списуються при вибутті за найменшими цінами, то запаси, що залишаються на 

балансі, виявляються оціненими за вартістю, більш-менш наближеною до 
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ринкової. А це означає, що при аналізі балансу (звіту про фінансовий стан) 

показники власних оборотних коштів, оборотного капіталу і, відповідно, 

коефіцієнт покриття будуть не просто оптимістичнішими, а й реальнішими. 

Метод FIFO у західноєвропейському обліку (так само як і в США) 

застосовується лише там, де облік руху запасів протягом періоду не ведеться 

зовсім, де собівартість реалізованих товарів визначається не інакше як за 

допомогою інвентаризації. Усе, чого не виявилося у наявності, вважається 

реалізованим. У жодному іншому випадку метод FIFO не потрібен. 

Система обліку запасів, яка є традиційною для національної системи 

обліку (облік на підставі документів про їх надходження і вибуття з виведенням 

сальдо в облікових регістрах після кожної операції), називається методом 

постійної інвентаризації. Вона несумісна з методом FIFO, адже насамперед цей 

метод передбачає оцінку запасів, що залишилися на балансі. 

Таким чином, результати дослідження засвідчують, що на сучасному етапі 

немає універсального методу оцінки запасів, оскільки кожен із методів оцінки 

запропонований міжнародним стандартом має свої недоліки та переваги. Слід 

відзначити, що МСБО 2 “Запаси” – це стандарт, який лише рекомендує, а отже 

вибір методу залежить від професійного судження бухгалтера та вимог системи 

управління. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Функціонування України як соціальної держави передбачає досягнення 

європейських стандартів у соціальній сфері, де важливим показником є розмір 

заробітної плати. Штучно занижений рівень заробітної плати, успадкований 

Україною від адміністративно-планової економічної системи, та, відповідно, 

низький рівень соціальних трансфертів, незважаючи на покращення ситуації 

останніми роками, залишається основним чинником базової незахищеності 

населення. Нормативно-правове регулювання оплати праці прямо пов’язано із 

http://www.pspaudit.com.ua/files/malutak.pdf
http://dtkt.com.ua/show/1cid03071.html
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бухгалтерським обліком будь-якого підприємства, яка проводить господарську 

або іншу діяльність. Відповідно із змінами в економічному та соціальному 

просторі змінюються вимоги щодо нарахування заробітної плати та відповідних 

відрахувань на неї [2]. 

Відповідно до чинного законодавства розмір заробітної плати залежить від 

складності та умов виконуваних робіт, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів праці та господарської діяльності підприємства [4].  

Відповідно до Закону України про “Оплату праці” заробітна плата має 

виплачуватися регулярно в робочі дні в строки, установлені колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом, але не рідше ніж двічі на 

місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не 

пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Відповідно до змін у Податковому кодексі України та деяких законодавчих 

актах України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році, а також зміни у Законі про ЄСВ, встановлено єдину ставку 

нарахування ЄСВ в розмірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше 

нараховувався ЄСВ. Виняток становлять лише спеціальні ставки нарахування 

ЄСВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишилися без змін. Скасовано 

утримання ЄСВ з доходів і визначення класу професійного ризику для 

роботодавців та відповідні перевірки з боку Фонду соцстрахування щодо 

правильності такого визначення.  Звісно, це змінить не лише бухгалтерський 

облік з ЄСВ та зарплати, а й вплине на порядок заповнення звіту.  При цьому, 

якщо база нарахування ЄСВ  не перевищує розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ, як і 

раніше, розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки 

ЄСВ (22%).Щодо утримання ПДФО із зарплати найманих працівників, то 

застосовується базова ставка 18%до усієї бази оподаткування, незалежно від її 

розміру. 

В умовах сучасної кризової ситуації в Україні було внесено зміни до 

Порядку проведення індексації грошових доходів населення. Правила 

індексації грошових доходів спрощуються. Здійснюється обчислення індексу 

споживчих цін для проведення індексації не індивідуально для кожного 

працівника залежно від прийняття його на роботу та зростання його доплат і 

надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за 

посадою, яку займає працівник. Підвищення грошових доходів громадян у 

зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за 

місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Індексація 

грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу 

споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 

відсотка (до 01.01.16р. складав 101%) [3]. 

http://blank.dtkt.ua/blank/52
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Нарахування індексації є важливим, за не проведення роботодавцем 

індексації заробітної плати, його можуть оштрафувати у десятикратному 

розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент 

виявлення порушення. Усе тому, що йдеться про недотримання мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці [1]. 

Таким чином, нормативно-правові зміни, що відбулися впродовж 

останнього часу суттєво впливають на побудову обліку заробітної плати як з 

позитивної так і негативної сторони. До позитивних аспектів слід віднести 

спрощення системи індексування, а також нарахувань та утримань із заробітної 

плати. До негативних аспектів – необхідність проведення індексації, а також 

обов’язковість подання повідомлення про прийнятих працівників. Слід 

відзначити, що зміни, які відбуваються в чинному законодавстві впливають 

лише на зміну розрахунків по оплаті праці та заповненні відповідної звітності, 

що не сприяє підвищенню європейських стандартів у соціальній сфері 

національної економіки. 
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Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, 

перетворення структур, форм і способів економічної діяльності. У сучасному 

світі інтенсивно відбувається становлення і функціонування глобальної 

економіки сталого розвитку. А це, в свою чергу, потребує адекватного 

вимірювання фактів господарської діяльності в усіх країнах світу. Під поняттям 

глобалізація розуміють  об’єктивний соціально-економічний процес, який не 
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знищує, а трансформує національні особливості на весь світ. Для обліку 

глобалізація виступає об’єднанням, уніфікація міжнародних бухгалтерських 

стандартів, ліквідація тих суперечностей, що існують на даний момент між 

національними стандартами та міжнародними.  

Сучасні глобалізаційні процеси в економіці надають нові можливості для 

України. Інтеграція України у світовий економічний простір може завдати 

суттєвих негативних, так і позитивних соціально-економічних наслідків. 

Розвиток державної системи бухгалтерського обліку опосередковується станом 

економічних відносин у нашій країні. Нестабільність політики управління, 

висока динаміка змін законодавства ускладнює пристосування облікової 

інформаційної системи до нових потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів 

фінансової звітності.  

З посиленням впливу глобалізації державна система бухгалтерського 

обліку поступово трансформується, виникають інші користувачі системи 

бухгалтерського обліку – глобальні. Узагальнюючою концептуальною основою 

побудови бухгалтерського обліку в умовах глобалізації має стати процес 

узгодженого зближення національних і міжнародних систем бухгалтерського 

обліку до єдиних стандартів фінансової звітності, що визначатимуть єдині 

принципи, загальні підходи в галузі бухгалтерської науки, практики та професії 

[1]. Під підходом стандартизації обліку розуміють те, що має існувати 

уніфікований набір стандартів для будь-якої облікової ситуації в будь-якій 

країні, а тому відпадає потреба в розробці національних стандартів. В Україні 

національні П(С)БО відповідають Міжнародним стандартам фінансової 

звітності, постійно переглядаються та доповнюються з метою уникнення 

розбіжностей [2]. 

Отже нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні є 

єдиним для всіх підприємств правил його поведінки, які гарантують і 

захищають інтереси користувачів фінансової звітності і визначення перспектив 

та основних напрямків удосконалення його з урахуванням загальноприйнятих у 

міжнародній практиці принципів і стандартів. Основною причиною кризи у 

вітчизняному бухгалтерському облікує кардинальні розбіжності між 

бухгалтерським і податковим законодавством. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Дослідженню питань обліку витрат, і зокрема витрат суб’єктів малого 

підприємництва (СМП) приділяли увагу у своїх працях провідні вчені- 

економісти: Ф. Бутинець, І. Вельбицька, Л. Сук, С. Голов, В. Завгородній, О. 

Савченко, а також вчені нашої академії: В. І. Бачинський, П. О. Куцик, А. М. 

Должанський, В. О. Озеран та ін.  

Однак існує низка питань, які так і залишаються не розв’язаними і 

дискусійними, що визначає актуальність їх розгляду. 

Бухгалтерський облік СМП ведуть відповідно до вимог чинного 

законодавства із застосуванням національних стандартів бухгалтерського 

обліку. Щодо використання плану рахунків, то малі підприємства можуть 

використовувати загальний або спрощений план рахунків. За планом рахунків 

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

організацій малі підприємства облік витрат можуть вести з застосуванням 

рахунків тільки 8 класу, тільки 9 класу або 8 та 9 класів рахунків одночасно [2].  

СМП, які застосовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого 

підприємництва, після змін, внесених наказом міністерства фінансів України 

31.05.2011р. № 664, для обліку витрат використовують рахунки 90, 91, 96 (або 

рахунки 9 класу) [3]. Це пов’язано зі змінами у структурі Фінансового звіту 

суб'єкта малого підприємництва (форма № 2-м (2-мс)).  

До 2011 року Звіт про фінансові результати включав такі статті, як 

Матеріальні затрати, Витрати на оплату праці, Відрахування на соціальні 

заходи, Амортизація, Інші операційні витрати, а відповідно для складання 

такого звіту облік витрат було зручно вести за елементами. Чинна форма № 2-м 

(2-мс), затверджена П(С)БО № 25, відображає витрати у розрізі: Собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та Інші витрати [4]. Відповідно, 

суб’єктам малого підприємництва, які ведуть облік за загальним планом 

рахунків, для уникнення додаткової роботи при складанні фінансової звітності, 

для обліку витрат зручніше використовувати рахунки 9 класу або 8 та 9 

одночасно.  

Спрощений план рахунків саме і передбачає застосування тільки 9 класу 

рахунків. У зв’язку з внесеними змінами виникла проблема з відображенням 

витрат у регістрі обліку (за застосування спрощеного плану рахунків і 

спрощеної форми обліку) відомості 5-М. Облік витрат ведеться у розділі І 

відомості 5-М [1]. Розроблялась вона для обліку витрат за елементами і 

застосування рахунків 84 “Витрати операційної діяльності“ і 85 “Інші затрати”.  
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Зміни, внесені до спрощеного плану рахунків, мають спричинити і зміни у 

побудові та змісті відомості обліку витрат. Пропонуємо такий перелік 

показників, що будуть відображені у відомості 5-М (табл. 1). Внесення таких 

змін до облікового регістру дозволить отримувати наочну і прозору інформацію 

про витрати, а у подальшому і щодо формування результатів фінансово-

господарської діяльності малого підприємства. Отже, сучасні умови ведення 

обліку на малих підприємствах потребують удосконалення нормативно-

правової бази та узгодження між собою окремих нормативних актів. 

Таблиця 1 

Показники розділу І відомості 5-М “Облік витрат (рахунок 96)” 
 

№ з/п Показники 

1 Витрати на оплату праці апарату управління та збутового персоналу 

2 Відрахування на соціальні заходи 

3 Витрати на службові відрядження апарату управління  та збутового персоналу 

4 Витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

загальногосподарського (адміністративного) та збутового  призначення  

(страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 

охорона тощо) 

5 Амортизація: 

  основних засобів 

  інших необоротних матеріальних активів 

  нематеріальних активів 

6 Витрати на операційну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів загальногосподарського (адміністративного) та збутового призначення 

7 Вартість МШП загальногосподарського (адміністративного) та збутового 

призначення, переданих у користування 

8 Витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс, Інтернет тощо) 

9 Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, тощо) 

10 Організаційні, представницькі  витрати, тощо 

11 Витрати на підготовку та перепідготовку працівників апарату управління та 

збутового персоналу 

12 Податки та збори (обов'язкові платежі) 

13 Інші витрати 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходились в центрі уваги 

економічної науки. Це пояснюється тим, що інвестиції є джерелом розвитку 

підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. У сучасній економічній 

теорії категорія “інвестиції” розглядається як процес вкладення капіталу з 

метою наступного його збільшення.  

Важлива роль в інформаційному забезпеченні інвестиційного процесу 

належить обліку, який має бути зорієнтованим на забезпечення зовнішніх і 

внутрішніх користувачів достовірною інформацією про стан суб’єкту 

господарювання.  

Для підвищення рівня інформаційного забезпечення необхідна раціональна 

організація обліку. Організація обліку інвестицій визначена як процес 

цілеспрямованого вибору та безперервного упорядкування способів і прийомів 

збирання, обробки та видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про 

понесення, формування та закриття відповідних витрат із метою прийняття 

управлінських рішень. 

Послідовність організації обліку інвестицій передбачає раціональну 

документацію операцій і документообороту, розробку робочого плану рахунків, 

форм і методів обліку тощо. Проблема досконалого документування – одна з 

найважливіших, оскільки документ має юридичну силу і підтверджує 

достовірність облікової інформації, тобто забезпечує досягнення основної мети 

обліку – продукування достовірної та неупередженої інформації. Первинний 

облік інвестицій залежить від способу здійснення інвестування.  

Важлива складова організації обліку – відображення вартості інвестицій. 

Якщо розглядати оцінку окремих складових інвестицій, наприклад капітальні 

інвестиції, то основні засоби, інші необоротні активи та нематеріальні активи 

оцінюються за первісною, справедливою, переоціненою вартістю. Будівельно-

монтажні роботи оцінюють в залежності від способу їх здійснення. При 

зведенні об'єктів підрядним способом до складу капітальних інвестицій 

включаються суми, сплачені підрядним (субпідрядним) організаціям за 

виконані будівельно-монтажні роботи згідно з актами приймання таких робіт, 

також до вартості об'єктів потрібно віднести всі інші витрати, безпосередньо 

пов'язані з будівництвом об'єкта або доведенням його до робочого стану. 
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Накопичення та групування інформації про інвестиції відбувається в регістрах 

обліку.  

Організація обліку інвестицій повинна бути цілісною, єдиною системою 

взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охоплюють 

увесь комплекс облікових процедур.  

На даний час, суб’єктами бізнесу доведено необхідність організації обліку 

за центрами витрат та центрами відповідальності, стосується це й інвестиційної 

діяльності підприємства, тому що інвестиції за суттю є витрачанням капіталу 

підприємства.  

 Відокремлення центрів відповідальності в процесі інвестування  являє 

собою досить складне завдання, що пояснюється багатоступеневим характером 

здійснення інвестицій. Чим більш детальним буде поділ, тим більш повною та 

всебічною буде інформація, що є основою для прийняття управлінських рішень 

керівництвом підприємства.   

Таким чином, раціональна організація обліку інвестиційної діяльності 

підприємства – важлива передумова прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо вкладеного капіталу підприємством чи ним залученого.  
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА 

ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна 

господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців, яка 

проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Розвиток малого 

бізнесу вважається у світі загальновизнаним методом боротьби з соціальною 

бідністю, сприяє забезпеченню зайнятості населення, створенню нових робочих 

місць. Основними його перевагами є гнучкість, маневреність та здатність 

оперативно реагувати на зміну економічних умов  [1, c. 219]. 

Вивченням питань організації спрощеного обліку та оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва займалися такі автори: В. І. Бачинський, Л. С. 

Герасимчук, Г. Т. Михальчинець, Т. В. Мединська, Т. В. Попітіч, О. М. 

Чабанюк та інші. 

Сприяння розвитку малого бізнесу можливе лише шляхом поєднання та 

узгодження різних форм, методів, засобів регулювання і підтримки, головним 

серед яких є податкова політика, яка має величезне значення при формуванні 

сприятливого клімату для розвитку підприємництва в Україні [1, c. 219].   

Відповідно до Податкового кодексу України фізичні особи-підприємці та  

юридичні особи можуть обрати спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, модель якої представлена на рис. 1. Запровадження цієї системи було 
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спричинено необхідністю подолання кризових тенденцій в економіці та 

стимулюванням суб’єктів малого бізнесу до виходу з “тіні”. Застосування 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності надає суб’єктам малого 

підприємництва низку переваг, а саме: спрощення процедури і порядку 

реєстрації платника податку. Суб’єкти малого підприємництва можуть перейти 

на сплату єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого 

кварталу; значно спрощуються розрахунки, пов’язані з визначенням сум 

податків; замість різноманітних форм податкової звітності за податками та 

зборами, які заміщуються єдиним податком, складається та подається тільки 

податкова декларація платника єдиного податку (за умови сплати ПДВ – ще 

податкова декларація з ПДВ); спрощується ведення поточного бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності; надається право вибору чи бути 

платником ПДВ, чи ні [3]. 

 

 
Рис. 1.  Модель спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності* 

 * Сформовано автором [3, 4] 
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Отже, спрощена система оподаткування, обліку та звітності спеціально 

розроблена якомога простішою та однозначнішою, аби уникнути будь-якої 

дискредитації і виправдання для чинення тиску на підприємців. Разом з тим, 

малий бізнес потребує подальшої уваги до себе з боку держави шляхом 

фінансової підтримки та сприяння розвитку, у тому числі можливого 

звільнення новостворених підприємств малого бізнесу від оподаткування, що 

дозволить досягти істотних фінансових результатів і забезпечить можливість 

сплати податків у повному обсязі і у значних обсягах у довгостроковому 

періоді. 
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Перехід економіки України від централізованого управління до ринкового 

регулювання значно вплинув на умови функціонування підприємств. На рівні 

кожного суб’єкта господарської діяльності побудова обліку має враховувати всі 

особливості організації та ведення підприємницької діяльності та 

формалізуватися у вигляді наказу з облікової політики. 

Дослідження облікової практики малих підприємств свідчить про 

нехтування цими обставинами, що зумовлено як суб’єктивно (незначний досвід 

роботи працівників і невідповідність кваліфікаційним вимогам), так і 

об’єктивно (нездійснення зовнішнього контролю якості ведення 

бухгалтерського обліку, високий рівень тіньової економіки). Крім того, на 

відсутність виваженої облікової політики підприємств малого бізнесу впливає 

також неузгодженість визначень у різних нормативних документах. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [1]. Іншими словами, це порядок первинного спостереження, 

http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/9bb21bdf473e489febadd99ec20ce45b.pdf
http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/9bb21bdf473e489febadd99ec20ce45b.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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вартісного вимірювання, поточного групування та підсумкового узагальнення 

фактів господарського життя підприємства або реалізація методу 

бухгалтерського обліку. Формування облікової політики здійснює головний 

бухгалтер, а відповідальним за її зміст визначено керівника підприємства. 

Основним джерелом інформації про діяльність малих підприємств, 

доступним і внутрішнім, і зовнішнім користувачам, є облікові дані, які 

містяться у фінансовій звітності. Облікова інформація має надавати достовірне 

уявлення щодо фінансового стану підприємства, фінансових результатів його 

діяльності тощо. Ступінь ефективності використання різними категоріями 

користувачів облікових даних, які містяться у фінансовій звітності, залежить 

від її якості, яка в значній мірі зумовлена організаційними основами її 

формування. 

Слід зазначити, що ефективність облікової політики суб’єктів малого 

бізнесу багато в чому залежить від того, наскільки чітко сформульовані її 

елементи, що відображають особливості ведення бухгалтерського обліку, 

оподаткування та управління. А тому у внутрішньому регламенті (збірнику 

правил) малого підприємства, на нашу думку, слід розкривати такі 

організаційні аспекти: 

- форма організації бухгалтерського обліку; 

- форма ведення бухгалтерського обліку; 

- робочий план рахунків бухгалтерського обліку; 

- форми первинних облікових документів; 

- правила документообороту і технології обробки облікової інформації; 

- форми документів для внутрішньої звітності; 

- порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань з метою 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності малого підприємства; 

- порядок контролю за фактами господарської діяльності. 

Важливим елементом облікової політики є вибір форми організації 

ведення бухгалтерського обліку. Для підприємств малого бізнесу найкращими, 

на наш погляд, є введення до штату підприємства посади бухгалтера чи 

створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером або 

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого 

як підприємець. Самостійне ведення бухгалтерського обліку власником або 

керівником може стати скоріш виключенням, ніж нормою, оскільки сам процес 

ведення обліку потребує спеціальних знань та доволі трудомісткий, навіть у 

суб’єктів малого бізнесу. Послуги ж аудиторських фірм та інших 

спеціалізованих підприємств потребують значних фінансових витрат, які не 

завжди можуть собі дозволити малі підприємства. 

Прагнення менеджменту суб’єктів малого підприємництва до зменшення 

трудомісткості бухгалтерської роботи і скорочення витрат на утримання 

облікового апарату спонукає до використання спрощеної форми ведення 

бухгалтерського обліку. Перед затвердженням робочого плану рахунків слід 

детально проаналізувати можливі факти господарської діяльності та не 
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перенавантажувати план рахунків зайвими синтетичними рахунками, які не 

будуть використовуватися. А тому, робочий план рахунків найоптимальніше 

розробляти на основі плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, саме 

який і лежить в основі спрощеної форми обліку. 

Форми первинних облікових документів, графіки документообороту і  

форми документів для внутрішньої звітності мають сприяти підвищенню 

оперативності обліку та уникненню ймовірних помилок і зловживань. 

При визначенні порядку контролю за фактами господарської діяльності 

слід виходити з вимог раціональності. Суб’єктам малого підприємництва 

контрольні функції доцільно покласти на головного бухгалтера (бухгалтера), а 

не створювати окрему контрольну службу. 

Отже, відповідальний підхід до організації бухгалтерського обліку на 

малому підприємстві, який знаходить відображення в обліковій політиці, 

дозволить забезпечити суттєве зменшення трудомісткості облікових процесів, 

оперативність опрацювання облікової інформації, а відповідно, підвищить 

якість прийняття управлінських рішень. 
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ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Переоцінка основних засобів є одним із методів підвищення інвестиційної 

привабливості суб’єкта підприємництва. Важливість переоцінки необоротних 

активів полягає в тому, що дана процедура дозволяє визначити справедливу 

вартість активів з урахуванням сучасного стану ринку. Своєчасна та доцільна 

переоцінка є вкрай важливою, адже сприяє підвищенню його загальної 

рентабельності та ринкової вартості. Втім на практиці досить часто система 

управління нехтує даною процедурою, що обумовлено рядом проблемних 

аспектів, зокрема: відсутністю єдиної методики проведення переоцінки; 

складністю відображення в системі обліку у випадку наявності попередніх 

переоцінок; законодавчою неврегульованістю доцільності, обов’язковості та 

періодичності проведення переоцінки. 
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Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, підприємство може 

переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість істотно 

(суттєво) відрізняється від його справедливої вартості на дату складання 

балансу [3]. Тобто, вимогами стандарту не обумовлено обов’язковість 

переоцінки, а лише її можливість. 

У випадку наявності на балансі підприємства основних засобів, вартість 

яких істотно відрізняється від справедливої, відбувається недотримання 

законодавчо встановлених принципів ведення обліку та формування звітності. 

Втім, законодавством не передбачені штрафні санкції за такі порушення, тому 

рішення про проведення переоцінки приймається на розсуд керівної ланки 

підприємства. 

Як уже зазначалось, підприємство може проводити переоцінку при 

суттєвій відмінності залишкової вартості основних засобів від їх справедливої 

вартості. Щодо суттєвості, то законодавством надаються наступні рекомендації. 

Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення 

корисності об’єктів основних засобів може братися величина, що дорівнює 1 % 

чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10 % 

відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої 

вартості [1]. 

Крім того, відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, у випадку переоцінки 

об’єкта основних засобів на ту саму дату, здійснюється переоцінка всіх об’єктів 

групи основних засобів, до якої належить даний об’єкт. Переоцінка основних 

засобів тієї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися 

з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не 

відрізнялася від справедливої вартості [3]. 

Наступним етапом проведення переоцінки основних засобів є визначення 

їх справедливої вартості. Варто враховувати, що, відповідно до Закону України 

“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні” [4], практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися 

виключно суб’єктами оціночної діяльності, що мають відповідний сертифікат, 

або органами державної влади.  

Результати переоцінки оформлюються відповідним актом переоцінки, на 

основі якого в подальшому здійснюються бухгалтерські записи. 

Як свідчать результати проведеного дослідження, використання процедури 

переоцінки основних засобів може досить позитивно впливати на різні аспекти 

діяльності підприємства:  

- дозволяє уніфікувати систему бухгалтерського обліку відповідно до 

вимог національних і міжнародних стандартів обліку; 

 - дає можливість отримати реальну та достовірну вартість необоротних 

активів підприємства;  

- забезпечує адекватність та ефективність амортизаційної політики;  

- сприяє підвищенню інвестиційної привабливості та ринкової вартості 

підприємства, що забезпечує підвищення довіри та зацікавленості з боку 

потенційних інвесторів та кредиторів. 
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Таким чином, проведення переоцінки основних засобів дасть змогу 

забезпечити достовірною інформацією систему управління про вартість майна, 

а також забезпечить виконання принципів відповідності доходів і витрат та 

повного їх висвітлення. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ  

ОПРИБУТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ 

 

У зв’язку зі змінами, внесеними до чинного податкового і бухгалтерського 

законодавства, питання документального оформлення господарських операцій 

займають значне місце у менеджменті кожного підприємства. Виходячи з 

цього, в сучасних умовах питання документального оформлення 

оприбуткування імпортованих товарів є досить актуальними. Облік імпорту та 

оприбуткування товарних запасів є однією з найважливіших і складних ділянок 

роботи, яка потребує точних та оперативних відомостей про структуру митної 

вартості товарів, транспортно-заготівельні витрати, мито та митні платежі. 

Слід зауважити, що у зв’язку зі змінами податкового законодавства, 

виникають питання щодо ідентифікації та віднесення рахунків-фактур 

(інвойсів) та митних декларацій до складу первинних документів, які 

супроводжують та підтверджують перетин митного кордону України в режимі 

імпорту. 

Дослідженнями проблем документального оформлення та бухгалтерського 

обліку зовнішньоекономічних відносин на підприємстві та, зокрема імпортних 

операцій в умовах реформування економічних відносин займалися відомі 

українські вчені, а саме, В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Н. В. Федькевич, В. С. 

Лень, В. В. Гливенко та інші. Водночас, залишаються дискусійними багато 

теоретичних та практичних положень, що стало підставою для обрання 

тематики дослідження.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03270.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
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Завданням нашого дослідження є аналіз змін, внесених до чинного 

законодавства, які впливають на відображення в бухгалтерському обліку 

оприбуткування імпортних товарів. 

Загальновідомо, що всі операції, пов’язані з рухом товарних запасів 

повинні оформлятися первинними документами, які є підставою для здійснення 

господарських операцій [4]. Перш, ніж визначитися з підставою для 

оприбуткування імпортованих товарів, слід дати загальну характеристику 

рахунка-фактури (інвойсу) та митної декларації, якими оформлять імпорт 

товарних запасів. 

Так, чинне законодавство не передбачає форми рахунка-фактури (інвойсу) 

та не встановлює вимог до його оформлення. Виходячи зі свого призначення, 

рахунок-фактура (інвойс) є документом-підставою для оплати імпортованого 

товару, який виписується іноземним постачальником товару. Поряд з цим, 

рахунок-фактура (інвойс) супроводжує вантаж, а також є підставою для 

визначення митної вартості імпортованого товару. 

Також рахунок-фактура (інвойс) може містити дату складання, назву та 

реквізити постачальника та покупця, перелік товару, ціну та вартість в 

іноземній валюті. Крім того, у цьому документі можуть зазначатися реквізити 

зовнішньоекономічного контракту, які передбачать назву місця розвантаження 

та ідентифікують транспортно-заготівельні витрати. 

Втім, на нашу думку, рахунок-фактура (інвойс) не може слугувати 

документальною підставою для оприбуткування імпортованого товару з огляду 

на відсутність у ньому всіх необхідних обов’язкових реквізитів, встановлених 

чинним законодавством України [3]. 

Митну декларацію оформляють під час перетину товаром митного кордону 

України. Згідно з Митним кодексом України, митна декларація – це заява 

встановленої форми, в якій зазначено митну процедуру, що підлягає 

застосуванню до товарів та передбачені законодавством відомості про товари, 

умови та способи їх переміщення через митний кордон України [1]. У ній 

вказується детальна інформація про експортера та імпортера, сума угоди та 

умови поставки, розписується сума податків і зборів, нарахованих на цю 

операцію та надається опис товару згідно з кодами УКТ ЗЕД. Тому митна 

декларація належить до документів, які не лише підтверджують розмитнення 

товарів та ввезення їх на митну територію України; вона є документом, який 

підтверджує сплату податків, пов’язаних із митними процедурами. 

Як нами зазначалося вище, кожен первинний документ повинен містити 

перелік реквізитів, встановлених чинним законодавством. В протилежному 

випадку, передусім, такий документ не може бути віднесений до складу 

первинних, а отже і підтверджувати господарську операцію, зокрема операцію з 

оприбуткування імпортованих товарів. На наш погляд, наявність рахунку-

фактури (інвойсу), митної декларації недостатньо для підтвердження зазначеної 

господарської операції. У зв’язку з цим, оприбуткування імпортованого товару 

пропонуємо оформляти актом приймання-передавання, який відповідає всім 
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законодавчим вимогам щодо обов’язкових реквізитів, зокрема, містить підписи 

сторін, які брали участь у здійсненні господарської операції. 

Таким чином, нами розглянуті чинні документи, пов’язані з імпортом 

товарних запасів на митну територію України та наведені пропозиції з 

удосконалення документального оформлення оприбуткування імпортованого 

товару. 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового 

механізму держави, податок з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО) відіграє 

домінуючу роль у забезпеченні надходжень до місцевих бюджетів, що й 

закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів.  

Останнім часом спостерігається тенденція до зростання ролі ПДФО у 

доходах Зведеного бюджету України. Однак необхідно об’єктивно оцінювати 

чинники такого зростання: чи це відбувається за рахунок розширення об’єкта 

оподаткування, чи за рахунок зростання податкової бази. В Україні протягом 

останніх років зростання надходжень ПДФО відбувалося значно швидшими 

темпами, ніж зростання номінальних доходів громадян. З процесом 

реформування вітчизняної податкової системи були внесені зміни у 

адміністрування ПДФО.  

Прийняття Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 р. № 909-

VIII [1], сприяло змінам в частині адміністрування податку на доходи фізичних 

осіб. Варто зазначити, що законотворцями був спрощений порядок нарахування 

і сплати ПДФО, але з іншого боку збільшений податковий тягар на заробітну 

плату фізичних осіб – найманих працівників, для яких ставка податку зросла з 

15% до 18% для доходів, що не перевищують 10 мінімальних заробітних плат.  

http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
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Окрім того, новації податкового законодавства внесли зміни у 

оподаткування заробітних плат, в частині нарахування ПДФО. Так було 

ліквідовано ЄСВ утримання із доходів найманих працівників у вигляді 

заробітної плати та винагороди за цивільно-правовими договорами, який 

дозволяв зменшити оподаткований дохід. З 1 січня 2016 року діє одна ставка 

податку для доходів у вигляді заробітної плати, доходів за договорами 

цивільно-правового і деяких пасивних доходів (це стосується дивідендів по 

акціях і / або інвестиційним сертифікатам, роялті, інвестиційний прибуток від 

операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, 

відсотки, виграші, призи, подарунки) – 18 %. 

У 2016 р. розмір звичайної податкової соціальної пільги (далі – ПСП) 

закріпили на рівні 50% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (у розрахунку на місяць) на 1 січня звітного року. Нагадаємо: раніше (до 

01.01.2016 р.) вона становила 100%, але згідно з п. 1 р. ХІХ ПКУ [2] до 31 

грудня 2015 р. ПСП обчислювали виходячи з 50 % прожиткового мінімуму. 

Тому фактично з 1 січня 2016 року механізм обчислення ПСП не змінився. 

Право на ПСП у 2016 р. зберігається в кожному з місяців, за який надають 

пільгу, лише якщо заробітна плата за цей місяць не перевищує 1930 грн., а 

розмір ПСП станом на 1.01.2016 р. склав – 689 грн. 

Проаналізувавши нові законодавчі зміни по ПДФО, можна зробити такі 

висновки, що нова ставка ПДФО 18% є меншою за 20% , проте є більшою за 

15%, яка застосовувалася для оподаткування доходу до 10 мінімальних 

заробітних плат відповідно до ПКУ. Тому, для осіб, розмір заробітної плати 

яких не перевищував 10 мінімальних заробітних плат, ставка ПДФО навпаки 

збільшилася на 3%, що, фактично, покриває втрати бджету щодо відмови 

ставки ЄСВ у розмірі 3,6%. Певні позитивні моменти відбулися в тому, що 

значно спростився процес адміністрування ЄСВ та ПДФО, адже тепре немає 

необхідності здійснювати складні розрахунки із вирахуванням 3,6% ЄСВ, 

визначати класи професійних ризиків та розраховувати ПДФО за двома 

ставками. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У 

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ  

 

В умовах стабілізації економічних відносин в Україні фінансова звітність є 

важливим інформаційним джерелом та практичним підґрунтям ефективних 

управлінських рішень. Вона представляє собою сукупність облікової 

інформації про фінансовий стан підприємства, наявність активів, капіталу, 

зобов’язань на звітну дату, рух грошових коштів та інші важливі показники 

фінансово-господарської діяльності. 

Питаннями складу, методики заповнення фінансової звітності займалися 

вітчизняні вчені, а саме, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Я. Д. Крупка, В. Г.Швець та 

багато інших. Наукові праці вказаних вчених висвітлюють вирішення 

проблемних питань формування основних показників звітності, взаємозв’язків 

між основними звітними формами.  

Загальновідомо, що склад фінансової звітності регламентований Н(П)СБО 

1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [2]. Поряд з цим, чинними 

нормативними документами, а саме, П(С)БО 6 “Виправлення помилок у 

фінансовій звітності” передбачається можливість виправлення помилок у 

фінансовій звітності [3]. Слід зауважити, що не зважаючи на чинність цього 

П(С)БО, в ньому в недостатній мірі описана процедура виправлення помилок.  

Завданням нашого дослідження є групування та класифікація помилок у 

бухгалтерському обліку, що потребує  внесення виправлень у фінансову 

звітність. 

Метою дослідження є надання пропозицій теоретичного і практичного 

характеру, які пов’язані з систематизацією способів виправлення помилок у 

фінансовій звітності. 

Слід зазначити, що правильна класифікація помилок, допущених під час 

ведення бухгалтерського обліку є підставою застосування достовірного методу 

їх виправлення. Так, передусім помилки слід класифікувати: 

1. За спрямованістю: навмисні; ненавмисні. 

2. За ознакою суттєвості: суттєві; несуттєві. 

3. За звітними періодами: помилки звітного періоду; помилки минулих 

періодів. 

До навмисних помилок, з юридичного боку належать помилки, які вчинені 

свідомо та мають протиправний характер. До ненавмисних помилок належать 

помилки, які не передбачають можливість порушення ведення бухгалтерського 

обліку, але вчинені легковажно. Оскільки, як свідчить практика, наявність 

навмисних дій довести досить складно, слід всі помилки характеризувати як 

ненавмисні. 
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Відповідно до НП(С)БО 1 суттєвою є та інформація, відсутність якої може 

вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності. 

Наприклад, для інформації про господарські операції суттєвою є величина до 3 

% вартості всіх активів підприємства (зобов’язань або капіталу), залежно від 

того, на який показник вплинула помилка. Безпосередні критерії суттєвості 

наведені в Методичних рекомендаціях з облікової політики [4]. 

Помилки поточного періоду за правилами бухгалтерського обліку 

підлягають виправленню коректурним способом та способом “сторно”. 

Зокрема, коректурний спосіб застосовується для виправлення помилок в 

первинних документах та регістрах, складених під час ручного ведення 

бухгалтерського обліку. Проте, на наш погляд, він може також застосовуватися 

і в умовах автоматизації облікових процесів, а саме, якщо обліковий регістр є 

роздрукований, підписаний, але звітність підприємством ще не складена. 

Спосіб “сторно” передбачає складання бухгалтерської довідки, на підставі 

якої виправляється помилка у періоді її виявлення. Помилки звітного періоду 

виправляють за допомогою описаних вище коректурного способу та “сторно”. 

Помилки минулих періодів виправляють шляхом коригування сальдо на 

рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Такий підхід 

застосовується, якщо виявлена помилка вплинула на суму прибутку (збитку). В 

протилежному випадку слід відкоригувати сальдо на початок року по тих 

рахунках, на які вплинула помилка. 

Таким чином, застосування способів виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності залежить від характеру 

помилки. У зв’язку з цим, запропонований нами класифікаційний підхід надає 

практичну допомогу у правильному виборі та  застосуванні працівниками 

бухгалтерської служби способів виправлення помилок.  
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОПОЗИЦІЇ З 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОЇ ФОРМИ 

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні фінансова 

звітність є важливою складовою інформаційного забезпечення управлінського 

процесу з метою прийняття ефективних рішень. Фінансова звітність 

підприємства - це сукупність достовірної та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, яка надає користувачам важливі показники у розрізі видів 

діяльності та покликана задовольнити інтереси користувачів всіх рівнів 

управління підприємства, а також інтереси зовнішніх користувачів. 

Отже, в сучасних умовах набувають неабиякої актуальності питання 

складу та змісту форм фінансової звітності. 

Проблемні питання теорії та методики формування фінансової звітності 

досліджували відомі вітчизняні вчені, а саме, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. 

Ф. Голов, Я. Д. Крупка, В. Г. Швець та багато інших. Праці вчених 

висвітлюють вирішення проблемних питань формування основних показників 

звітності, також взаємозв’язків між формами.  

Слід зазначити, що зарубіжний досвід складання і використання 

фінансової звітності в управлінні заслуговує на увагу і в теоретичному, і в 

практичному аспекті. Проте, під час його використання вітчизняні 

підприємства повинні виходити з організаційно-технологічних та галузевих 

особливостей розвитку на сучасному етапі. 

Завданням нашого дослідження є аналітична оцінка складу та змісту 

діючих форм фінансової звітності. 

Метою дослідження є надання пропозицій теоретичного і практичного 

характеру, які пов’язані з удосконаленням змісту окремих форм фінансової 

звітності виходячи з потреб і внутрішніх, і зовнішніх користувачів. 

Чинне вітчизняне законодавство встановлює певні вимоги до складу 

фінансової звітності підприємств [1]. 

Відомо, що питання оцінки, класифікації та визнання об’єктів 

бухгалтерського обліку підприємства регламентовані вітчизняними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Поряд з цим, суттєва 

інформація та інформація, яка за нормами НСПБО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”, не відображається в основних формах фінансової 

звітності, підлягає розкриттю у примітках до річної фінансової звітності [2].  

 Чинна форма приміток до річної фінансової звітності  на сьогодні є досить 

складною для користувача. Зокрема, у звітній формі деталізуються та 

розшифровуються показники балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про 
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фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Загалом, примітки до річної 

фінансової звітності містять п'ятнадцять розділів [3].  

Доцільно зупинитися, зокрема, на розділі ІІ “Основні засоби”. У цьому 

розділі підлягає розшифруванню наявність та рух основних засобів за звітний 

рік з урахуванням переоцінки їх первісної вартості та зносу; відображається 

нарахування амортизації за звітний рік; втрати від зменшення корисності, інші 

зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу за рік. Крім того, залишок 

основних засобів на кінець року повинен в тому числі відображати склад 

основних засобів, одержаних за фінансовою орендою та переданих в 

оперативну оренду. 

Неабияку важкість сприйняття користувачами цього розділу, на наш 

погляд, надає наведений склад основних засобів в розрізі основних груп. 

На нашу думку, облікова інформація, наведена у вказаному розділі 

повинна відповідати принципу доречності відображення інформації та її 

зрозумілості. Це є важливим з огляду сприйняття зовнішніми користувачами 

вказаного фрагменту звітної форми. 

Діючий підхід до відображення облікової інформації у розділі ІІ “Основні 

засоби”, на наш погляд, характеризується необґрунтованою деталізацією 

основних засобів підприємства. Це приводить деколи до того, що підприємства 

ігнорують показники, наведені під таблицею другого розділу і здебільшого їх 

не заповнюють. 

Тому, ми вважаємо, що інформація про рух  основних засобів впродовж 

звітного року у цьому розділі приміток повинна розкриватися за загальною 

сумою без урахування основних їх груп. Інформацію про наявність основних 

засобів за групами на кінець звітного року надає форма 11-ОЗ “Звіт про 

наявність і рух основних засобів, амортизацію за звітний рік”. 

На наш погляд, спрощення табличної частини розділу ІІ “Основні засоби” 

приміток до річної фінансової звітності дозволить підприємству та його 

економічним службам надавати вірогідну інформацію про зазначені об’єкти 

бухгалтерського обліку. Поряд з цим,  практичний бік нашої пропозиції полягає 

в тому, що інформація про основні засоби подаватиметься у зручнішому 

форматі, який буде доступнішим для внутрішніх і зовнішніх користувачів.  

 
Список використаних джерел 

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

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

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 

// Бухгалтерія. – 2013. – № 12. 

3. Про примітки до річної фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів 

України від 23 листопада 2000 р. № 302 // Бухгалтерія. – 2013. – № 12. 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14


59 

 

Марій Ю. Т., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Коваль Л. І., 

Львівська комерційна академія 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОКРЕМИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 

 

В умовах трансформації ринкових економічних відносин пріоритетним 

напрямом соціально-економічної політики держави  стає розвиток торгівлі, яка 

покликана задовольняти споживчі потреби населення. Як свідчить практика, 

зниження ефективності діяльності торговельних підприємств пов’язане 

більшою мірою із зовнішніми чинниками. В таких умовах підприємства 

повинні налагоджувати політику управління витратами, від рівня яких 

безпосередньо залежить результат діяльності. 

Управління витратами здебільшого ґрунтується на відомостях, 

створюваних у середовищі бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим, 

потребують дослідження теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку 

операційних витрат у ринкових умовах господарювання. Тому питання 

удосконалення бухгалтерського обліку витрат підприємств оптової торгівлі є 

актуальними. 

Питання бухгалтерського обліку витрат підприємств торгівлі досліджували 

відомі вітчизняні вчені, зокрема, В. І. Бачинський, С. Ф. Голов, Б. В. Гринів, В. 

О. Озеран, П. О.Куцик, а також зарубіжні науковці М. І. Баканов, Р. Я. 

Вейцман, К. Друрі, Дж. Шим. Проте, низка важливих питань залишаються не 

вирішеними і потребують подальших наукових досліджень. Так, на сьогодні 

потребують детальнішого вивчення питання створення та відображення в 

обліку резерву відпусток. 

Слід зазначити, що вищезгаданий аспект набув більшої актуальності у 

зв’язку із змінами податкового законодавства [1]. Витрати, пов’язані зі 

створенням резерву відпусток належать до витрат операційної діяльності 

підприємств оптової торгівлі. Створення резерву відпусток передбачено 

П(С)БО 11 “Зобов’язання” [3]. Так, економічна суть формування резерву 

відпусток полягає у рівномірному розподілі витрат на їх оплату впродовж року 

між звітними періодами для рівномірного формування собівартості 

реалізованих товарів оптовим підприємством, оскільки суми всіх створених 

забезпечень визнаються витратами у бухгалтерському обліку. 

Слід зазначити, що резерв повинен створюватися лише щодо виплат 

щорічних основних та додаткових відпусток, а також додаткових відпусток 

працівників з дітьми. За витратами на навчальні, творчі і соціальні відпустки 

резерви на підприємстві не створюється. Так, резерв визначається щомісяця як 

добуток нарахованої заробітної плати працівника торговельного підприємства і 

відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток 

до загального планового фонду оплати праці. 
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Для визначення планової суми на оплату відпусток підприємство оптової 

торгівлі може скористатися даними графіка відпусток на майбутній чи 

поточний рік щодо кількості днів відпусток і періоду їх початку. Виходячи з 

цих даних потрібно орієнтовно визначити середньоденну заробітну плату, яку 

слід помножити на кількість днів запланованих відпусток. Слід зазначити, що 

чіткого та законодавчо затвердженого механізму обчислення планової суми на 

оплату відпусток немає. У зв’язку з цим оптове підприємство повинне 

самостійно визначати вищезгаданий показник.  

Відповідно до П(С)БО 11 “Зобов’язання”, залишок резерву переглядається 

на кожну дату балансу, та у разі потреби повинен збільшуватися або 

зменшуватися. Поряд з цим, обов’язковим є проведення інвентаризації резерву 

станом на кінець звітного року, тобто перед складанням річної фінансової 

звітності [4]. Як зазначалося, залишок забезпечення на виплату відпусток, 

включаючи відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування станом на кінець звітного року повинен визначатися згідно з 

розрахунком, який ґрунтується на кількості днів невикористаної працівниками 

оптового підприємства щорічної відпустки та середньоденної заробітної плати 

працівників. 

Під час інвентаризації у поточному році створеного торговельним 

підприємством резерву у випадку, якщо резерв відпусток за минулі роки не 

створювався, не слід враховувати всі дні невикористаних відпусток за 

попередні роки, оскільки вони не були враховані у сумі сальдо резерву на 

початок року. Інакше це приведе до невиправданого завищення витрат звітного 

періоду. Також слід враховувати те, що підприємство оптової торгівлі  має 

право створити резерв відпусток минулих років з віднесенням до витрат лише 

тієї їх суми, яка відноситься до відпусток, які належать до звітного року.  

Таким чином, витрати на створення резерву відпусток займають суттєву 

питому вагу у складі витрат операційної діяльності підприємств оптової 

торгівлі. У зв’язку з цим, наведені нами підходи з питань створення резерву 

відпусток в умовах дії сучасного законодавства можуть бути застосовані 

суб’єктами торгівлі з огляду на виконання вимог національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

 

Для забезпечення безперебійної господарської діяльності виробничого 

підприємства потрібна оптимальна величина виробничих запасів, а отже 

раціональний облік і контроль є дуже важливим для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку. Вони забезпечують 

постійність, безперервність і динамічність діяльності підприємства, а для 

великих промислових підприємств запаси також є значними 

капіталовкладеннями. Тому, від організації та ведення обліку виробничих 

запасів залежить точність визначення фінансового стану підприємства, 

ефективність роботи та місце в конкурентному середовищі. 

Вибір європейського шляху розвитку, першим етапом якого був вступ 

України до Світової організації торгівлі, призвело до необхідності 

реформування всіх галузей економіки та удосконалення бухгалтерського обліку 

у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності. Головною 

передумовою для успішного здійснення виробничого процесу як основи 

діяльності підприємства є наявність та ефективне використання виробничих 

запасів. 

Багато економістів займались питаннями щодо проблем розвитку та 

удосконалення обліку і контролю виробничих запасів. Проте, у процесі 

внесення змін до вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до 

міжнародних стандартів змінюються вимоги до обліку виробничих запасів на 

підприємствах України. Незважаючи на те, що виробничі запаси підлягають 

дуже ретельному контролю, багато питань лишилися так і не розкритими і 

потребують детального вивчення. 

Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху запасів на 

підприємстві є спрощення процесу оформлення операцій пов’язаних з 

оприбуткуванням і витратами матеріальних цінностей, тому постає питання про 

автоматизацію обліку виробничих запасів на підприємстві. Важливим 

напрямом удосконалення процесу формування запасів та підвищення 

ефективності управління ними в умовах реформування економічної системи є 

визначення оптимальної потреби в них [1, с.246]. У зарубіжній практиці 

управлінню оборотними активами приділяється значно більше уваги, ніж в 

Україні. Одним із напрямків є оптимізація формування виробничих запасів. 

Основними напрямами удосконалення обліку виробничих запасів є: 

 узагальнення теоретико-методологічних основ обліку, аналізу і 

контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації; 

 удосконалення методико-організаційних основ фінансового та 

управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю; 
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 проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності 

використання виробничих запасів; 

 розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 

виробничими запасами. 

Заслуговує на увагу позиція щодо необхідності й одночасно можливості 

нових організаційних і методичних підходів у вирішенні проблем обліку 

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

міжнародні стандарти, з іншої – з широким впровадженням комп’ютерних 

технологій [2, с. 321]. Ми погоджуємось з думкою вчених, які вважають, що 

значно покращити організацію обліку виробничих запасів можна, 

удосконалюючи процес документування, тобто ширше використовуючи 

накопичувальні документи, картки складського обліку як витратний документ 

по відпущених матеріалах [3, с. 378]. Щоб уникнути помилок і порушень при 

зборі та реєстрації оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають 

обліку, доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям про 

порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему 

заохочень і покарань за виконання своїх обов’язків виконавцями. Проведення 

контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації) знижують ризик 

неефективної системи збору і реєстрації оперативної інформації. 

Таким чином, реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку 

запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного підвищення 

результативності їх фінансово-економічної діяльності, дозволить налагодити 

більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль за наявністю, рухом і 

використанням виробничих запасів, а також досягти їх економії. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

В сучасних умовах прагнення України до пожвавлення внутрішнього 

інвестиційного клімату, інтеграції її в світову економіку та залучення іноземних 

інвестицій, розвитку фондового ринку постає необхідність перебудови 

методологічних, методичних та організаційних принципів і методів ведення 
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фінансового обліку, у тому числі і зобов'язань, відповідно до міжнародної 

практики. Внаслідок цього виникає необхідність виявлення певних напрямів 

оптимізації обліку зобов’язань у сучасних умовах глобалізації. 

В економічній літературі питання обліку зобов'язань висвітлюються досить 

широко в роботах І. А. Бєлобжецького, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, І. К. Дрозд, 

Б. Ф. Усача, Дж. Фостера, В. О. Шевчука, М. Я. Штейнмана та ін. Незважаючи на 

величезний внесок авторів, облік зобов’язань потребує удосконалення, оскільки 

існують певні протиріччя в понятійному апараті,  нормативно-законодавчій базі 

обліку, в питаннях оцінки, класифікації і визнання зобов’язань та методичних 

підходах до їх обліку згідно ПСБО та МСФЗ. 

Отже, виникає необхідність визначення способів усунення недоліків 

нормативної бази обліку, підвищення рівня ефективності контрольних заходів 

щодо управління зобов’язаннями, автоматизації даної ділянки облікової роботи 

тощо. Все це визначає актуальність та мету даного дослідження. 

Нормативна база бухгалтерського обліку в Україні відносно оцінки 

об’єктів обліку при їх визнанні та відображенні в балансі в цілому відповідає 

МСФЗ. Це  обумовлено тим, що П(С)БО розроблялись на підставі МСФЗ, тому 

в них відображені особливості сучасної міжнародної системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. Однак, в МСФЗ та П(С)БО не чітко 

сформульовані положення відносно того, по якій оцінці об’єкти обліку повинні 

бути оцінені при визнанні та відображенні у балансі [1, с. 34].  

У межах напряму переходу на МСФЗ в Україні існує проблема 

фінансування цього процесу. Держава у даному випадку неспроможна цілком 

забезпечити стрімкий та головне ефективний перехід на МСФЗ через 

відсутність необхідних засобів і матеріальної бази. Тому усі проблеми, 

пов’язані з цим, українські підприємства вирішують самотужки. Не дивно, що 

це відбувається дуже складно, повільно та не завжди ефективно.  

Практичною проблемою щодо обліку зобов’язань є питання, пов'язане з 

визнанням, списанням та оцінкою зобов’язань, а також з їх відображенням на 

рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. Розв'язати ці 

проблеми допоможе використання узагальненої та удосконаленої класифікації 

зобов'язань. Крім того, розуміння різноманітних господарських процесів та 

особливостей їх обліку (зокрема, визначення першої події у таких процесах) 

сприятиме спрощенню та покращенню обліку, аналізу та контролю зобов'язань 

і прийняттю ефективних управлінських рішень. 

Оскільки найбільш розповсюдженим програмним забезпеченням автомати-

зації облікової роботи в Україні є “1С Бухгалтерія”, то виокремимо основні 

облікові операції, що забезпечують автоматизацію розрахунків з кредиторами у 

межах вирішення організаційних проблем побудови сучасної системи обліку: 

автоматичне початкове заповнення документів на основі раніше введених даних; 

облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками; деталізація 

взаєморозрахунків за окремими договорами; формування всіх необхідних 

первинних документів; облік кредитів і контроль за їх погашенням; можливість 

зберігання ціни постачальників, автоматичного контролю і оперативної зміни 
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рівня цін тощо. Всі ці можливості програми автоматизації щодо обліку 

зобов’язань дозволяють уникнути розповсюджені помилки при здійсненні 

облікових операцій, а також сприяють значній економії часу бухгалтера на 

будь-якому підприємстві. 

Доцільно вести облік за окремими видами зобов`язань, сформувати 

розгалужену систему ведення рахунків третього та четвертого порядків у розрізі 

суб’єктів, об’єктів та строків погашення зобов’язань, а також методику обліку 

знижок при одержанні товарів, робіт, послуг від постачальників за різними 

умовами договору, списання поточних зобов’язань при визнанні боргу 

безнадійним, відображення зобов’язань у позабалансовому обліку тощо. 

Часто на підприємствах мають місце неумисні викривлення інформації 

щодо обліку зобов’язань, оскільки у процесі практичної діяльності неминучі 

помилки та упущення. А підвищення рівня ефективності автоматизації обліку 

зобов’язань в значній мірі сприяє зниженню кількості механічних помилок при 

здійсненні облікових операцій та економії часу. Удосконалення внутрішнього 

контролю господарських операцій в свою чергу сприятиме уникненню умисних 

викривлень облікової інформації, зловживань посадових осіб.  

Таким чином, можна зробити такі загальні висновки. На підприємствах 

України існують проблемні питання щодо обліку та контролю зобов’язань, які 

потребують вирішення. Широке впровадження автоматизації системи обліку та 

внутрішньогосподарського контролю за розрахунками з кредиторами 

забезпечить управлінський персонал достовірною, вчасною, максимально 

повною інформацією про стан, структуру та динаміку зобов’язань і допоможе 

правильно визначити основні напрямки діяльності та завдання, які постають 

перед підприємством задля ефективного його функціонування. 
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Необхідність представлення консолідованої звітності в Україні викликана 

появою холдингових компаній, концернів, інших груп, а також акціонерних 

товариств зі значною кількістю дочірніх підприємств. До причин, які 

спонукають компанії утворювати групи можна віднести: зниження економічних 

ризиків, розширення ринку, зниження вартості поставок та їх стабільність, 
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більш ефективне використання ресурсів, зниження конкуренції тощо. Тому 

група (материнського) підприємства та дочірніх підприємств,зобов’язана 

складати консолідовану фінансову звітність.  

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність, 

яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 

коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної 

одиниці. Таке ж визначення надається НПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” та НПСБО 2 “Консолідована фінансова звітність” [3, 4]. Згідно МСБО 

27 “Консолідована та окрема фінансова звітність”,консолідована фінансова 

звітність – це фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність одного 

економічного суб'єкта господарювання [2]. Дане визначення тотожне з 

наведеними в НПСБО, але не конкретизує суть даного виду звітності. 

Консолідована фінансова звітність материнського та його дочірніх 

підприємств складається за один і той самий звітний період і на одну й ту саму 

дату балансу. Материнське і дочірні підприємства використовують єдину 

облікову політику для подібних операцій. Якщо при складанні консолідованої 

фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це 

зазначається у примітках до консолідованої фінансової звітності. 

Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого 

додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних 

показників фінансової звітності материнського підприємства. Суб'єкт 

господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього 

підприємства (підприємств), визнається холдинговою компанією. Між 

холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються 

відносини контролю - підпорядкування відповідно до вимог. 

У П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств” визначається, що материнське 

(холдингове) підприємство – це підприємство, яке здійснює контроль дочірніх 

підприємств [5]. 

За НПСБО 2 “Консолідована фінансова звітність” та МСФЗ 10 

“Консолідована фінансова звітність” материнське підприємство не подає 

консолідовану фінансову звітність за наявності таких умов:якщо воно є 

дочірнім підприємством іншого підприємства; власники неконтрольованої 

частки поінформовані про це і не заперечують;якщо воно не є емітентом цінних 

паперів; якщо його материнське підприємство складає консолідовану фінансову 

звітність, яка є загальнодоступною. 

Консолідація фінансової звітності проходить в декілька етапів: підготовка 

окремих фінансових звітів; внесення показників статей окремих фінансових 

звітів материнського підприємства до відповідного стовпчика 

трансформаційної таблиці; внесення показників статей окремих фінансових 

звітів дочірнього підприємства; розрахунок і внесення суми коригувань, 

здійснених у процесі консолідації; розрахунок і внесення сум частки меншості 

в чистому прибутку (збитку); розрахунок консолідованих сум відповідних 

фінансових звітів.  
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Отже, консолідована фінансова звітність, підготовлена за міжнародними 

стандартами, не має чітко регламентованої форми, а в МСФЗ 1 “Перше 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” надано 

мінімальний перелік статей, які повинні бути приведені в звітах. Консолідована 

фінансова звітність, яка складається за національними стандартами, має 

регламентовані форми, які нічим не відрізняються від класичної звітності, які 

складаються для окремого підприємства. 

Таким чином, при здійсненні аналізу вимог національних і міжнародних 

стандартів щодо процесу консолідації фінансової звітності виявлено, що 

національні стандарти розглядають вужче коло питань, ніж міжнародні. А саме, 

міжнародні стандарти ширше розкривають оцінку наявності контролю та 

наводять опис процедури консолідації. 
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В сучасних умовах вагомими факторами, що визначають масштаби і темпи 

розвитку торгових підприємств, є система фінансових інструментів, за 

допомогою яких забезпечується формування і надходження коштів, 

здійснюється приріст активів, уникнення або мінімізація збитків, підтримується 

платоспроможність та ліквідність. 

Методологічні засади бухгалтерського обліку фінансових інструментів 

визначені відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
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(П(С)БО, міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та 

міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” визначає сутність фінансових 

інструментів наступним чином, - “це контракт, який одночасно зумовлює 

виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і 

фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого” [1]. 

Фінансовий інструмент – фінансові активи чи пасиви, які можна купувати та 

продавати на ринку та за допомогою яких здійснюється розподіл і перерозподіл 

створеного капіталу. Фінансовий інструмент – юридичний документ, що 

відображає певні договірні взаємовідносини, або який надає певні права. 

Фінансові інструменти поділяють на валютні (обмін однієї грошової одиниці на 

іншу); відсоткові (активи, які приносять прибуток за твердими, плаваючими чи 

змінними ставками); цінові (акції, дорогоцінні метали, сировина, товари). У 

бухгалтерському обліку України фінансові інструменти поділяють на: 

фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і 

похідні фінансові і інструменти [1]. 

Відповідно до МСБО 32 “Фінансові інструменти: розкриття й подання”, 

фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення 

фінансового активу в одного суб’єкта господарювання та фінансового 

зобов’язання або інструменту капіталу в іншого суб’єкта господарювання. В 

зазначеному нормативно-правовому акті встановлені принципи подання 

фінансових інструментів як зобов’язань або власного капіталу, згортання 

фінансових активів і фінансових зобов’язань за міжнародною практикою [2]. 

При цьому варто зауважити, що йдеться про договірні відносини і, важливо, 

саме про фінансові активи та зобов’язання. Отже, предмет операції – активи з 

однієї сторони і зобов’язання з іншої, які не є фінансовими інструментами. 

МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” визначає принципи 

визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових зобов’язань та 

окремих контрактів за міжнародною практикою [3]. МСФЗ 7 “Фінансові 

інструменти” встановлює вимоги до суб’єктів господарювання щодо розкриття 

інформації в фінансових звітах, що дає змогу користувачам оцінювати 

фінансові інструменти за міжнародною практикою [4]. Як для національних, 

так і для міжнародних стандартів спільним є визнання фінансових інструментів 

та подібною є їх класифікація, що свідчить про те, що національні стандарти 

були прийняті на підставі міжнародних [5, с. 129]. 

Проте стандарти бухгалтерського обліку в нашій державі та світі мають 

певні розбіжності, котрі поширюються на поняття фінансових інструментів, їх 

класифікацію, методи обліку. Вітчизняні норми, що регулюють питання обліку 

фінансових інструментів викладені у кількох різних П(С)БО. У зв’язку з цим 

актуальною є необхідність уніфікації норм обліку фінансових інструментів в 

єдиному П(С)БО. Крім цього методологія МСБО та МСФЗ стосовно обліку 

фінансових інструментів не в повній мірі прописана в національних П(С)БО.  
 

 

 



68 

 

Список використаних джерел 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Фінансові інструменти” : наказ 

Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. №559: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 “Фінансові інструменти: 

подання” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_029/page 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015 

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 “Фінансові інструменти: 

розкриття”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_007 

5. Шуліко А.О. Порівняльна характеристика основних положень національних та 

міжнародних стандартів, що регулюють облік товарних деривативів / А.О. Шуліко // 

Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – №1 (45). – С. 129-133 

 

Різва О. С., 

студентка напряму підготовки 

6.030509 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: ст. викл. Штик Ю. В., 

Донецький національний університет 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського 

 

КОНВЕРГЕНЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ТА НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 

ІНТЕГРОВАНУ 

 

Ключовим елементом, необхідним для побудови, підтримки і постійного 

розвитку взаємодії із зацікавленими сторонами, інструментом інформування 

про економічні, екологічні і соціальні можливості підприємства виступає 

нефінансова звітність. Така звітність істотно розширює можливості, які 

надаються традиційно фінансовою звітністю, і формує повнішу картину 

довгострокових перспектив. 

Ця проблема розглядалася у працях таких вчених як С. Дипіаз, Р. Екклз, С. 

Рід, Л. Престон, В. Супрун, А. Гальчинський, В. Тєрьохіна, Л. Ніколаєнко, І. 

Хомініч, Я. Фітценц, А. Козир, В. Макаров та інші. Сьогоднішній спосіб 

відображення у фінансовій звітності вартості компанії для інвесторів є 

застарілим і недосконалим. Інвесторам доводиться використовувати інші 

методи оцінки вартості компанії, що призводить до нестійкого ринку. У зв’язку 

з цим Б. Лев відмічає, що “оптимальне функціонування ринків капіталу 

вимагає, щоб фінансова звітність стала максимально інформативною” [1]. 

Наявність нефінансової звітності в сукупності з фінансовою звітністю 

дозволяє зацікавленим особам отримувати інформацію про соціальні і 

екологічні аспекти діяльності компаній в комплексі з інформацією про 

економічні результати, що дозволяє ефективно оцінювати ризики бізнесу для 

акціонерів, інвесторів, кредиторів. Основна частина інтегрованого 

(соціального) звіту може включати такі показники як: екологія, освіта, 
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соціальний захист працівників, соціально-економічний розвиток регіону, 

культурний розвиток регіону, допомога депресивним територіям, боротьба з 

корупцією, формування культури ділової поведінки, добродійність, 

волонтерський рух, спорт і т. д [2]. 

Підприємства, що формують нефінансову звітність, при розкритті 

соціальної результативності значну увагу приділяють інформації про розвиток 

людського капіталу, більшість з них подає опис або хоч би згадку про участь 

своїх співробітників в різних тренінгах і програмах підвищення кваліфікації; у 

багатьох розроблена і прийнята об'єктивна система оцінки ефективності роботи 

та мотивації персоналу. Підготовка такої звітності, як правило, регламентована 

внутрішніми положеннями і інструкціями відповідних органів. Важливим 

напрямом вдосконалення внутрішньої звітності у зв‘язку з розрізненістю різних 

видів розкриття інформації компаніями стає розробка стандартів інтегрованої 

звітності, яка охоплює фінансові та нефінансові показники. 

Окрім надання матеріалу для внутрішнього фінансового аналізу, 

інформація про результативність в області стійкого розвитку може знайти місце 

і в традиційних звітах. Деякі фінансові компанії в якості експерименту 

об'єднують фінансовий звіт і звіт в області стійкого розвитку в єдиний річний 

звіт. Такий звіт можна віднести до інтегрованої форми звітності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес формування інтегрованої звітності 

 

До переваг соціальної звітності також відносять тісний взаємозв'язок із 

вигодами від ведення бізнесу; формування довіри до підприємств з боку різних 

груп впливу, зокрема, для її працівників така звітність є значним стимулом і 

доказом статусності роботи; сприяння формуванню іміджу відповідального 

працедавця серед молодих фахівців [5]. 

Отже, на сьогодні, під впливом процесу становлення соціально-
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орієнтованої економіки не виникає ніяких сумнівів щодо необхідності 

розширення границь бухгалтерського обліку та традиційної фінансової 

звітності. Одна з причин конвергенції фінансової і нефінансової звітності 

полягає в необхідності визначення взаємозв’язку показників результативності в 

соціальній сфері з фінансовими показниками, та формування розширеної 

інтегрованої звітності.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Глобалізація є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка 

істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні (внутрішні 

та міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілізаційні наслідки. У 

загальнофілософському сенсі глобалізація розглядається як нова ера в розвитку 

людської цивілізації. Філософ В. Толстих пише: “Говорячи про глобалізацію та 

глобальне суспільство в соціально-філософському плані, на наш погляд, слід 

зафіксувати факт становлення нового типу соціальності і світоустрою, який 

буквально за всіма формами і параметрами соціальної організації, влади, 

ідеології, економіки, способу життя і т. д. відрізняється від нині існуючого 

соціуму і світопорядку” [1, с. 184]. 

Теза про глобалізацію не на основі прогресу, а на основі взаємозалежності 

– це визнання статус-кво, відмова від яких-небудь революційних змін. 

Звичайно, глобалізація – суперечливий феномен: з одного боку, процеси 

глобалізації не лише пов'язують далекі локальні співтовариства й вносять свій 

внесок у їхню трансформацію шляхом інтенсифікації всесвітніх економічних 
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відносин; а з іншого – ці ж процеси підсилюють тиск нелокальний автономії й 

регіональну культурну ідентичність. 

Центральними категоріями для пізнання глобалізації є фрагментація й 

гомогенізація. Фрагментація й гомогенізація  – дві взаємозалежні частини 

одного процесу. Їхня рівнозначність тільки сьогодні починає усвідомлюватись. 

Колись “фрагментація” сприймалася лише як щось, що несе більшу погрозу 

підставам суспільства. З іншого боку, на сьогодні з'явилася нова небезпека – 

відомості глобалізації до перебільшення ролі гомогенізуючих факторів: 

насправді, “глобус – розділений світ, цей факт часто випускають із виду, 

поспішаючи прийняти глобалізацію в якості нового головного процесу 

соціетальних трансформацій” [2].  

Питанням впливу глобалізації на розвиток обліку присвячували праці 

багато вчених. Серед таких, зокрема С. Голов, Г. Кірейцев, В. Жук, 

О.  Коренева, В. Костюченко, О. Петрук, І. Приходько, В. Сопко, 

Н.Семенишена, М. Пушкар, В. Пархоменко та ін. 

В останній час обґрунтовується існування глобального обліку. Так, 

С. Ф.  Голов характеризує глобальну систему бухгалтерського обліку як 

систему збору, перетворення та надання зовнішнім і внутрішнім користувачам 

надійної, доречної та своєчасної фінансової та нефінансової інформації про 

минулі й майбутні параметри діяльності підприємства та його зовнішнього 

середовища [3, с. 6]. 

Аналіз глобалізації вимагає зміни парадигми обліку. Принаймні, необхідна 

різноманітність теоретичних і дослідницьких підходів до вивчення глобальних 

процесів. Відповідно вибудовуються погляди на зміну парадигм в обліку. Одні 

вважають, що зміни неминучі, але не радикальні.  

На думку В. М. Жука, побудова універсальної системи бухгалтерського 

обліку в глобальному світі можлива за інституціональної мотивації. Для успіху 

така мотивація має відповідати інтересам інститутів всіх та кожної країни 

зокрема [4, с. 58]. Проте автор зауважує, що слід враховувати, що спочатку 

з’явилась мотивація в розвитку глобального обліку для обслуговування бізнесу 

транснаціональних корпорацій, а нині вона спрямована на забезпечення 

реалізації концепції сталого розвитку.  

В. А. Дерій наголошує на тому, що використання міжнародних стандартів 

обліку, звітності та аудиту є проявами глобалізму, які й формують глобальний 

облік і аудит [5, с. 12].  

В той же час О. В. Пасько масштабність глобалізації обліку пов’язує з 

неприйняттям МСФЗ з боку США та Японії. У разі, якщо США, Японія та 

Бразилія перейдуть на використання МСФЗ, то світ матиме єдиний комплекс 

стандартів фінансової звітності. У разі переходу цих країн на МСФЗ решта 

країн, щоб брати участь у світовому економічному процесі будуть змушені 

зробити те саме. За деякими оцінками рішення про перехід США на МСФЗ 

може довести кількість країн, що вимагають або дозволяють МСФЗ до 150 

[6,  с.   63].  
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Протилежної думки дотримується О. М. Петрук, який обґрунтовує 

положення про відсутність міжнародного (глобального) бухгалтерського обліку 

через відсутність об’єктивних підстав (не існує планетарної власності на засоби 

виробництва, як не існує і всесвітньої країни з відповідними регулюючими 

інститутами [7, с. 40].  

Розвиток світогосподарських відносин в рамках глобалізації з'явився 

одним з об'єктивних умов істотних змін як у вітчизняній системі 

бухгалтерського обліку і звітності, так і в облікових системах практично всіх 

країн. Причому віддзеркалення сучасних міжнародних процесів в національних 

облікових системах являє складні, багато в чому поки що не розв'язані 

проблеми. Виникнення глобалізованих фінансових ринків в 1970-і рр. для 

розвинених країн і в 1980-і рр. для країн, що розвиваються [8 , с. 51] призвело 

до того, що національні моделі системи бухгалтерського обліку та звітності 

стали розглядатися як не завжди забезпечують відображення 

світогосподарських явищ. Як вказують Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл: 

“Деякі проблеми виникають тому, що бухгалтерський облік розвивався в різних 

країнах різними шляхами ... Все це ускладнює діяльність компаній за 

кордоном” [ 9, с. 407]. 

Отже, для бухгалтерського обліку глобалізація – це об’єднання, уніфікація 

міжнародних бухгалтерських стандартів, ліквідація тих суперечностей, що 

існують на даний момент між національними стандартами та міжнародними.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

З переходом до ринкових відносин в економіці України змінились 

завдання бухгалтерського обліку та його організації. Основним завданням 

організації обліку є розробка такої системи отримання інформації, яка б 

забезпечувала реальне управління суб’єктом підприємництва та примноження 

прибутковості його діяльності [2, с. 305]. Питання бухгалтерського обліку, його 

організації, формування показників звітності залишаються надзвичайно 

актуальними для малих підприємств, оскільки сприяють зміцненню позицій 

підприємства, забезпечуючи їх стабільність. 

Питанням організації облікового процесу на підприємства малого бізнесу, 

присвятили низку науково-практичних досліджень такі автори, як: В. І. 

Бачинський, А. М. Кузьмінський,  П. О. Куцик, В. О. Озеран, А. В. Озеран, Т. В. 

Попітіч, В. В. Сопко та ін.  

Обліковий процес – це здійснення облікових робіт у певній послідовності, 

за окремими стадіями, які тісно пов’язані між собою і являють собою єдину 

систему. Організація етапів облікового процесу (первинного, поточного та 

підсумкового обліку), основними об’єктами яких є облікові номенклатури, носії 

облікових номенклатур, рух носіїв, технологія та забезпечення облікового 

процесу, в кожному окремому випадку залежить від складу об’єктів 

управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення 

даних на систему показників.   

Чинне законодавство дозволяє підприємствам малого бізнесу 

використовувати спрощену форму бухгалтерського обліку, на підставі якої 

пропонуємо порядок побудови облікового процесу суб’єктів малого 

підприємництва за технологічними етапами (рис 1). 

Сприйняття та вимірювання можливі лише тоді, коли об’єкти обліку 

конкретизовані у вигляді облікових номенклатур. Тому першим об’єктом 

організації первинного обліку є облікова номенклатура. Організація облікових 

номенклатур включає два види робіт: вибір (або формування) та складання 

переліку. Фіксування облікової номенклатури (даних) відбувається в будь-

якому носії (документі або його заміннику), що потребує попереднього їх 

добору – формування за кожною топологічною ділянкою альбомів первинних 

документів. Поточний облік, як другий етап облікового процесу, зумовлює 

формування таких об’єктів, як облікові номенклатури поточного обліку (дані, 

показники), носії облікових номенклатур (облікові реєстри і документи, що їх 

складають на цьому етапі облікового процесу); документообіг та забезпечення 

облікового процесу. 



74 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель побудови облікового процесу суб’єктів малого 

підприємництва за технологічними етапами [1, 3] 
 

Підсумковий етап облікового процесу іноді називають балансовим 

узагальненням (звітністю). Організація підсумкового обліку залежить від якості 

організації первинного та поточного обліку малого підприємства. Підсумковий 

облік як етап облікового процесу визначає об’єкти, які мають бути організовані: 

номенклатуру (зведені показники), носії номенклатури (зведені відомості, 

форми звітів), рух носіїв та забезпечення обліку. 

Отже, організація облікового процесу – це цілеспрямована діяльність із 

створення та вдосконалення системи економічної інформації про всі аспекти 

діяльності малого підприємства, що забезпечує прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Незважаючи на те, що основні елементи системи 

визначені, збільшення та ускладнення господарських зв’язків в умовах ринку, а 

звідси – зростання оперативної інформації, необхідної для управління, 

вимагають подальшого їх удосконалення. 
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Зміст технологічного етапу 

Обробка, реєстрація і запис даних первинного обліку, тобто 

носіїв інформації, в облікові регістри (відомості 1-М, 2-М,  

3-М, 4-М, 5-М), групування (оборотно-сальдова відомість) 

та перегрупування їх з метою одержання потрібної 

результатної інформації 

 

Первинне спостереження та сприйняття господарського 

факту (явища або процесу), вимірювання в натуральному та 

вартісному вираженні, фіксування в носіях облікової 

інформації — документах 

Упорядкована сукупність операцій, з формування 

показників, що відображують результати господарської 

діяльності підприємства за певний період (спрощений 

фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ф. № 1-м 

(1-мс) і ф. № 2-м (2-мс) 
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ОБЛІК В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

На сучасному етапі економіка України опинилася перед вирішальним 

вибором своєї спрямованості, а саме перед інтегруванням до Європейського 

Союзу. Тому, дуже актуальними є питання оподаткування підприємницької 

діяльності та доходів працездатної активної частини населення, від якої 

залежить добробут держави на політичному, економічному та соціальному 

рівнях. 

З розвитком ринкових відносин облік у системі оподаткування стає одним 

з основних видів обліку в державі. Необхідність його організації обумовлена 

забезпеченням умов для проведення державного контролю за дотриманням 

податкового законодавства суб’єктами господарювання. Облік у системі 

оподаткування – це система збору, накопичення, обробки та узагальнення 

інформації для визначення та сплати податкових платежів суб’єктами 

господарювання відповідно до вимог податкового законодавства. Це така 

облікова система, яка базується на даних бухгалтерського обліку та правилах 

податкового законодавства, та забезпечує інформаційні потреби користувачів 

про нарахування та сплату податків та зборів (обов'язкових платежів) [3]. На 

основі даних обліку, який побудований на суцільному і безперервному 

фіксуванні господарських процесів платника податків, складається податкова 

звітність. Порушення у веденні обліку в системі оподаткування тягнуть за 

собою неправильне визначення розмірів нарахованих податкових платежів, їх 

неповну або несвоєчасну сплату до бюджету, фінансові санкції.  

Сукупність усіх нормативно-правових та законодавчих документів, що 

регулюють питання оподаткування становить податкову систему України, 

основою якої є Податковий Кодекс України [1]. Податковий кодекс України 

регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, 

визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні; 

правила оподаткування товарів або послуг, що переміщуються через митний 

кордон України, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом або вивізним 

(експортним) митом, які встановлюються Митним кодексом України.  

Предметом бухгалтерського обліку у широкому сенсі є процес фінансово-

господарської діяльності, який охоплює формування обґрунтованої інформації 

про господарські процеси та результати, їх аналіз і контроль. Основними 
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об’єктами бухгалтерського обліку є активи і пасиви, витрати і доходи, 

результати діяльності, які у своїй сукупності розкривають зміст предмета 

бухгалтерського обліку. Предметом обліку у системі оподаткування також є 

процес фінансово-господарської діяльності, але тільки у частині формування 

об’єкта оподаткування. Основними об’єктами податкового обліку прийнято 

вважати базу і об’єкт оподаткування, які є підставою визначення податків 

згідно вимог податкового законодавства. Необхідно зауважити, що 

бухгалтерський облік носить комплексний характер на відміну від податкового. 

Принципи подвійного запису, безперервності і суцільного документування 

знову довели свою надійність як засоби контролю. Вилучити, сфальсифікувати 

чи викривити первинні або аналітичні документи в системі бухгалтерського 

обліку набагато важче, ніж у обліку у системі оподаткування, оскільки це 

вимагає виправлень не тільки в одному, але і в багатьох взаємопов’язаних 

облікових регістрах.  

Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, 

виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до 

бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового 

обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів [2]. У 

2016 році були внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до 

яких ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ)становить 22% і скасовує 3,6% 

ЄСВ, що утримується із зарплати працівників. В частині податку на доходи 

фізичних осіб встановлюється єдина базова ставка у розмірі 18% замість двох 

діючих ставок 15% та 20% для дивідендів з джерела в Україні залишається 

ставка в розмірі 5%, для доходів із-за кордону – 18%, для оподаткування 

великих пенсій – 15%. Ставки акцизного податку на 2016 рік на спирт, 

алкогольні напої (крім натурального вина) підвищуються на 50%, на пиво і 

ігристе вино – на 100%, специфічна ставка акцизного збору та мінімальне 

акцизне податкове зобов'язання для тютюнових виробів збільшується на 40% 

без підвищення адвалерної ставки, акциз на паливо – на 13%. [1]. 

Від створення ефективної системи обліку з метою оподаткування на рівні 

підприємства залежить як якість облікової інформації, що надходить до 

державних фіскальних органів, так і поліпшення фінансового стану самого 

підприємства, оскільки правильна організація обліку дасть змогу уникнути 

фінансових санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати 

податкові платежі.  
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасні умови ведення бізнесу висувають все більш жорсткіші правила та 

вимоги до якісного й кількісного інформаційного забезпечення про витрати та 

результати діяльності підприємства. Відповідно це призводить до необхідності 

системного удосконалення способів і методів калькулювання собівартості 

продукції та сучасного змісту методів обліку виробничих витрат враховуючи, 

що це зумовлює розробку нових і вдосконалення наявних методологічних 

підходів й методів управлінського обліку з метою цілеспрямованого 

вдосконалення діяльності суб’єктів підприємництва. 

В теорії та практиці розрізняють два спеціальні методи калькулювання: 

“кайдзен-костинг” і “таргет-костинг” (цільове калькулювання). Система 

калькулювання “кайдзен-костинг”, яка виникла на підприємствах Японії, 

набуває все більшого поширення в США та країнах Європи. Кайдзен означає 

вдосконалення і включає процес безперервного вдосконалення особистого, 

сімейного, суспільного та трудового життя. Щодо виробництва кайдзен означає 

постійне вдосконалення, до якого причетні всі – як менеджери так і робітники. 

Отже, кайдзен не має прямого відношення до калькулювання, а є унікальним 

підходом, що може застосовуватися в усіх проявах діяльності людини [1]. 

“Таргет-костинг” (цільове калькулювання) – це метод визначення 

собівартості виробу або послуги, оснований на ціні, яку покупці бажають 

платити. Таку процедуру називають також калькулюванням собівартості на 

основі ціни. Цей підхід застосовують японські компанії, а останніми роками 

йому приділяють усе більше уваги в США та Західній Європі[2]. 

Уже багато років система “таргет-костинг” використовується на 

виробничих підприємствах, особливо в інноваційних галузях, де постійно 

розробляються нові моделі і види продукції. “Таргет-костинг” використовує 

приблизно 80 % великих японських компаній (Toyota, Nissan, Sony, Cannon, 

Olympus, Komatsu і багато інших), а також значна частина відомих 

американських і європейських компаній (Daimler / Chrysler, ITT Automotive, 

Caterpillar, Procter & Gamble та ін.), які домагаються високої якості і 

рентабельності своєї продукції [4]. 

На відміну від традиційної практики ціноутворення за принципом “витрати 

плюс”, метод цільового калькулювання передбачає вирахування витрат 

виходячи з попередньо встановленої цільової ціни. Цільова ціна – це очікувана 

ціна виробу, що готові платити за нього потенційні покупці. Вона визначається 

на основі маркетингових досліджень і відображає рівень, що забезпечує 

компанії досягнення бажаного обсягу продаж і частки ринку. Після цього 
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відрахуванням із цільової ціни частини необхідного прибутку розраховують 

максимально припустиму виробничу собівартість [5]. Основні принципи 

функціонування системи “таргет-костинг” представлені нами на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Принципи системи “таргет-костинг” (сформовано автором на 

основі [3, с. 38-42]) 

 

На відміну від традиційних способів, система “таргет-костинг” передбачає 

розрахунок собівартості вироби, ґрунтуючись на попередньо встановлену ціну 

реалізації.  

Таким чином, результати дослідження засвідчують, що одним із 

ефективних інструментів сучасного менеджменту є концепція стратегічного 

управління витратами – “таргет-костинг”, застосування якої дає змогу не лише 

зменшити ризик діяльності та мінімізувати витрати, а й відкоригувати 

стратегію підприємства відповідно до умов, що формують сучасне бізнес-

середовище. Тому для ефективного господарювання вітчизняних суб’єктів 

підприємництва слід застосовувати світовий досвід формування собівартості 

продукції, оскільки він враховує сучасні умови економічних відносин. Однак, 

вважаємо, що ефективною концепція “таргет-костингу” буде лише в тому 

випадку, коли на підприємстві ефективно функціонує система внутрішнього 

контролю на основі системного підходу. 
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Принципи системи “таргет-костинг” 

Першочергова та безперервна орієнтація на вимогу ринку і клієнтів 

Досягнення бажаного, заздалегідь заданого прибутку при існуючих 

ринкових умовах за допомогою калькуляції цільових витрат для 

нових продуктів, а також їх складових частин 

Облік впливу на собівартість продукції побажань споживачів щодо 

якості і термінів виготовлення продукції 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ 

 

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах розвитку 

ринкової економіки підприємству потрібна ефективна система інформаційного 

забезпечення, яка об’єктивно відображає сформовану економічну ситуацію. На 

нашу думку інформаційна система підприємства повинна забезпечувати 

вирішення таких завдань на підприємстві: збір даних необхідних для 

забезпечення своєчасною, повною та достовірною інформацією осіб, які 

приймають управлінські рішення; опрацювання інформації, яка необхідна для 

прийняття управлінських рішень; розповсюдження інформації на різних ланках 

управління. 

Вивченням обліку, аналізу, контролю розрахунків за податками та 

платежами займається багато вітчизняних вчених та економістів, найбільш 

відомі з яких М. Білуха, Ф. Бутинець, Н. Верхоглядова, С. Голов, А. Загородній, 

В. Лень, В. Лемішовський, С. Петренко, М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, 

Р. Хом’як, І. Фаріон, В. Шквір. Але в їхніх роботах залишається недостатньо 

дослідженим питанням інформаційного забезпечення обліку розрахунків за 

податками і платежами, що визначає актуальність теми. 

Потрібну інформацію про розрахунки за податками та платежами 

зацікавлені користувачі отримують з даних бухгалтерського обліку, 

управлінського обліку, внутрішнього контролю, звітності (фінансової, 

управлінської, податкової, статистичної). Організація інформаційного 

забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами покладена в 

основному на працівників бухгалтерії, а також підрозділів (складів, цехів) 

підприємства, що здійснюють первинний облік. 

Для більш ґрунтовного дослідження питання інформаційне забезпечення 

обліку розрахунків за податками і платежами необхідно розглянути види 

інформаційного забезпечення. Кожен з авторів має своє бачення та розуміння 

інформаційного забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами, 

деякі з них зазначають, що: 

- під інформаційним забезпеченням обліку розрахунків за податками і 

платежами розуміють певним чином упорядковану сукупність інформації, яку 

формують і використовують на різних стадіях обліку розрахунків за податками 

і платежами [3, с. 126]. 

http://www.topknowledge.ru/z-o/32-m/3169-metod-target-kosting.html
http://www.topknowledge.ru/z-o/32-m/3169-metod-target-kosting.html
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- до компонентів інформаційного забезпечення обліку розрахунків за 

податками і платежами відносять: дані, необхідні для вирішення завдань 

обліку, методи і засоби подання облікових даних, систему уніфікованих 

документів, систему та методику створення баз даних, інформаційну взаємодію 

завдань обліку, засоби формалізації запису даних, організації потоків облікової 

інформації, методи і засоби розподільної інформаційної системи обробки 

інформації, інформаційну послідовність виконання завдань обліку розрахунків 

за податками і платежами [2, с. 19]. 

- інформаційне забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами 

поділять за джерелами інформації на зовнішні та внутрішні. Зовнішніми 

інформаційними джерелами є законодавчі та нормативні акти, тощо. 

Внутрішню інформаційну базу обліку розрахунків за податками і платежами 

становлять первинні облікові документи (податкова накладна і т. д.), аналітичні 

реєстри податкового обліку, Положення про облікову політику на підприємстві, 

Посадові інструкції тощо [4, с. 143]. 

На основі проведеного дослідження сутності та видів інформаційного 

забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами та для більш 

глибокого розуміння даного питання нами запропоновано класифікацію 

інформаційного забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами: 

- За змістом інформації: Нормативно-правова (Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”; НП(С)БО 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності”; П(С)БО 17 “Податок на прибуток”; 

Податковий кодекс України; Інструкція з бухгалтерського обліку з податку на 

додану вартість; План рахунків та Інструкції про застосування плану рахунків); 

Планова (плани реалізації, витрат та прибутку); Фактографічна (дані первинної 

документації, яка використовується в податковому та бухгалтерському обліку). 

Залежно від процесу обробки інформації: вхідна (первинні документи); 

проміжна (записи у реєстри обліку); підсумкова (складання звітності). 

За ступенем деталізації інформації: синтетична; аналітична. 

Запропонована нами класифікація не містить вичерпного переліку видів та 

класифікаційних ознак інформаційного забезпечення обліку розрахунків за 

податками і платежами, оскільки розробляється для потреб практичного 

застосування обліку розрахунків за податками і платежами.  

Інформаційне забезпечення обліку розрахунків за податками і платежами 

залежить від змісту інформації, джерела отримання та ступеню інформаційної 

деталізації, проте  постійні зміни нормативно-правового забезпечення в частині 

оподаткування підприємств, вносяться уточнення та поправки до видів 

інформаційного забезпечення обліку розрахунків за податками й платежами. 
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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК КРОК ДО ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасному бізнес-середовищі інформації фінансової звітності перестає 

бути релевантним і достатнім джерелом для прийняття зважених інвестиційних 

рішень. Користувачі потребують не тільки інформації про фінансові аспекти 

діяльності підприємств, але й доступ до розширеної корпоративної 

інформаційної бази, яка надає інформацію про екологічні, соціальні та 

економічні аспекти діяльності організації, її вплив на суспільство, економіку та 

навколишнє середовище. 

Протягом останніх років можна спостерігати виникнення нової парадигми 

корпоративної звітності, що є певною реакцією облікової системи на 

неспроможність задовольнити зростаючі потреби користувачів релевантною 

інформацією для прийняття економічних рішень [1]. Інтегрована звітність – це 

поєднання елементів як фінансової, так і нефінансової звітності підприємств. 

В сучасних умовах декілька чинників підштовхують компанії та експертне 

середовище до пошуку такого формату звітності, який би найкраще інтегрував 

фінансові і нефінансові дані. 

По-перше, зростають вимоги учасників фінансових ринків щодо розкриття 

інформації про бізнес-моделі компаній та їх вплив на створення доданої 

вартості у довгостроковому періоді. Зростає також інтерес до стратегій 

соціально-відповідального бізнесу (СВБ) та їх взаємозв’язку з фінансовими 

результатами. 

По-друге, поглиблюється усвідомлення керівництвом компаній 

необхідності тіснішої прив’язки стратегій СВБ до фінансових та інвестиційних 

рішень, що приймають вищим менеджментом (радами директорів). 

По-третє, ресурси, які витрачаються на підготовку фінансової та 

нефінансової звітності, потребують кращої віддачі [4]. 

Згідно даних дослідження  “Цінність розкриття нефінансової інформації”, 

80% опитаних інвесторів та аналітиків вважають інформацію про нефінансові 

аспекти діяльності компанії істотними для їхніх рішень [3]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/_2010_25(1)
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Економічний компонент стійкого розвитку характеризує вплив 

економічного росту та розвитку організацій на економічний стан зацікавлених 

сторін і суспільства в цілому, а також на економічні системи місцевого, 

національного та глобального рівнів. При цьому соціальний вплив 

господарської діяльності в сучасному світі відіграє настільки помітну роль, що 

потребує окремого відображення у складі публічної інформації компаній, яку 

останні вважають за необхідне розкривати для широкого кола користувачів. 

В міжнародному стандарті з питань соціальної відповідальності ISO 26000, 

оприлюдненому Міжнародною організацією зі стандартизації в жовтні 2010 р., 

вказується, що мета стійкого розвитку полягає в тому, щоб досягти стійкості 

суспільства у світовому масштабі, тоді як соціальна відповідальність 

спрямована на організацію та сприяє здійсненню внеску в стійкий розвиток [2]. 

Відповідно до цього підходу, соціальна відповідальність являє собою 

відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на суспільство та 

навколишнє середовище. Розвитком та вдосконаленням інтегрованої звітності 

займається Комітет з міжнародної інтегрованої звітності, який був 

сформований у 2010 р. Ним було опубліковано Міжнародний стандарт 

інтегрованої звітності, який повинен, на думку його авторів, прискорити 

прийняття інтегрованої звітності по всьому світу. Станом на сьогодні її активно 

“випробовують” в 25 державах, 16 з яких – члени G20. 

Інтегрована звітність повинна надавати достатню та необхідну інформацію 

про організаційну стратегію, зокрема, про те, як підприємство використовує 

капітал для створення вартості; показувати взаємозв’язки та залежності між 

різними компонентами капіталу, які впливають на здатність підприємства 

створювати цінність; відображати взаємодію організації з її ключовими 

групами впливу (зацікавленими особами); надавати інформацію про фактори, 

що впливають на діяльність організації, і розкривати інформацію таким чином, 

щоб була можливість порівнювати показники впродовж певного періоду часу. 

Основними складовими вмісту інтегрованої звітності (елементами) є:  

- опис організації та зовнішнього середовища (що саме робить організація і 

за яких умов);  

- система управління (яким чином структура управління сприяє 

підвищенню спроможності створювати цінність у коротко-, середнє- та 

довгостроковому періоді);  

- можливості та ризики (які можливості та ризики впливають на створення 

цінності та як з ними працює організація); 

- стратегія (де хоче бути організація у майбутньому); 

- бізнес-модель (яка бізнес-модель використовується в організації та 

наскільки вона є витривалою і стійкою); 

- результативність (наскільки організація досягла поставлених 

стратегічних цілій) [4]. 

Таким чином, можна стверджувати, що інтегрована звітність відкриває 

нові горизонти прозорості і розкриття релевантної інформації для прийняття 

інвестиційних рішень. Інформація, що міститься в інтегрованої звітності, 
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забезпечує зовнішнім і внутрішнім користувачам більш високий рівень 

обізнаності не тільки щодо фінансових результатів і стану майна компанії, але й 

щодо найбільш перспективних напрямів бізнесу, способів його організації та 

забезпеченості ресурсами і компетенціями. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У  

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

З переходом до ринкового механізму господарювання ускладнились 

організаційні форми бізнесу, сформувались нові підходи до управління, які 

потребують іншої інформації, адекватної до сучасних вимог. Це закономірно 

призвело до реформування вітчизняного бухгалтерського обліку на засадах 

міжнародної гармонізації та стандартизації. Ці зміни не оминули й облік 

основних засобів, які є одним з найважливіших чинників будь-якого 

виробництва. Однак і після реформування обліку залишився ще ряд 

проблемних питань, пов’язаних з визнанням, класифікацією та оцінкою 

основних засобів, що свідчить про актуальність теми дослідження.  

Слід зазначити, що будь-який об’єкт бухгалтерського обліку, в тому числі 

основні засоби, придбаний чи отриманий підприємством, має бути 

відображений в бухгалтерському обліку. Проте перш ніж перейти 

безпосередньо до обліку, потрібно визначити етапи визнання, класифікації та 

оцінки. Точне визнання, правильна класифікація і достовірна оцінка – запорука 

точного, правильного й достовірного обліку. 

Вчені по різному визначають набір критеріїв визнання основних засобів 

активами, що вносить певну невизначеність в процес обліку та потребує 

подальшого вивчення та узгодження. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні 

засоби” об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність 
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того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його 

використання та вартість його може бути достовірно визначена [4]. 

Віднесення активів до основних засобів здійснюється за певними 

критеріями, тобто за притаманними тільки їм властивостями. Найповніше 

проблему визнання основних засобів та критеріїв, за якими слід відносити 

цінності до основних засобів, дослідила Л. Кулікова у своїй монографії “Учет 

основных средств: современная концепция и тенденции развития”. Зокрема 

вона розглядає такі критерії віднесення активів до необоротних: функціональна 

роль, призначення, сфера діяльності, нерухомість, тривалість використання, 

вартісна межа [1]. 

Розглядаючи питання функціональної ролі активів, Л. Кулікова вважає, що 

не слід обмежувати використання необоротних активів лише як засобів праці. З 

таким твердженням не можна не погодитися. Адже це дасть змогу віднести до 

необоротних активів об’єкти, які не можуть слугувати засобом праці у 

буквальному розумінні, такі як предмети господарського інвентарю, 

багаторічні насадження, земельні ділянки та об’єкти природокористування. 

Суть такого критерію, як призначення активів, полягає в тому, що 

необоротні активи визнаються частиною майна. Цей критерій, який запровадив 

ще А. Сміт, використовується у бухгалтерському обліку багатьох країн. 

Розглядаючи нерухомість як критерій віднесення об’єктів обліку до 

основних засобів, інші науковці вважають, що серед активних статей деякі 

мають таку малу рухомість, що можуть бути названі нерухомими або 

основними  активами. 

Такий критерій, як тривалість використання докладно обґрунтувли М. В. 

Корягін, П. О. Куцик, які зазначали: “… оскільки мова йде про річне 

виробництво, то тут доводиться брати до уваги, насамперед, лише ті частини 

основного капіталу, тривалість життя яких становить більше одного року” [3]. 

Однак в економічній літературі цей критерій трактується неоднозначно. 

Так, А. Кальмес вважав, що до основних засобів слід відносити лише ті активи, 

які слугують підприємству довше від одного облікового періоду, тобто більше 

як рік [2]. З такою позицією не погоджувався професор В. Стоцький, який 

зазначав, що всі засоби, які переносять вартість на створюваний продукт 

частинами, мають належати до основних незалежно від строку їх використання. 

На нашу думку, тривалість використання повинна бути одним із основних 

критеріїв визнання основних засобів. Оскільки економічні вигоди від 

використання необоротних активів підприємство отримує протягом тривалого 

періоду, то витрати, пов’язані з придбанням необоротних активів, слід 

списувати протягом циклу, що перевищує один рік. У Міжнародному стандарті 

бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” такий критерій не 

використовується. Проте деякі країни, зокрема і Україна, застосовує цей 

критерій. 

Таким чином, об’єкт основних засобів визнається активом, якщо: 

підприємство здійснює контроль над основним засобом; вартість його може 

бути достовірно визначена; використання об’єкта основних засобів в 
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майбутньому принесе економічні вигоди; це є матеріальний актив; необоротний 

актив; об’єкт основних засобів переносить свою вартість на вартість 

виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг частково або 

частинами. 

Отже, з проведеного дослідження випливає, що процедура визнання 

основних засобів досить складна і суперечлива та потребує подальшого 

вивчення і узгодження. 
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА  

  

Розрахунок заробітної плати в Україні – це складний і дуже трудомісткий 

процес, який включає безліч законодавчо регульованих видів нарахувань і 

утримань, державних гарантій, неоднозначного оподаткування і великої 

кількості звітності. 

Заробітна плата та її облік завжди знаходилася у центрі уваги вчених, 

зокрема А. Сміта, Д. Рикардо, К. Маркса. Вагомий внесок в розробку 

теоретико-методологічних аспектів проблем обліку оплати праці зробили такі 

українські вчені, як А. Батура, Д. Богиня, М. Калина, В. Карпенко, М. Кім, Т. 

Кір’ян, А. Колот, Г. Куліков, В. Лагутін, Л. Лисогір, В. Нижник, М. Шаповал, 

Л. Шевченко та інші. Значна кількість вчених ставила собі за мету організувати 

облік праці та оплати таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності 

праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва 

продукції, виконання робіт і надання послуг. 

З 1 січня 2016 року можна спостерігати велику кількість законодавчих 

змін в Україні: Держбюджет на 2016 рік; зміни у держреєстрації нерухомості; 

зміни до Податкового кодексу та Закону про ЄСВ тощо. 

Зосередимось на змінах, які вплинули на розрахунки з оплати праці на 

2016 рік. Спершу розглянемо розміри мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму, затверджені на 2016 рік (табл. 1). 

http://accounting-ukraine.kiev.ua/poslugi/zarplati_outsourcing_oblik_kadriv.htm#zarplati_poslugi
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Таблиця 1 

Розміри мінімальної заробітної плати та  

 прожиткового мінімуму на  2016 рік 
 

Нормативне джерело Показник Розмір МЗП та ПМ у 2016 році, грн.: 

1 січня 1 травня 1 грудня 

Ст. 8 Закону України від 

25.12.2015 р. № 928-VІІІ 

«Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» 

Мінімальна заробітна 

плата:  

- у місячному розмірі: 

 

1378 грн. 

 

1450 грн. 

 

1550 грн. 

- у погодинному розмірі: 8,29 грн. 8,69 грн. 9,29 грн. 

Ст. 7 Закону України від 

25.12.2015р. №928-VІІІ 

«Про Державний бюджет 

України на  2016 рік» 

Прожитковий мінімум на 

одну особу в розрахунку 

на місяць 

1330 грн. 1399 грн. 1496 грн. 

- для дітей віком до 6 

років 

1167 грн. 

 

1228 грн. 1313 грн. 

- для дітей віком від 6 до 

18 років 

1455 грн.  1531 грн. 1637 грн. 

- для працездатних осіб 1378 грн. 1450 грн. 1550 грн. 

- для осіб, які втратили 

працездатність 

1074 грн. 1130 грн. 1208 грн. 

 

В зв’язку зі змінами в законодавстві прийнятих з 01 січня розрахунок 

податків із зарплати здійснюється по нових правилах. З 01 січня 2016 року 

ставка нарахування ЄСВ – 22%, яка застосовується і до зарплати, і до 

лікарняних, і до декретних (в 2015 році в середньому 41%, залежно від класу 

професійного ризику) застосовується і до зарплати, і до лікарняних, і до 

декретних. Скасовано утримання із доходів громадян (3,6%). 

Нова ставка застосовується до всіх доходів, що підлягають обкладанню 

ЄСВ за чинним законодавством (крім інвалідів). Ставка для нарахування ЄСВ 

за працівниками-інвалідами залишилася в розмірі 8,41 % бази оподаткування. 

З 1 січня 2016 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ на 

місяць становить 25 розмірів прожиткового мінімуму. У 2015 році даний 

показник становив 17 розмірів прожиткового мінімуму.  

Існує ризик, що при зменшенні зборів нова система оподаткування 

зарплат не стане достатнім стимулом для детінізації. В результаті зниження 

ставки ЄСВ ті, хто сплачували всі податки із зарплати і не висловлювали з 

цього приводу великого занепокоєння в частині ставок, стануть платити менше; 

ті, хто почали виходити з тіні, почнуть платити більше, а ті, хто працюють 

переважно в тіні, зекономлять на податках, залишаючись в тіні і оформлюючи 

співробітників на мінімальну зарплату. На нашу думку, вагомих змін відбутися 

не може, так як навантаження на фонд оплати праці досі залишається високим. 

Законодавці залишили ставку 15 % для оподаткування частини пенсії, що 

перевищує три розміри МЗП (із розрахунку на місяць), установленої на 1 січня 

звітного податкового року. Якщо у 2015 році оподатковувалася частина суми 

пенсії, що перевищує 3654 грн., то у 2016 році за ставкою 15 % оподатковується 

частина суми пенсії, що перевищує 4134 грн. (п. 167.4 і п.п. 164.2.19 ПКУ). 
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Три мінімальні заробітні плати, на нашу думку, це досить низька сума 

пенсії для оподаткування ставкою 15%. Нагадаємо, що ставкою 15% з 1 липня 

2014 року оподатковували пенсії більше 10 тисяч гривень. Різниця вагома.  

Тим більше, пенсіонери – це ті люди, які і за віком, і за станом здоров’я, 

по-перше, не можуть працювати, по-друге, потребують значних коштів на 

придбання ліків. Податок на пенсію в умовах тотального зростання цін на 

товари першої необхідності та ліки суттєво обмежує можливості задоволення їх 

життєво необхідних потреб. Також пенсіонери -  це ті люди, які працюючи все 

життя, сплачували податки. Тому найкращим варіантом буде скасування 15% 

податку на пенсії та відновлення пенсійних виплат всім працюючим 

пенсіонерам у повному обсязі. Тим більше, держава не понесе значних втрат. 

Загалом, на фоні розвинутої Європи український рівень оподаткування 

зарплат виглядає привабливо, проте є лише середнім показником для регіону 

"Східна Європа і Центральна Азія". 

Зниження податків має відбуватися як частина суспільного договору, 

результат діалогу державних органів влади з бізнесом, який підтвердить 

готовність чесно сплачувати податки за новими зниженими ставками, а держава 

натомість візьметься за контроль їх фактичного використання у вигляді 

бюджетних витрат. Встановлюючи будь-яку ставку без такого діалогу за 

нинішнього невисокого рівня довіри до органів влади, можна зіпсувати навіть 

благі наміри, адже економіка - це не стільки цифри, скільки стосунки. 
 

Чіпак М. М., 

студентка спеціальності 

8.03050901 “Облік і аудит” 

Наук. керівник: доц. Коваль Л. І. 

Львівська комерційна академія 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ГОЛОВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ ВНУТРІШНЬОГО 

ПЕРЕМІЩЕННЯ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

В умовах трансформації економічних відносин питання документального 

оформлення господарських операцій відіграють важливу роль в управлінні 

підприємством. Це стосується, зокрема, основних засобів, які займають значну 

питому вагу у складі необоротних активів кожного підприємства. Особливо 

гостро питання документування руху основних засобів постають на 

підприємствах зі складною організаційною структурою. Потрібно зазначити, 

що у зв’язку зі змінами податкового законодавства, питання документального 

підтвердження операцій з основними засобами стають дедалі актуальними [2]. 

Вивченням та дослідженням документального оформлення та 

бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві займалися відомі 

українські вчені, а саме, В. І. Бачинський, Ю. А. Верига, П. О. Куцик, М. В. 

Корягін та інші. Проте, залишаються багато невирішених питань, пов’язаних із 

документуванням руху основних засобів головним підприємством та їх 
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внутрішнього переміщення між підрозділами, що стало підставою для обрання 

тематики дослідження.  

Завданням дослідження є розробка схеми руху основних засобів, 

починаючи з їх придбання і подальшого внутрішнього переміщення від 

головного підприємства до його відокремлених та функціональних підрозділів. 

Слід зазначити, що всі господарські операції, пов’язані з рухом основних 

засобів повинні оформлятися первинними документами, які наведені у 

Методичних рекомендаціях № 566 [1]. Проте, вказаний нормативний документ 

не надає детальної інформації, пов’язаної з організаційною специфікою 

підприємств. Слід акцентувати увагу на тому, що придбання основних засобів 

може здійснювати і головне підприємство, і його відокремлений підрозділ. 

Особа, яка вповноважена на отримання від постачальника об’єкта основних 

засобів, зобов’язана відзвітуватись за цією операцією шляхом подання в 

бухгалтерію накладної та податкової накладної (якщо постачальник – платник 

ПДВ), оформлених згідно встановленого порядку. Після звітування у 

встановленому порядку за отримані цінності відповідальна за господарську 

операцію особа: 

а) передає об’єкт (окрім нерухомості) керівнику регіонального відділення, 

філії або іншого структурного підрозділу підприємства на підставі акту 

приймання-передавання об’єкта основних засобів, якщо довірений працівник 

працює в даному підрозділі та/або територіально його робоче місце розміщене 

за місцезнаходженням цього підрозділу; 

б) передає об’єкт керівнику підрозділу особисто під час відрядження, або 

за посередництвом пошти чи кур’єра за накладною на внутрішнє переміщення 

(приймання-передавання), якщо відповідний підрозділ розташований в іншому 

населеному пункті.  

Після фактичного отримання об’єкта керівник відповідного підрозділу 

зобов’язаний підписати акт або накладну та у визначений термін оформити акт 

відповідно до встановлених вимог і надіслати у бухгалтерію головного 

підприємства.  

Безпосереднє оформлення акту приймання – передавання (введення в 

експлуатацію) об’єкта основних засобів здійснюється наступним чином: 

а) вказаний акт складається після перевірки відповідності об’єкта своїм 

споживчим властивостям та підписується членами комісії; 

в) після затвердження директором підприємства акт приймання-

передавання основних засобів (введення в експлуатацію) передається в 

бухгалтерію підприємства або відповідного підрозділу (якщо об’єкт буде 

перебувати на його балансі) для здійснення бухгалтерського обліку у 

встановленому порядку. 

Документальне оформлення фізичного переміщення об’єктів основних 

засобів з місць їх експлуатації також потребує доопрацювання. Порядок 

внутрішнього переміщення (передачі-приймання) об’єктів між підрозділами 

підприємства та окремими матеріально-відповідальними особами, за якими 

закріплені об’єкти може проводитися у такій послідовності. Спочатку  для 
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проведення операції з внутрішнього переміщення необхідно отримати дозвіл на 

це відповідального працівника, визначеного наказом чи розпорядженням. Після 

цього повинна відбутися реєстрація та розгляд клопотання. Після отримання 

дозволу на внутрішнє переміщення об’єкта зацікавлений працівник або 

підрозділ в особі його керівника оформляють накладну на внутрішнє 

переміщення (приймання-передачу) об’єкта. Поряд з цим, керівники підрозділів 

можуть без зазначеного вище дозволу передавати закріплені за ними об’єкти 

своїм підлеглим працівникам шляхом оформлення відповідного запису в 

спеціальному журналі, у якому зазначають всі відомості про переданий об’єкт.  

Таким чином, нами розглянуті чинні документи, пов’язані з 

оприбуткуванням та переміщенням основних засобів та наведені пропозиції з 

удосконалення документального оформлення цих операцій між головним 

підприємством та його підрозділами. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА  

ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Вміння раціонально та планомірно керувати витратами підвищує шанси 

підприємства на виживання у періоди складної економічної ситуації та 

нестабільності ринку. Тому важливим та дієвим критерієм в управлінні 

підприємством є ефективно та грамотно організований процес управління 

витратами у довгостроковому періоді, оскільки охоплює усі сторони діяльності 

підприємства. Управління витратами випливає з необхідності пристосування 

українських підприємств до розвитку ринку. Цей процес широко застосовується 

у господарській діяльності підприємств економічно розвинутих країн світу. 

Розмір витрат є основним критерієм, за яким оцінюють ефективність діяльності 

підприємства, а також чинником, що має значний вплив на формування 

фінансового результату підприємства. Тому управління витратами потребує 

детального вивчення та постійного вдосконалення. 

Управління витратами торгових підприємств на сьогоднішній день – це 

процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями 

та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії. Від 

рівня витрат істотно залежать ефективність функціонування підприємства та 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є важливою 

функцією економічного механізму кожного підприємства [2, с. 22]. 

На практиці більшість керівників торгових підприємств, які повинні бути 

зацікавленими в ефективному та правильному розподілі витрат, не 

усвідомлюють необхідності використання цього виду управління. Тому виникає 

потреба у доведенні значущості витрат та управління ними у контексті 

досягнення підприємством ефективних результатів діяльності. 

Досягнення економічної ефективності відбувається тільки через постійне 

обрахування й облік всіх факторів, регламентованих обліковою політикою. 

Вивчення нормативно-правових актів з організації та ведення бухгалтерського 

обліку на вітчизняних підприємствах засвідчило відсутність чіткої формалізації 

дефініцій “принципи”, “методи”, “процедури” як складових облікової політики, 

та необхідність ґрунтовної їх розробки на рівні держави.  

У сучасних концепціях управління витратами виділяють системний, 

ситуаційний, функціональний, предметний та процесний підходи. Але, для 

правильного їх функціонування необхідно враховувати технічні, економічні, 

організаційні та соціальні проблеми підприємства, складність яких 

збільшується в умовах ринкового середовища.  

Систему управління витратами торгових підприємств слід розуміти як 

сукупність прийомів і способів, інструментів і важелів впливу на формування 

витрат, спрямовану на досягнення їх максимальної ефективності на 

підприємстві у процесі відтворення, за постійного контролю їх рівня та 

стимулювання зниження. Управління витратами на підприємстві передбачає 

виконання всіх функцій управління, тобто функції повинні реалізовуватись 

через елементи управлінського процесу: прогнозування, планування, 

нормування, організація, калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, 

аналіз, регулювання та контроль витрат. Виконання всіх функцій управління за 

елементами – це взаємодія керуючої підсистеми (суб’єкт управління) на 

керовану підсистему (об’єкт управління). Суб’єктами управління витратами є 

керівники, менеджери, спеціалісти, бухгалтерії підприємства, які беруть участь 

у виконанні окремих функцій або елементів управління витратами. Об’єктами 

управління є витрати на виробництво, реалізацію продукції (робіт, послуг). 

Основними принципами управління витратами торгових підприємств є: 

застосування системного підходу до управління витратами; взаємозв’язок 

окремих елементів підсистем із завданнями системи загалом;відповідність 

системи обліку завданням управління витратами; аналіз і виявлення 

альтернативних шляхів досягнення мети; повнота і аналітичність інформації 

щодо рівня витрат; застосування ефективних методів зниження витрат; 

стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат; оцінка і контроль 

результатів діяльності підрозділів; забезпечення та реалізація останніх 

досягнень економіки, математики та практики для подальшого удосконалення. 

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на 

підприємствах пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і 

процедур, системи управління витратами; виявлення існуючих проблем 
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формування та контролю витрат на підприємстві; формування моделі 

управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства; 

побудови інформаційної системи; адаптації документообороту до обраної 

інформаційної системи; розподілу відповідальності за формування витрат та 

створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 

Таким чином, удосконалення системи управління витратами націлене на 

постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, 

планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання 

ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності торгових підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби являють собою засоби праці, що використовуються при 

виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг і, будучи важливою 

ланкою в науково-технічному прогресі, все більше підпорядковують собі не 

тільки сам процес праці, а й весь процес виробництва, його технологію та 

організацію.  

Питання пов’язані із станом основних фондів займають особливе місце в 

системі бухгалтерського обліку, оскільки вони у своїй сукупності утворюють 

виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства. Серед 

проблем, висунутих бухгалтерським обліком, особливу роль відіграє оцінка 

основних засобів, їх відображення в бухгалтерському балансі, а також облік їх 

надходження та вибуття. 

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” є наступні види оцінок основних 

засобів: первісна вартість, переоцінена вартість, справедлива вартість, 

ліквідаційна вартість, залишкова вартість, вартість яка амортизується. 
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Точність показників об'єму, стану і руху основних засобів, а у відомій мірі 

і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, на скільки 

правильно і достовірно проведена їхня оцінка, у зв’язку з тим, що неправильна 

оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину, але і 

викликати: 

- неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін 

продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку; 

- перекручування сум належного податку як із майна, так і з прибутку; 

- неправильне відображення у бухгалтерському балансі співвідношення 

основних і оборотних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Використання еквівалентів грошових коштів знаходиться ще на 

початковому етапі свого розвитку, тому тема не знайшла достатньо повного 

висвітлення у наукових дослідженнях.  

При придбанні та відображені у звітності еквіваленти грошових коштів 

мають бути належно оцінені. В розвинених країнах для цього застосовуються 

рекомендації : Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IAS) [2]; 

Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP); Директив ЄС. 

Порівняно з вимогами зазначених вище стандартів в Україні існують 

відмінності в оцінці та правилах відображення в звітності короткострокових 

фінансових вкладень і, зокрема, еквівалентів грошових коштів. 

Порядок оцінки та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні 

регламентується П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, відповідно до якого 

еквіваленти грошових коштів при придбанні оцінюються за собівартістю. При 

цьому собівартість складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, 

податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних із придбанням еквівалентів грошових коштів. 

При складанні балансу еквіваленти грошових коштів оцінюють залежно 

від того, з якою метою їх утримують. Так, якщо їх утримують з метою 

перепродажу (наприклад, акції), то їх оцінюють за справедливою вартістю на 
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дату балансу. При цьому згідно з П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, під 

справедливою вартістю розуміють суму, за якою може бути здійснений обмін 

активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими та незалежними сторонами; коли справедливу вартість 

визначити неможливо, – то за собівартістю з урахуванням зменшення 

корисності еквівалентів грошових коштів; якщо еквіваленти грошових коштів 

утримують до погашення (наприклад, ощадні сертифікати, облігації), – то на 

дату балансу за амортизованою собівартістю. 

Для обліку наявності та руху еквівалентів грошових коштів 

використовують рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” субрахунок 351 

“Еквіваленти грошових коштів”, за дебетом якого відображають придбання 

(надходження) еквівалентів грошових коштів, а за кредитом – зменшення їх 

вартості та вибуття. 

Оцінка еквівалентів грошових коштів залежить від часу, на який вона 

проводиться та їх виду. Більшість видів еквівалентів грошових коштів (крім 

тих, котрі виступають у формі інвестицій, що утримуються підприємством до їх 

погашення) оцінюються на дату балансу за справедливою вартістю, яка може 

бути встановлена за допомогою двох основних методів: ринкового (базується 

на ринковій вартості фінансового інструменту і актуальний при наявності 

відкритого активного ринку) та технічного (полягає у застосуванні в якості 

справедливої ціни останньої аналогічної угоди або зіставленні з поточною 

вартістю іншого подібного фінансового інструменту) [2]. 

Зазначимо, що вкладення в еквіваленти грошових коштів доцільне для 

підприємств, які мають тимчасово вільний залишок грошових коштів, і 

бажають отримати на нього додатковий дохід та захистити цей вид активів від 

впливу інфляції. 
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ПЕРЕОЦІНКА АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЙНИХ КОЛИВАНЬ:  

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Інфляційні процеси та зволікання зі здійсненням широкомасштабних 

економічних реформ в Україні завдають суб’єктам підприємницької діяльності 

значної шкоди щодо формування реальної вартості активів. Один з основних 

механізмів, за допомогою яких підприємства можуть впливати на вище згадану 

ситуацію – це облік активів з урахуванням інфляції, що є похідним від наявної 

кризи в економіці. 

Відсутність розробок з обліку переоцінки активів у зв’язку з великим 

рівнем інфляції, на жаль, призводить до значного спотворення даних про 

майновий і фінансовий стан підприємств, унеможливлює співставлення  даних 

різних періодів, утруднює аналіз інвестиційної привабливості, деформує 

структуру капіталу, позбавляє підприємство джерел засобів для своєчасної 

заміни устаткування, що, зрештою, може спричинити зменшення припливу 

інвестицій, а в кінцевому результаті  призвести до нездатності продовжувати 

діяльність у майбутньому. 

Оцінка активів – це визначення ринкової вартості активів компанії на базі 

відновної вартості з урахуванням фізичного і морального зносу. Оцінка активів 

відіграє занадто важливу роль в управлінні, особливо в умовах сьогоднішньої 

економічної ситуації [1]. 

Щодо питання обов’язковості переоцінки основних засобів, то відповідно 

до П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємство може переоцінювати об’єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта істотно відрізняється 

від його справедливої вартості на дату балансу [4], тобто переоцінка основних 

засобів не є обов’язковою, а тільки можлива. У МСБО 16 “Основні засоби” є 

чітко вказано, після визнання активом, об’єкт основних засобів потрібно 

обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на 

дату переоцінки  мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші 

накопичені збитки від зменшення корисності [3]. 

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” у разі переоцінки об’єкта 

основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи 

основних засобів. Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже 

зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх 

залишкова вартість суттєво не відрізнялась на дату балансу від справедливої 

вартості [4]. 

Підприємство може проводити переоцінку при суттєвій відмінності 

залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. Порогом 

суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності 
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об’єктів основних засобів може бути величина, що дорівнює 1 відсотку чистого 

прибутку підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому 

відхиленню залишкової вартості об’єктів основних засобів від їх справедливої 

вартості – це підприємство зазначає у Положенні про облікову політику 

підприємства.  

Розглядаючи питання організації обліку з врахуванням інфляційних 

коливань на майно підприємства, слід визначитись із загальною концепцією 

такого відображення, які слід в подальшому закріпити у нормативному 

документі з врахуванням особливостей реалізації кожного елементу облікової 

політики. 

Задля отримання ефективної інформації для потреб управління 

підприємством з даних бухгалтерського обліку щодо переоцінки активів, на 

наш погляд, доцільним було б відкрити у робочому плані субрахунки до 

рахунку 41 “Капітал у дооцінках”, де узагальнювалися б усі наслідки зміни 

вартості майна підприємства. 

Вирішуючи питання організації ведення обліку на підприємстві, слід 

визначитися з набором первинних документів та облікових реєстрів, де і 

відображались би коригування вартості об’єктів майна. Первинні документи 

повинні містити повний алгоритм розрахунку сум коригування облікової 

вартості майна підприємства, зокрема розрахунки коефіцієнтів коригування, 

визначення сум збільшення/зменшення вартості активів до складання 

кореспонденції рахунків, які вносять зміни від впливу інфляції до записів 

бухгалтерського обліку. 

Таким чином, переоцінка активів є одним із способів підвищення 

інвестиційної привабливості підприємства. Своєчасна та достовірна переоцінка 

активів підприємства є вкрай важливою, адже сприяє підвищенню його 

рентабельності і ринкової вартості, вона надає повну та неупереджену 

інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. А це, у 

свою чергу, є однією з умов зменшення ризику під час здійснення інвестування. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій 

системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом 

прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника 

визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих 

результатів діяльності підприємства. Вони регулюються податками і 

максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці 

встановлюється законодавством [2]. 

Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-якому 

підприємстві бухгалтер керується законодавчими  та нормативними актами. 

Основними нормативно-правовими актами, на основі яких здійснюється в 

бухгалтерський облік праці і її оплати є Кодекс законів про працю України, 

Закон України “Про оплату праці”, також в першому читанні прийнято 

Трудовий Кодекс України, П(С)БО 26 "Виплати працівникам", Податковий 

кодекс України, тощо. Регулювання трудових відносин на підприємстві які 

здійснюється на основі  угоди між власник і працівниками на підприємстві [3]. 

Для урегулювання питань з обліку оплати праці досконалого 

законодавства не існує. Недосконалість законів з питань оплати праці є в 

більшості країн світу, і чим більше проблем в законодавстві, тим більшу 

кількість підприємств вони спонукають до здійснення не офіційної чи 

незаконної діяльності, що сприятиме зростання рівня тінізації оплати праці. 

Проблема “тіньової” зайнятість, як це не прикро, є характерною 

прикметою нашого часу. Погоджуючись на роботу без документального 

оформлення трудових відносин, громадянин, у першу чергу, діє проти себе, бо 

це позбавляє його легального працевлаштування, а значить, оплати й охорони 

праці та здоров’я, соціального, пенсійного та медичного забезпечення. 

Необхідно звернути увагу, що громадянин, який працює в “тіні”, перебуває на 

“пташиних правах” і втрачає стабільність, упевненість у завтрашньому дні [2]. 

Від несплати податків, внесків з тіньових доходів країна втрачає мільярди 

гривень доходів до державного бюджету, Пенсійного та інших страхових 

фондів. З метою виведення заробітної плати з тіні урядом, в 2016 були 

проведенні певні заходи. Зокрема, зміна оподаткування зарплати та інших 

виплат: з 1 січня 2016 року внесені зміни до ПКУ й Закону про ЄСВ щодо 

сплати ПДФО та Єдиного соціального внеску (ЄСВ) 

Як і обіцялося раніше, у 2016 році встановлена єдина ставка нарахування 

ЄСВ. Вона становить 22% і застосовується до усіх видів доходів, на які раніше 
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нараховувався ЄСВ. Виняток становитимуть тільки спеціальні ставки 

нарахування ЄСВ для інвалідів (8,41%, 5,3% і 5,5%), які залишаються без змін . 

ЄСВ тепер платить тільки роботодавець, а відрахування для працівника в 

розмірі 3,6% скасовано. Максимальна величина місячного доходу, на який 

нараховується ЄСВ, становить не 17, а 25 прожиткових мінімумів. Крім цього, 

у 2016 році скасована і визначення класу професійного ризику для 

роботодавців та відповідні перевірки з боку Фонду соцстрахування щодо 

правильності такого визначення [3]. 

Як бачимо, докорінних законодавчих змін в частині розміру ставок з 1 

січня 2016 року не відбулося, у будь-якому випадку розмір ставки єдиного 

внеску залишився майже однаковим, за рахунок скасування понижуючого 

коефіцієнта 0,6 [4]. Не зменшилися у 2016 році утримання із заробітної плати 

працівника. Навпаки, основна ставка з податку на доходи фізичних осіб   15 % 

до 18 %. Податкове навантаження на заробітну плату працівника у 2016 

році:  18 % - податок на доходи фізичних осіб; 22 % - єдиний внесок; 1,5 % - 

військовий збір, – що складає разом 41,5 % . 

Безумовно, рівень тіньової економіки та виплати заробітної плати “в 

конвертах” в Україні є високим. Але позитивні зміни не відбуваються за один 

день. Тільки зменшення податкового тиску шляхом зниження ставок податків 

та покращення їх адміністрування, наполеглива робота кожного члена 

суспільства, відновлення довіри між представниками влади і бізнесу дасть 

можливість зростання питомої ваги легальної заробітної плати [2].  

Зокрема, позитивно ці зміни вплинуть і на облікову працю бухгалтера, 

тобто дещо спростять облік вилучивши з переліку податків і зборів 

(обов’язкових платежів), що заміняються єдиним податком, внесків до 

Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, із переведенням суб’єктів малого підприємництва на сплату цих 

внесків на загальних засадах. 

Отже, в контексті законодавчих змін у 2016 році відбулося оновлення 

обліку оплати праці, що має на меті призвести до збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів,  та зростання доходів громадян. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ – ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 

ТА ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ 

 

За останнє десятиріччя Міжнародні стандарти фінансової звітності зазнали 

широкого розповсюдження, що й обумовило широкий академічний інтерес 

щодо цього процесу. Враховуючі історичний аспект логічним є більш широке 

дослідження цього явища зарубіжними науковцями, якими здебільшого 

аналізувалися теоретичне підґрунтя та практичні наслідки прийняття рішення 

країн щодо дозволу, вимоги або заперечення впровадження МСФЗ на 

національному рівні; передумови та фактори, які вплинули на такі рішення 

країн та їх наслідки.  

З метою теоретичного обґрунтування процесу впровадження МСФЗ на 

національному рівні зарубіжними дослідниками було використано декілька 

економічних теорій, а саме інституціональної, теорії ресурсної залежності та 

теорії мереж [1; 2]. 

Так, виходячи з мети дослідження, а саме факторів, які впливають на 

рішення країн щодо дозволу використання МСФЗ, вимоги їх застосування всіма 

суб’єктами господарювання, або деякими групами, але й заборони на ранньому 

етапі (до 2003 року), Anna Alon та Peggy D. Dwyer віддають перевагу 

інституціональній та теорії ресурсної залежності над теорію мереж [1]. 

Недоцільність застосування економічної теорії мереж для дослідження процесу 

впровадження МСФЗ на даному етапі автори пояснюють тим, що очікувані 

мережеві вигоди ще відсутні. В свою чергу, інституціональна та теорія 

ресурсної залежності визнають взаємодію транснаціонального ізоморфного 

тиску на національний вибір щодо впровадження МСФЗ. А саме, 

інституціональна теорія пояснює відповідь країн на транснаціональний тиск; 

теорія ресурсної залежності – відповідь країн, яка базується на внутрішніх 

факторах.  

За результатами дослідження авторами встановлено, що країни з більшою 

ресурсною залежністю більш сприйнятні до транснаціонального тиску, та, як 

наслідок, більш схильні до позиції “вимагати” впровадження МСФЗ всіма 

суб’єктами господарювання, або деякими їх групами; ніж країни з більш 

розвинутою економікою або управлінською структурою. При цьому головну 

роль в просуванні МСФЗ відіграли такі світові організації як то Світовий банк 

та Міжнародний валютний фонд.  

Слід відзначити, що саме до цієї групи країн авторами було віднесено 

Україну, якою на вимогу Світового банку було прийнято рішення про 

обов’язкове використання МСФЗ Національним та комерційними банками з 1 

січня 1998 року відповідно до постанови Правління НБУ №452 від 24.12.1997 р. 
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“Про порядок переходу на новий план рахунків бухгалтерського обліку, форми 

фінансової та статистичної звітності та режим роботи в перехідний період” [3]. 

 Іншим внутрішнім фактором, який впливає на рішення прийняття МСФЗ 

на національному рівні виступає націоналізм, як культурний феномен, який 

може сприяти протекціонізму та зменшенню прийняття інших структур та 

культур; та як, очікується здатен протидіяти прийняттю МСФЗ. Однак, 

результати аналізу показали два протилежні напрямки: 1) країни з високим 

рівням націоналізму не дозволяють приймати МСФЗ; 2) інші країни з високим 

рівням визначеного фактору вимагають їх прийняття.  Тобто, як заключають 

автори, сила націоналізму підпорядкована потребі в ресурсах в контексті 

слабкої інфраструктури управління та економічного розвитку [1].  

Крізь призму економічної теорії мереж до дослідження цього процесу 

підходили Karthik Romanna та Ewa Sletten. У контексті даної теорії перехід 

країн до МСФЗ може бути проаналізований як рішення про прийняття продукту 

з мережевими ефектами (product with “network effects”), яким у даному випадку 

виступають МСФЗ, впровадження яких призведе до отримання економічних та 

політичних вигід (net economic and net political value of IFRS) [2, с. 9-12]. При 

цьому  авторами зроблено висновок, що країни більш схильні впроваджувати 

МСФЗ, якщо їх партнери або країни, які розташовані в одному географічному 

континенті застосовують МСФЗ. 

Отже, враховуючі історичний аспект, можна заключити, що поштовхом 

для глобального впровадження МСФЗ постало рішення Європейського Союзу 

відповідно до Постанови №1606/2002 (Regulation (EC) the Europarliament and of 

Council of 19/07/2002) щодо обов’язкового застосування МСФЗ для складання 

фінансової звітності лістинговими компаніями починаючі з 1 січня 2005 року. 

Адже, саме ця подія стала початком створення, так би мовити, “мережи 

МСФЗ”. Як наслідок, враховуючі влив визначених та досліджених авторами 

факторів, які визначають економічні та політичні вигоди від впровадження 

МСФЗ, як “продукту з мережевими ефектами”, можна пояснити прийняття 

рішення Україною щодо впровадження МСФЗ, що було відбито у затвердженні 

Кабінетом Міністрів України Розпорядженням №911-р від 24 жовтня 2007 року 

“Про схвалення стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні” та Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” № 996-14 від 16.07.1999 р., згідно до якого починаючі з 1 

січня 2012 “публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також 

підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України складають фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами” [4; 5].  

Отже, підводячи підсумки дослідження, можна зробити декілька 

висновків. По-перше, на ранньому етапі (до 2005 року) рішення України щодо 

дозволу використання МСФЗ окремими групами суб’єктів господарювання, а 

саме банками з 1 січня 1998, можна охарактеризувати згідно інституціональної 

теорії, як “стратегічну відповідь на транснаціональний тиск” міжнародних 

організацій, а саме Міжнародного банку та Міжнародного валютного фонду. 
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При цьому, схильність до такого тиску була обумовлена нагальною потребою 

отримання додаткових грошових ресурсів, тобто ресурсною залежністю, яка 

була притаманною усім пост-радянським країнами у період руйнування 

соціалістичної системи та набуття незалежності.  

По-друге, на наступному етапі, тобто після глобального розповсюдження 

МСФЗ в результаті їх впровадження в країнах Європейського союзу у період з 

2002-2005 років, Україною на законодавчому рівні було прийнято рішення 

щодо вимоги та дозволу використання МСФЗ суб’єктами господарювання, що, 

спираючись на економічну теорію мереж, пов’язано з намаганням отримати ряд 

“мережевих ефектів” від прийняття “продукту з мережевими ефектами”. 

 
Список використаних джерел 

1. Alon A. Early Adoption of IFRS as a Strategic Response to Transnational and Local 

Influence /A. Alon, P. D. Dwyer // The Intarnational Journal of Accounting. – 2014. – Vol. 49. – Pp. 

348-370. 

2. Romanna K. Why Countries Adopt International Financial Reporting Standards? / K. Romanna, 

E. Setten // Working Papers. – 2009. – No. 09-102. – 49 p. 

3. Постанова Правління НБУ №452 від 24.12.1997 р. “Про порядок переходу на новий 

план рахунків бухгалтерського обліку, форми фінансової та статистичної звітності та 

режим роботи в перехідний період” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/va452500-97. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України №911-р від 24.10.2007 р. “Про 

схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні”. – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80. 

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

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/va452500-97


101 

 

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Євчак М. І., 

студентка спеціальності 

7.03050901 "Облік і аудит"  

Наук. керівник: доц. Мельник Т. М. 

Львівська комерційна академія 

 

ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ  

 

Кризова ситуація в національній економіці в значній мірі підвищує ризики, 

пов’язані з неповернення боргів покупців та замовників перед підприємством. 

Це вимагає використання технологій, що сприяють ефективності управління 

дебіторською заборгованістю та зменшення ризиків її неповернення. За 

неналежного управління дебіторською заборгованістю існує ризик переходу 

частини її в сумнівну чи безнадійну.  

На відміну виробничих запасів чи незавершеного виробництва, які, з 

позиції ліквідності активів, не можуть швидко змінити свою форму, дебіторська 

заборгованість являє собою досить варіабельний і динамічний елемент 

оборотних активів та залежить від прийнятої на підприємстві політики 

стосовно розрахунків з покупцями та замовниками. 

Формуючи політику співпраці з покупцями та замовниками, підприємство 

повинно сформувати принципи, які стосуються:  терміну надання комерційного 

кредиту; стандартів кредитоспроможності; системи формування резервів 

сумнівних боргів; системи стягнення боргів; системи знижок. 

Побудова політики управління дебіторською заборгованістю та взаємодії із 

покупцями та замовниками підприємства передбачає виконання таких етапів:  

1. Аналіз структури, динаміки та оборотності дебіторської заборгованості. 

2. Формування принципів кредитної політики стосовно покупців та 

замовників підприємства. 

3. Встановлення допустимих обсягів робочого капіталу, для фінансування 

дебіторської заборгованості. 

4. Формування системи умов розрахунків з покупцями та замовниками. 

5. Формування стандартів оцінки покупців і диференціації умов 

розрахунків з ними. 

6. Формування процедур інкасації дебіторської заборгованості. 

7. Вибір форм рефінансування дебіторської заборгованості. 

8. Побудова ефективних систем контролю за дебіторською заборгованістю 

підприємства. 

Як бачимо у системі управління дебіторською заборгованістю 

підприємства важливу роль відіграє економічний аналіз.  

Проблеми організації та методики аналізу розрахункових операцій та 

дебіторської заборгованості розглядалися в працях відомих вітчизняних 
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вчених-економістів. Зокрема, розвитку теорії і практики аналізу дебіторської 

заборгованості присвятили свої праці І. О. Бланк, В. В. Бочаров, Т. О. 

Герасименко, Б. В. Гринів, А. Г. Загородній, І. В. Ізмайлова,  В. В.  Ковальов, В. 

Є. Мних, Г. В. Савицька, Ю. С. Цал-Цалко, М. Г. Чумаченко та ін. 

Проте низка проблем організації та методики аналізу дебіторської 

заборгованості в ринкових умовах потребують подальших досліджень та 

наукових розробок. 

Головною метою аналізу розрахункових операцій є формування 

системного та комплексного бачення стосовно ефективності фінансової 

політики підприємства, в частині розрахунків з контрагентами. 

При цьому першочерговими завданнями аналізу є: 

 оцінка стану, структури та динаміки дебіторської заборгованості; 

 оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості в контексті впливу 

їх на ліквідність та фінансовий стан підприємства. 

 оцінка оборотності дебіторської заборгованості; 

 аналіз платоспроможності підприємства; 

 пошук резервів покращення фінансового стану, в частині 

збалансованості розрахунків підприємства. 

Актуальним є питання про доцільність зіставлення дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Тут позиції аналітика і бухгалтера можуть бути 

діаметрально протилежними: перший допускає можливість зіставлення 

(зокрема, весь аналіз ліквідності і платоспроможності з використанням 

спеціальних коефіцієнтів заснований на такому зіставленні), другий – ні. При 

цьому бухгалтер наводить наступні аргументи: іноді вважають, що дебіторська 

заборгованість може бути будь-яка, аби вона не перевищувала кредиторську, і 

що при аналізі варто брати до уваги тільки різницю між ними. 

Це думка глибоко помилкова, тому що підприємство зобов'язане погашати 

свою кредиторську заборгованість незалежно від того, одержує воно борги від 

своїх чи дебіторів ні. Тому при аналізі дебіторську і кредиторську 

заборгованість варто розглядати роздільно: дебіторську як засоби, тимчасово 

вилучені з обороту, а кредиторську як засоби, тимчасово залучені в оборот 

Нормальною, з позиції оцінки фінансового стану підприємства,  

вважається ситуація, коли середній термін погашення кредиторської 

заборгованості є більшим за середній термін погашення дебіторської 

заборгованості. За такої ситуації вважають, що фінансові умови, за якими 

підприємство одержує поставки, кращі, ніж умови, що надаються 

підприємством покупцям та замовникам.  

Водночас зауважимо, що такий аналіз є досить поверхневий та потребує 

більш детального вивчення дебіторської та кредиторської заборгованості, в 

тому числі і в контексті дослідження вартісних показників залучення 

фінансування підприємства.  
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АНАЛІЗ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

У сучасних умовах, питання ефективного використання видатків місцевих 

бюджетів України стає надзвичайно актуальним, адже головне призначення 

місцевих бюджетів – це задоволення потреб соціально-економічного розвитку 

територій та регулювання розподілу державних доходів на місцях, тим самим 

забезпечуючи рівний доступ населення до бюджетних послуг. Адже, головним 

інститутом у системі фінансів місцевих органів влади є місцевий бюджет. 

Видаткова частина місцевих бюджетів найяскравіше відображає наслідки 

економічних і соціальних процесів в країні. 

На формування видаткової частини місцевих бюджетів впливають 

наступні чинники: 

– зміни у розмежуванні видів видатків між державним та місцевими 

бюджетами за принципом субсидіарності; 

– зміни у трансфертній і  соціальній  політиці;  

– зміна розміру єдиного соціального внеску та зменшення в результаті 

видатків місцевих бюджетів на оплату праці; 

– передача  функцій методичних кабінетів до обласного бюджету; 

– запровадження плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах, 

крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів 

та із багатодітних та малозабезпечених сімей, та зменшення видатків; 

– забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на 

утримання спортивних шкіл, які фінансувалися за рахунок Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Виконання місцевого бюджету за видатками означає здійснення 

фінансування видатків, передбачених у бюджеті відповідно до бюджетного 

розпису. Тому дуже важливо при фінансуванні соціальних заходів установити 

правильні структурні пропорції між видатками бюджету на соціальні потреби, 

на здійснення економічної діяльності та основні напрями бюджетного 

інвестування. 

Аналізуючи рис. 1, можна відмітити тенденцію зміни величини видатків 

залежно від кількості населення. Густонаселені міста та міста-міліонери, а 

також прилеглі їм території отримують найбільші обсяги видатків, ця цифра 

коливається в межах 11 млрд. грн. – 22 млрд. грн. 
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Таблиця 1 

Виконання місцевих бюджетів за видатками станом на 01.11.2015 р. 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) [1] 
 

 

Найбільшу частку в загальній сумі видатків займає місто Київ 21,538 млрд. 

грн. або 10,69%, найменшу – Луганська область 3,133млрд. грн. або 1,55%. 

Таким чином з 2015 року, джерела наповнення місцевих бюджетів було 

розширено за рахунок передачі з державного бюджету на місця цілої низки 

податків, а також запровадження нових зборів. 

 
Рис. 1. Залежність видатків місцевих бюджетів від кількості населення 

територій [1] 
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Кількість населення, млн. чол. 

Назва території 

Загальний 

фонд, млрд. 

грн 

Спеціальний 

фонд, млрд. 

грн 

Разом,  

млрд. грн 

Питома вага 

регіону в 

загальній  

∑ видатків, % 

Вінницька 7,07 1,12 8,13 4,03 

Волинська 5,02 0,65 5,68 2,81 

Дніпропетровська 14,88 2,62 17,50 8,69 

Донецька 7,58 1,21 8,79 4,36 

Житомирська 5,68 0,64 6,32 3,13 

Закарпатська 5,56 0,70 6,27 3,11 

Запорізька 7,72 1,19 8,91 4,42 

Івано-Франківська 6,41 0,75 7,16 3,55 

Київська 7,44 1,47 8,91 4,42 

Кіровоградська 4,61 0,52 5,13 2,55 

Луганська 2,67 0,45 3,13 1,55 

Львівська 10,70 1,63 12,33 6,12 

Миколаївська 5,05 0,66 5,71 2,83 

Одеська 9,90 1,94 11,84 5,87 

Полтавська 6,47 1,00 7,47 3,71 

Рівненська 5,63 0,53 6,17 3,06 

Сумська 4,90 0,62 5,53 2,74 

Тернопільська 4,71 0,44 5,16 2,56 

Харківська 10,25 1,92 12,18 6,04 

Херсонська 4,58 0,52 5,10 2,53 

Хмельницька 5,76 0,79 6,56 3,25 

Черкаська 5,66 0,66 6,32 3,13 

Чернівецька 3,88 0,46 4,35 2,16 

Чернігівська 4,67 0,45 5,13 2,54 

м. Київ 14,72 6,81 21,53 10,69 

Всього 171,57 29,85 201,43 100 
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Зокрема, тепер місцева влада буде збирати 100% плати за надання 

адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств, 

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, що за прогнозами експертів  збільшило обсяги видаткової 

частини місцевих бюджетів на 69,79% у відношенні до минуло року. Отже, 

децентралізаційні заходи, які були реалізовані на протязі 2015 року, позитивно 

вплинули на соціальне та економічне становище країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА ПАРЕТО ПІД ЧАС 

АНАЛІЗУ ТОВАРООБОРОТУ 

 

Активні ринкові трансформації, які відбулись за останні два десятиліття в 

України, торкнулись усіх сфер та галузей національної економіки. Особливо 

помітними були динамічні зміни в сфері  роздрібної торгівлі. 

На сьогоднішній день, роздрібна торгівля набула нового вигляду – це  і 

багатоповерхові торгово-розважальні центри, де крім магазинів, знаходяться 

заклади ресторанного господарства, фінансові установи, спортзали, фітнес-

центри, паркінги, дитячі майданчики, салони мобільного зв'язку, інтернет-кафе; 

і асортимент товарів, який налічує тисячі найменувань; і нові торгові професії: 

мерчендайзер, консультант, промоутер, торговий представник, завданням яких 

є максимальне забезпечення споживчого попиту, з одного боку, і нарощування 

обсягу продажів – з іншого. Сам же ринок роздрібної торгівлі, крім вітчизняних 

національних і локальних роздрібних операторів, поповнився великими 

іноземними гравцями, такими як: Carrefour SA, Metro Group, Groupe Auchan SA, 

Billa та інші. 

Поява великих магазинів з широким асортиментом спричинила зростання 

обсягів управлінської інформації, яка генерується в результаті реалізації 

товарів. Тому серед важливих завдань операційного менеджменту підприємств 

торгівлі є вироблення збалансованої товарної політики, орієнтованої на 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23599
http://www.auc.org.ua/news/byudzhetna-detsentralizatsiya-zbilshila-dokhodi-mistsevikh-byudzhetiv-za-i-pivrichchya-2015-rok
http://www.auc.org.ua/news/byudzhetna-detsentralizatsiya-zbilshila-dokhodi-mistsevikh-byudzhetiv-za-i-pivrichchya-2015-rok
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максимізацію прибутку, з однієї сторони, та задоволення попиту покупців – з 

іншої.  

Одним із дієвих аналітичних інструментів, які дозволяють оптимально 

розподілити управлінські зусилля в системі управління товарними запасами та 

товарооборотом підприємств торгівлі, є правило Парето.       

Вільфредо Парето став першим економістом, який дослідив питання про 

існування розв’язку системи загальної рівноваги Л. Вальраса. Вчений 

сформулював критерій найкращого розподілу ресурсів, який увійшов в історію 

економічної думки як оптимум Парето: розподіл ресурсів є оптимальним, якщо 

не можна поліпшити стан одного якогось учасника економічного процесу, 

одночасно не погіршивши стан хоча б одного з решти учасників. 

 Однією із яскравих праць Парето є концепція "небагатьох важливих і 

багатьох другорядних справ". Сутність правила полягає в тому, що в процесі 

досягнення будь-якої мети нераціонально приділяти об'єктам, утворюючим 

малу частину вкладу, то ж увагу, що і об'єктам першорядної важливості[2]. 

Яскравими прикладами принципу Парето є результати ряду економічних 

та статистичних досліджень, зокрема: 

1) 20% населення земної кулі володіють 80% всіх світових багатств; 

2) 20% злочинців скоюють 80% злочинів; 

3) 20% вхідних компонентів визначають 80% вартості готового виробу; 

4) 20% клієнтів визначають 80% доходів компанії. 

Принцип Парето часто використовують для аналізу. Зокрема в аналізі це 

правило лежить в основі АВС-аналізу продажу та товарних запасів підприємств 

торгівлі. На сьогоднішній день питанню АВС-аналізу призначено багато праць 

зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема Бланка І. О., Дж. Бредлі, 

Герасименко Т. О., Гриніва Б. В., Котлера Ф., Кравченка Л. І., Редченка К. І., 

Савицької Г. В., Чумаченка М. Г та ін. 

Суть  АВС-аналізу полягає в поділі всіх наявних у продавця  товарів, 

відповідно до обраного критерію, на три групи за їх внеском в забезпечення 

обраного показника. 

Група А - містить невелику кількість найбільш вигідних асортиментних 

позицій, що у сукупності забезпечують 80% показника. 

Група В -  містить невелику кількість менш вигідних товарів, що у сумі 

додають ще 15 % в обраний за критерієм показник. 

Група С - складається з великої кількості менш вигідних товарів з меншим 

внеском у показник, що у сумі забезпечують останні 5% внеску. Саме з товарів 

цієї групи можуть бути обрані ті товари, які варто вилучити з асортименту. 

АВС-аналіз можна проводити як загалом за по підприємству торгівлі, так і 

за окремими магазинами, часовими періодами, відділами та секціями магазинів, 

товарними категоріями, торговими марками, брендами, тощо.  

АВС-аналіз як форма концентраційного аналізу може застосовуватись: 

маркетологами, менеджерами  відділів продаж та постачання, працівниками 

планово-економічної служби, відділу внутрішнього аудиту та ін. Такий аналіз 

доцільно робити за підсумками місяця, кварталу, року. 
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Незважаючи на відносну простоту даного аналітичного інструменту, існує 

цілий ряд проблем, пов’язаних з його прикладним застосуванням, зокрема: 

відсутність оперативної інформації для проведення АВС-аналізу; неналежна 

методична підтримка АВС-аналізу на підприємстві; відсутність системного і 

комплексного підходу під час проведення АВС-аналізу на підприємстві.  

У практиці застосування АВС-аналізу необхідне для правильного 

формування груп товарів, які приносять найбільшу виручку та формують 

прибуток, а також для того, щоб уникнути перенасичення асортименту в тих 

товарних групах, які мають маленький прибуток і малу націнку. АВС - аналіз 

дозволить виділити пріоритетні, базові та унікальні категорії товарів, що 

сприятиме розвитку та зміцненню позицій певних товарів [2]. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

 

Одним із важливих показників результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства є витрати. Дані обліку витрат є базою для формування 

цінової політики підприємства, оцінки технологічного і організаційного рівня 

виробництва, а також визначення фінансових результатів та ефективності 

господарювання підприємства.  

Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання 

продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє 

підвищити рентабельність підприємства. 

У ринкових умовах господарювання стало очевидним, що найбільш 

керованими з позиції пошуку резервів економії, зростання прибутку та 

рентабельності підприємства, які визначають виробничу і збутову програму 

підприємства, стають непрямі витрати, оскільки вони набувають особливого 

значення для прийняття ефективних управлінських рішень. 

В наш час аналіз господарської діяльності стає розвиненою умовою 

економічних відносин, основою надійності та всебічної обґрунтованості 

управлінських рішень на всіх рівнях і в усіх суб‘єктів господарювання. 

Встановлення ринкових відносин, особливості формування ринку в 

Україні, складні тенденції в реалізації принципів, засобів державного 

регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної 
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уваги до місця адміністративних витрат у операційній діяльності підприємства. 

Підприємство для досягнення максимальних розмірів прибутку, повинно 

використовувати ефективне управління фінансовими результатами 

господарської діяльності та застосовувати усі можливі методи для зменшення 

витрат в тому числі адміністративних витрат. 

Організацію та розвиток фінансового і управлінського обліку 

адміністративних витрат, їх аналіз і контроль досліджували у своїх працях 

вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець, 

С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Єфименко, М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, 

М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, В. Швець, 

С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, 

Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші. 

Аналіз адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових підходів 

до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему 

управління витратами. Основними факторами, які визначають класифікаційні 

ознаки адміністративних витрат підприємства певної галузі, систему їх обліку 

та калькулювання собівартості продукції, є: вид господарської діяльності 

підприємства; організаційна побудова господарської діяльності; галузь та 

підгалузь виду діяльності; вид продукції, що виробляється на підприємстві; 

методи оцінки об’єктів обліку; система організації внутрішньогосподарських 

відносин; методи формування собівартості продукції. 

На даний час в Україні не існує нормативно-правових документів, які б 

визначали процес складання кошторисів витрат за центрами відповідальності. З 

метою покращення аналітичності обліку і контролю адміністративних витрат у 

дисертаційній роботі розроблені форми кошторисів адміністративних витрат за 

кожним центром відповідальності. Формуючи кошториси адміністративних 

витрат за центрами відповідальності у зведеному кошторисі отримуємо 

інформацію про загальні адміністративні витрати в розрізі місць їх виникнення, 

що дозволяє здійснювати планування суми майбутніх адміністративних витрат 

кожного структурного підрозділу апарату управління підприємством та 

контролювати дотримання планових сум. 

Таким чином, основними напрямки аналізу адміністративних витрат є  

аналіз виконання кошторисів адміністративних витрат; аналіз обґрунтованості, 

достовірності, правильності включення до групи адміністративних витрат в 

цілому та по статтях витрат; аналіз правильності відображення 

адміністративних витрат в поточному бухгалтерському обліку і податковому 

обліку (методи нормативно-правової перевірки, методичні прийоми аналізу 

даних, методи логічної перевірки даних про витрати підприємницької 

діяльності, застосування техніко-економічних розрахунків). 
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті 

досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без 

ефективного управління ним. В свою чергу, управління виступає творчим 

процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на 

основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що 

є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів 

відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та 

достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських 

проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні 

підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним 

правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для 

користувачів. Як наслідок, процес підготовки та складання фінансових звітів 

повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати 

користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові 

результати діяльності і фінансовий стан підприємства.  

Проблемами аналізу фінансової звітності займалися такі вчені, як: Ф. Ф. 

Бутинець, Б. І. Валуєв, Б. В. Гринів, І. К. Дрозд, Л. М. Крамаровський, Я. Д. 

Крупка, С. А. Кузнецова, В. Ф. Максімова, Є. В. Мних, Г. Б. Назарова, Л. В. 

Нападовська, С. М. Петренко, О. А. Петрик, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, В. О. 

Шевчук. Аналізу проблем фінансової звітності, її ролі в управлінні та розвитку 

підприємства присвячено чимало праць українських і зарубіжних науковців: І. 

Д. Ватуля, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний, З. 

М. Левченко, Ю. С. Цал-Цалко, О. С. Штурміна, Б. А. Шумляєв. 

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у 

складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та 

економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як 

свого підприємства, так і підприємств-партнерів [3]. 

Фінансовий стан підприємств слід розуміти як здатність підприємства 

фінансувати свою діяльність. Вона характеризується забезпеченістю 

фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування 

підприємства, доцільним їх розміщенням та ефективним використанням, 

фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, 

платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Фінансовий стан підприємства 
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може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно 

здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність, забезпечувати потреби 

виробництва, що постійно зростають, свідчить про його стійкий фінансовий 

стан.  

Метою аналізу фінансового стану є досягнення стабільності та 

ефективності функціонування підприємства та обґрунтування його фінансові 

стратегії [2]. Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення 

та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів 

зміцнення фінансового стану  підприємства та його платоспроможності. 

Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, 

виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного 

капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних 

коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є 

платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти 

платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з 

господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату 

праці персоналу, вносити платежі в бюджет [1]. 

При аналізі фінансового стану підприємства враховують загальну 

характеристику господарської діяльності підприємства, оцінку економічного 

потенціалу підприємства на основі аналізу його використання, оцінку 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, а також оцінку 

рентабельності фінансового-господарської діяльності. 

Отже, дослідивши значення фінансового стану підприємства його мету та 

основні завдання, напрямки внутрішнього аналізу можна зробити висновок, що 

фінансовий стан підприємства -  це здатність підприємства фінансувати свою 

діяльність, вона характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, 

необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх 

розміщенням та ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з 

іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою 

стійкістю. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

“ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА” 

 

Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик діяльності 

підприємства, яка формується під впливом внутрішніх виробничо-економічних 

факторів та чинників зовнішнього середовища. До основних внутрішніх 

факторів належать величина одержаних доходів та сума прибутку, які, своєю 

чергою, визначають структуру майна і джерел його формування, а до зовнішніх 

– рівень інфляції та конкурентоспроможності, політична і економічна 

стабільність у державі, система оподаткування. У комплексі ці фактори 

формують основні характеристики фінансового стану: фінансову стійкість; 

плато- і кредитоспроможність; ділову активність та результативність 

господарювання. 

У наукових джерелах існує значна кількість підходів до визначення 

поняття фінансового стану підприємства. Загалом, тлумачення сучасних 

науковців поняття “фінансовий стан” можна умовно поділити на дві групи – у 

вузькому і широкому сенсі.  

Так, Г. В. Савицька визначає фінансовий стан як “економічну категорію, 

що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкту 

господарювання до саморозвитку” [6, с. 606]. На наш погляд, автор, 

акцентуючи увагу на стані капіталу та здатності підприємства до розвитку, 

залишає поза увагою такі не менш важливі категорії, як ліквідність, 

платоспроможність, фінансову стійкість тощо.  

Б. В. Гринів вважає, що ”у найбільш загальному вигляді фінансовий стан 

можна визначити як здатність підприємства фінансувати свою діяльність” 

[3, с.  12].  

Бухгалтерським, на нашу думку, є підхід до тлумачення сутності 

фінансового стану, запропонований М. Т. Білухою, який стверджує, що 

фінансовий стан підприємства – “це його активи і пасиви, що відображають 

наявність і розміщення фінансових ресурсів на певну дату” [2, с. 456].  

С. Ф. Покропивний розглядає не фінансовий стан підприємства, а 

фінансово-економічний, який “характеризується рівнем прибутковості і 

рентабельності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою структури джерел 

фінансування, здатністю розраховуватися за борговими зобов'язаннями” 

[5, с. 440]. На наш погляд, це твердження містить не сутність поняття 

фінансового стану, а ґрунтується на оціночних характеристиках (показниках).  

А. М. Поддєрьогін вважає, що фінансовий стан підприємства – це 

комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи 

фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-



112 

 

господарських факторів і характеризується системою показників, що 

відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів 

[4,  с.  282]. 

М. Д. Білик розглядає фінансовий стан підприємства як “реальну 

(фіксовану на момент часу) і потенційну фінансову спроможність підприємства 

забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та 

погашення зобов'язань перед підприємствами й державою. Кількісно він 

вимірюється системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінка” 

[1, с. 122].  

Ю. С. Цал-Цалко вказує, що фінансовий стан підприємства визначається 

сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання 

ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він 

безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності 

господарюючих суб'єктів [7, с. 45]. Своєю чергою, фінансовий стан суб'єктів 

господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. 

Якщо господарська діяльність забезпечує прибуток, то утворюються додаткові 

джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового 

становища підприємства. 

Отже, огляд наукової думки дозволив зробити висновок про те, що 

фінансовий стан – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 

що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Стратегічний аналіз – один із дієвих інструментів управління у 

довгостроковій перспективі. Він спрямований на комплексне дослідження 

позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне 

становище підприємства у перспективі. За допомогою стратегічного аналізу 

розробляють комплексний стратегічний план розвитку підприємства, 

забезпечуючи науково обґрунтовану, всебічну і своєчасну підтримку прийняття 

стратегічних управлінських рішень задля досягнення стратегічних цілей. 

Метою стратегічного аналізу є формування множини альтернатив для 

прийняття стратегічних рішень, які забезпечать конкурентні переваги 

досліджуваного об’єкта та його прибутковість в довгостроковій перспективі з 

максимальним використанням потенціалу підприємства та змін у зовнішньому 

середовищі на свою користь [3]. 

Об’єктами стратегічного аналізу виступають стратегічні господарські 

підрозділи, стратегічні зони господарювання (сегменти ринку), сектори бізнесу 

(напрями діяльності) та окремі продукти (товари, послуги). 

Дослідженням стратегічного аналізу займалися такі науковці як: 

З.  І.  Галушка, Н. М. Гаркуша, І. Ф. Комарницький, О. Л. Коробейніков, 

І.  М. Парасій-Вергуненко, К. І. Редченко та інші. Однак науковцями не 

сформовано єдиної думки щодо ролі стратегічного аналізу в системі 

управління. Водночас, більшість із них вважають його одним із етапів 

стратегічного управління. 

На думку І. М. Парасій-Вергуненко, виникнення стратегічного аналізу 

пов’язане з еволюцією поняття управління [2]. 

З. І. Галушка та І. Ф. Комарницький вважають, що стратегічний аналіз 

проводиться з метою визначення стратегії розвитку підприємства та 

ґрунтується на дослідженні внутрішнього і зовнішнього середовища [1].  

На думку Е. А. Уткіна, стратегічний аналіз – це засіб перетворення бази 

даних, отриманих у результаті аналізу середовища, у стратегічний план 

організації [4]. 

На нашу думку, стратегічний аналіз – процес формування, реалізації і 

контролю стратегії підприємства шляхом дослідження зовнішнього і 

внутрішнього середовищ. Відповідно, його необхідно проводити на кожному 

етапі стратегічного управління: від формування стратегії і до її реалізації та 

контролю за нею. Стратегічний аналіз, досліджуючи внутрішні господарські 

явища і процеси та фактори зовнішнього середовища, дозволяє реально оцінити 

стан діяльності підприємства в умовах, що склалися, та розробити 
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альтернативні варіанти подальшого розвитку для прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

Переважно стратегічний аналіз зосереджується на вирішенні трьох 

основних питань:  

 у якому становищі перебуває підприємство зараз;  

 в якому становищі воно повинно бути через певний проміжок часу;  

 які існують шляхи досягнення багатого становища і якими способами 

його можна досягнути. 

Отже, роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством 

визначається його перевагами, які дають змогу: створити інформаційну базу 

для прийняття стратегічних рішень на основі оцінювання внутрішнього та 

зовнішнього середовищ задля зменшення їх негативного впливу на результати 

діяльності; швидко реагувати на зміни та вносити відповідні корективи до 

стратегії для досягнення стратегічних цілей. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АВС- ТА XYZ-АНАЛІЗУ ПОКУПЦІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин 

дослідження поведінки споживачів як економічний елемент у системі 

маркетингового механізму набуває все більшого значення. Він суттєво впливає 

на ефективність підприємницької діяльності підприємства, що зумовлено його 

роллю при формуванні прибутку підприємства. В процесі організації 

маркетингової діяльності підприємства важливим аспектом є формування 

відповідної товарної політики, яка визначає рівень цін, стратегічний та 

тактичний підходи до процесу реалізації продукції на ринку у відповідній 

перспективі. Водночас важливим в діяльності будь якого підприємства є 

визначення ризику пов’язаного  з його  контрагентами  та  пошук оптимальних 

рішень щодо для зменшення цих ризиків. Одним з дієвих інструментів оцінки 

ділових партнерів є ABC- та XYZ- аналіз. 
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На сьогоднішній день питання методики ABC- та XYZ- аналізу присвячено 

багато праць зарубіжних та українських вчених, а саме: Х. Андерсена,  Л. А. 

Бернстайна, І. О. Бланка, Т. О. Герасименко, Б. В. Гриніва, А. А. Мазаракі, Б.  

Нідлза, К. І. Редченка, Г. В. Савицької, Е. Хелефрта, М. Г. Чумаченка та ін. 

Однак питання методики прикладного застосування цього аналітичного 

інструменту є досить актуальним та потребує адаптації до сучасних умов 

господарювання та ведення бізнесу. 

ABC- та XYZ- аналіз є затребуваний у роботі: 

- фінансових аналітиків; 

- внутрішніх аудиторів; 

- менеджерів відділу продажу; 

- працівників відділу економічної безпеки бізнесу. 

 ABC- та XYZ- аналіз дозволяє: 

- визначити пріоритети у роботі з клієнтами компанії та підвищити 

ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій 

орієнтації; 

- скерувати ділову активність в сферу підвищеної економічної значущості і 

одночасно понизити витрати в інших сферах за рахунок усунення зайвих 

функцій та видів робіт; 

- будувати ефективну цінову політику орієнтуючись на ризики та 

економічний ефект від співпраці з клієнтами. 

В основі АВС- аналізу лежить поділ клієнтів на три категорії за певним 

критерієм (виручка, валовий прибуток та ін.): 

- категорія А – найбільш значуща для підприємства група покупців, яка 

вимагає регулярного аналізу, так як може вплинути на 50-70% обороту всього 

підприємства; 

- категорія В – значима для підприємства група покупців, яка дає 20-30% 

обороту підприємства; 

- категорія С – менш значуща для підприємства група покупців, оскільки 

дає 10-20% обороту всього підприємства. 

XYZ - аналіз  – метод, що здійснює оцінку стабільності (ризику) окремих 

покупців. В якості критерію в даному випадку можу бути використані так і 

ознаки як тривалість співпраці з покупцем або кількість випадків невчасних 

розрахунків за поставлені покупцю продукції, товари, виконані роботи чи 

надані послуги. Використовуючи ці критерії, кожного покупця відносять до тієї 

чи іншої групи:  

- група X – покупці з рівнем ризикованості від 0 до 10%; 

- група Y – покупці з рівнем ризикованості від 11 до 25%; 

- група Z – покупці з рівнем ризикованості вище 25%. 

Зауважимо, що як і для АВС- аналізу, так і для XYZ- аналізу, межі 

критеріїв можуть бути зміщені.  

 За результатами ранжування покупців за критеріями  АВС- та XYZ- 

аналізу будується матриця, на якій кожен покупців розміщується на одному з 

дев'яти квадрантів .  
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Незважаючи на відносну простоту даного аналітичного інструменту існує 

цілий ряд проблем, пов’язаних з його прикладним застосуванням: 

1. Неналежна методична підтримка застосування даного інструменту на 

підприємстві. 

2. Проблеми збору оперативної інформації для моніторингу фінансового 

стану та ризиків контрагентів. 

3. Відсутність чітких алгоритмів використання цього інструменту в умовах 

автоматизованої обробки економічної інформації. 
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ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТРУДОВИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

У конкурентному середовищі підприємство прагне зміцнити своє 

економічне становище через досягнення переваг над конкурентами. 

Конкурентної переваги підприємство добивається, знижуючи витрати 

виробництва чи пропонуючи кращий за якістю товар. Однією з важливих 

передумов конкурентоспроможності підприємства є наявність трудових 

ресурсів та їх раціональне використання. 

Теоретичні, методичні і прикладні питання багатопланової проблеми 

обліку, аналізу, аудиту забезпеченості підприємства трудовими ресурсами є 

предметом наукових досліджень багатьох вчених, зокрема таких, як 

П.  Й. Атамас, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, В. В. Вітлінський, С. В. Івахненко, 

М. В. Кужельний, А. В. Линенко, Т. Г. Мельник, Є. В. Мних, Н. М. Ткаченко, 

Ю. С. Цал-Цалко, В. Г. Швець та ін. Серед зарубіжних дослідників, яким також 

належить значний внесок у розробку даної проблеми, слід назвати 

В. А. Андрєєва, Г. Ю. Дуб’янську, Ю. А. Данилевського, Я. В. Соколова, 

А.  Д. Шеремета, В. П. Суйця, Г.  Г. Мелікяна, Р. П. Колосову та ін. 

Достатня забезпеченість підприємств необхідними трудовими ресурсами, 

їх раціональне використання та високий рівень продуктивності праці мають 

велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності 

виробництва. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190
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Ми вважаємо, що аналіз трудових показників на підприємстві є одним із 

засобів удосконалення практики планування і керівництва у сфері праці. Він 

передбачає вивчення рівня та динаміки будь-якого окремого показника в 

тісному зв’язку і взаємозалежності від зміни рівня і динаміки всіх інших.  

При аналізі стану забезпеченості підприємств трудовими ресурсами 

вирішують такі завдання: 

- оцінюють стан і рух трудових ресурсів підприємства та його підрозділів; 

- визначають ступінь відповідності загальноосвітнього і кваліфікаційного 

складу трудових ресурсів та їх структури до сучасного науково-технічного 

рівня виробництва і його організації; 

- визначають ступінь обґрунтованості завдань з підвищення 

продуктивності праці та зниження трудомісткості продукції; 

- виявляють резерви підвищення продуктивності праці [1, с. 113]. 

Насамперед у процесі аналізу необхідно дослідити стан та рух трудових 

ресурсів на основі даних про зарахування, звільнення і внутрішнє переміщення 

працівників. Цей процес і відповідна йому зміна чисельності називається 

оборотом робочої сили. При аналізі руху особового складу визначають 

коефіцієнти обороту з прийому, звільнення та загального обороту. 

Важливою складовою аналізу є вивчення структури кадрів, що 

здійснюється шляхом зіставлення фактичної і планової питомої ваги кількості 

кожної категорії працюючих у загальній кількості персоналу. Зміна питомої 

ваги категорій працюючих у загальній їх кількості характеризується індексом, 

що визначається як відношення питомої ваги даної категорії працівників у 

звітному і базисному періодах. При цьому визначаються причини зміни 

структури кадрів, вивчаються тенденції цього процесу, на підставі чого 

розробляються відповідні заходи щодо раціоналізації структури персоналу 

підприємства. 

Для аналізу ступеня інтенсивності використання кадрів застосовують такі 

показники: коефіцієнт змінності робітників; коефіцієнт зайнятості активною 

роботою; коефіцієнт відволікання виконавців від основної роботи [2, с. 295]. 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 

взаємопов’язаний із дослідженням використання робочого часу. Він передбачає 

порівняння планових і фактичних даних про відпрацьований час, виявлення 

причини відхилень та визначення напрямів скорочення його непродуктивних 

втрат. Вихідною інформацією для аналізу служать матеріали статистичної 

звітності про відпрацьований і невідпрацьований час. 

Отже, аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами має бути 

спрямований на виявлення невикористаних резервів підвищення інтенсивності 

та ефективності використання кадрів задля забезпечення виконання 

поставлених перед підприємством завдань із виробництва продукції. 
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ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ – ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання здійснення підприємницької 

діяльності вимагає залучення всіх наявних ресурсів та їх ефективного 

використання. Стратегічні цілі діяльності підприємства визначаються наявною 

інформацією про діючих і потенційних покупців, конкурентів та 

постачальників. В умовах інфляції, фінансової кризи, високих відсоткових 

ставок за кредитними ресурсами для торговельного підприємства особливого 

значення набуває питання комплексного та ефективного управління його 

доходами. Дохід є важливим показником діяльності, який впливає на 

фінансовий стан підприємства та перспективи його розвитку. 

Застосування цінової стратегії в управлінні підприємством є потужним 

стабілізуючим фактором. Покупці, як потенційні, так і вже існуючі, 

здобувають упевненість у тому, що вони зможуть вчасно одержати якісний і 

доступний за ціною товар, роботу або послугу. Залучення нових та збереження 

постійних покупців є особливо важливим в умовах зростаючої конкуренції. 

Таким чином, використання цінової стратегії як інструмента управління 

доходами в діяльності підприємства є необхідною умовою й засобом не тільки 

виживання, але й забезпечення ефективного процвітання. 

Дослідженням проблем формування цінових стратегій та управлінням 

доходу займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: А. Бланк, І. Ансофф, М. 

Портер, Р. Холден, В. Бачинський, Б. Мізюк, О. Ковтун, Г. Кіндрацька, В. 

Сопко та ін. [1-4]. Наукові доробки цих науковців охоплюють ряд питань, 

зокрема дослідження методів ціноутворення в конкретних умовах, аналіз 

цінових стратегій та обґрунтування умов їх застосування, розроблення 

тактичних заходів щодо збільшення доходу за рахунок цінової політики. 

Дискусійними залишаються питання щодо розроблення ефективної цінової 

стратегії управлінню доходами у залежності від вибраної мети та реальних 

ринкових умов діяльності, що обґрунтовує актуальність теми дослідження. 

Реалізація цінової стратегії розвитку підприємства здебільшого 

визначається обсягом доходу, який отримується [4]. Дохід є основним 

джерелом покриття витрат з ведення операційної діяльності, матеріального 

стимулювання працівників та формування власного капіталу підприємства.  

Обсяг доходів є джерелом покриття поточних витрат і утворенням 

прибутку, водночас він залежить від цінової стратегії підприємства і його 



119 

 

цільової функції – прибутку. Цільовий рівень рентабельності визначає 

стратегію підприємства у формуванні розміру надбавки до покупної ціни 

товару щодо управління закупівлею і реалізацією товарів [2]. Саме тому 

підприємству доцільно розробити цінову стратегію, яка являє собою систему 

рішень підприємства, пов’язаних з визначенням рівня цін. 

Розробка цінової стратегії повинна забезпечити підприємству умови 

досягнення його стратегічних цілей і завдань, а також окреслити принципи 

ціноутворення, методи визначення рівня цін, умови і розмір їх поділу. Існує 

чимало підходів до класифікації цінових стратегій через те, що сучасний 

ринок є динамічним. Він плинний і зазнає постійно змін [4]. На нашу думку, 

найпоширенішою є класифікація, відповідно до якої вибір стратегії 

ціноутворення визначається товаром, на який встановлюється ціна: новим, 

модернізованим або традиційним, яка наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Види цінової стратегії залежно від характеристик товару 

Характеристика 

товару 
Вид цінових стратегій Особливості цінових стратегій 

Нові товари 

“Збирання вершків” 

Встановлення спочатку високих цін, що значно 

перевищують витрати, а потім поступове їх 

зниження 

Встановлення престижної 

ціни 

Формування високих цін, орієнтованих на 

сегменти ринку, що приділяють особливу увагу 

якості товару, товарній марці, а також чутливо 

реагують на фактор престижності. 

Проникнення на ринок 
Встановлення цін на рівні, нижчому від 

звичайного. 

Відшкодування витрат 
Встановлення цін з урахуванням фактичних 

витрат і середньої норми прибутку 

Модернізовані 

товари 

Стратегія ціни окремого 

сегменту 

Формування різних цін на однорідні види товарів, 

призначених для різноманітних груп споживачів. 

Збереження рівня ціни при 

підвищенні споживчих 

властивостей товару 

Незмінні ціни при підвищенні споживчої цінності 

чи якості товару. 

Пов’язаного ціноутворення 

Формування відносно низьких цін на основні 

товари при одночасно високих цінах на супутні 

товари. 

Товари, які 

реалізуються як 

традиційні 

Гнучких цін 
Встановлення рівня цін залежно від кон'юнктури 

ринку, сформованої в певний момент часу. 

Престижних цін 

Формування високих цін, орієнтованих на 

сегменти ринку, що приділяють особливу увагу 

якості товару, товарній марці, а також чутливо 

реагують на фактор престижності. 

Стратегія градації цін 
Надання виробником різноманітних знижок, в 

залежності від категорій покупців 

 

Управління ціновою стратегією передбачає і комбінований варіант, який 

називають стратегією якнайшвидшого повернення коштів – поєднання 

елементів стратегії цінового прориву і стратегії “зняття вершків”. Для 

підприємств України, саме дана стратегія є найбільш актуальна.  

Стратегічною ціллю цінової стратегії є отримання суми доходу, який 
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забезпечує відшкодування всіх витрат, сплату податків і одержання 

максимального прибутку [3]. На нашу думку, основу стратегічного управління 

доходами підприємства становить розроблення стратегії їх діяльності, яка 

передбачає наступні етапи:  

 аналіз зовнішнього й внутрішнього середовищ формування доходів; 

 ретроспективний аналіз доходів;  

 визначення системи стратегічних цілей розвитку доходів;  

 вибір стратегій їхнього розвитку;  

 оцінка обраних стратегій;  

 вибір інструментів реалізації обраних стратегій розвитку доходів. 

На думку В. І. Бачинського, при розробці і реалізації цінової стратегії 

необхідно враховувати психологічні особливості клієнтів [1]. Саме тому з 

метою впливу на реалізацію своєї продукції підприємства свідомо 

використовують різні цінові знижки, які надаються покупцям залежно від 

умов постачання продукції, способів оплати та обсягів купівлі. 

З метою активізації продажів, слід добре продумати маркетингову 

політику стосовно акцій, програм лояльності, застосування системи знижок.  

На нашу думку, управління доходами підприємства передбачає: 

 створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; 

 формування політики доходів та вибір важелів їх реалізації; 

 розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами 

діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації; 

 формування оптимального варіанту плану доходів підприємства. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що від 

правильного вибору цінової стратегії залежить чи не найголовніше для 

підприємства - отримання максимального прибутку при мінімальних витратах. 

На нашу думку, саме стратегія якнайшвидшого повернення коштів є найбільш 

економічно виваженою та обґрунтованою, адже вона дає змогу встановити 

ціни таким чином, щоб прорватися та закріпитися у відповідному секторі 

ринку, де продаж товару принесе максимально високий рівень прибутковості. 

Така гнучка стратегія дає змогу в найкоротший термін повернути кошти, які 

вклала фірма в організацію діяльності. Отже, оптимальний вибір стратегії 

управління доходами підприємства, який залежить від багатьох факторів і 

чинників, являє собою запоруку успішного управління і процвітання на ринку. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливе місце у системі фінансового аналізу посідає аналіз 

платоспроможності. Його проводять з метою оцінки здатності підприємства 

вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові 

зобов’язання. Оцінка рівня платоспроможності цікавить широке коло агентів 

ринку: безпосередньо підприємство, кредиторів, інвесторів, бізнес-партнерів. 

Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансової стійкості і залежить 

від ступеня ліквідності активів підприємства. Тому комплексний аналіз 

платоспроможності має починатись із аналізу абсолютних показників 

ліквідності балансу підприємства. Такий підхід до аналізу платоспроможності 

представлений у працях В. В. Бочарова [1], В. В. Ковальова [2], А. Д. Шеремета 

і Е. В. Негашова [3] та інших авторів. Однак він не знайшов широкого 

застосування в практиці аналітичної роботи вітчизняних підприємств, які не 

часто застосовують й інші аналітичні інструменти комплексного аналізу 

платоспроможності, показані на рис. 1, за винятком коефіцієнтного аналізу. 

Коефіцієнтний аналіз платоспроможності отримав широке поширення у 

зв’язку з відносною простотою його методики та можливістю автоматизації 

розрахунків при застосуванні пакетів бухгалтерських програм. 

З метою оцінки платоспроможності за даними балансу здебільшого 

розраховують коефіцієнти абсолютної ліквідності, розрахункової ліквідності, 

загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт власної платоспроможності та ін. Їх 

порівнюють із загальноприйнятими нормативними значеннями, з відповідними 

значеннями на попередні звітні дати, з показниками інших підприємств, з 

очікуваними показниками (якщо вони передбачені у фінансовому плані 

підприємства). 

Однак методика коефіцієнтної оцінки платоспроможності має свої 

недоліки. Відмінність у рівнях фактичних і нормативних значень цих 

коефіцієнтів часто робить неможливим чітке визначення на їх основі типу 

платоспроможності підприємства. Крім цього, отримання правильних 

висновків ускладнюється тим, що ті ж самі зміни значень коефіцієнтів 

платоспроможності можуть бути наслідками впливу різних факторів, в т.ч. й 

інфляції.  

Ліквідність і платоспроможність суттєво залежать від грошового обороту 

підприємства. Тому методику комплексного аналізу платоспроможності 

важливо доповнювати аналізом руху грошових коштів.  
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Рис. 1. Структура методики комплексного аналізу платоспроможності 

підприємства (складено автором) 

 

Успішне управління грошовими потоками потребує постійного 

відстежування збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків не тільки 

за звітний період. В умовах впровадження безперервного планування грошових 

потоків такий аналіз необхідно проводити і за окремими інтервалами 

прогнозного періоду. Виконанню цього завдання сприяє застосування в аналізі 

поточної платоспроможності підприємства платіжних календарів, які 

складають на підставі оперативно-календарних планів, даних аналітичного 

обліку і первинних документів щоденно, або залежно від ситуації на 5, 10, 15 

днів, місяць. При цьому враховується рівень мобільності платіжних засобів і 

першочерговість платежів. Це дає можливість фінансовій службі підприємства 

ефективно здійснювати контроль за надходженнями коштів і виконанням 

платіжних зобов’язань з метою забезпечення повсякденної платоспроможності. 

Для прогнозу зміни платоспроможності підприємства, яке має 

незадовільну структуру балансу, важливо розрахувати коефіцієнт можливого 

відновлення платоспроможності терміном на півроку чи рік. 

Для діагностики і раннього попередження кризових явищ у діяльності 

суб’єктів господарювання, які ведуть до виникнення загрози технічної 

неплатоспроможності, необхідно застосовувати інтегральні показники 

імовірності банкрутства. У зарубіжній практиці є багато методик визначення 
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інтегрального показника загрози банкрутства (моделі Альтмана, Таффлера, 

Спрінгейта, Ліса, Чесира, Фрідмена та ін.).  Однак вони не враховують умови та 

результати діяльності вітчизняних підприємств. 

Потребам оцінки довготривалої платоспроможності відповідають 

дискримінантні моделі О. О. Терещенко, розроблені для вітчизняних 

підприємств різних видів економічної діяльності [4]. 

Комплексний підхід до аналізу платоспроможності, адаптація існуючих 

аналітичних інструментів до специфіки діяльності підприємства дають 

можливість значно покращити якість аналізу, підвищити його роль у 

забезпеченні потреб фінансового менеджменту. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Дебіторська заборгованість є одним з найважливіших показників, які 

характеризують фінансовий стан підприємства. Адже, маючи суперечний 

характер, цей вид заборгованості повинен піддаватися постійному контролю, 

найефективнішою формою якого є аудит. Безперечно, важливою стадією 

проведення аудиту дебіторської заборгованості є процес його організації. 

Дослідженням питань аудиту дебіторської заборгованості займалося багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема Е. А Аренс., Н. І. Беренда, Н. Т. 

Білуха, О. М. Брадул, Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Верхоглядова, Г. М. Давидов, Г. Р. 

Дженік, В. Г. Жила, С. Б. Ільїна, Л. П. Кулаковська, Л. О. Кадуріна, Дж. К. 

Лоббек, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Б. Ф. Усач, Л. М. Чернелевський, В. П. 

Шило та ін. Проте питання аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві  

розкрито недостатньо. 

Основними елементами аудиту дебіторської заборгованості  підприємств є: 

оцінка системи внутрішнього контролю за дебіторською заборгованістю, для 

визначення сильних та слабких сторін контролю, що впливають на склад 

процедур аудиту; формування інформаційного забезпечення аудиту 

дебіторської заборгованості; визначення методики та формування програми 

проведення аудиту дебіторської заборгованості; аудит дебіторської 

заборгованості торгівельних підприємств; узагальнення результатів перевірки 

та складання аудиторського висновку. 

Важливе місце в організації аудиторської перевірки займає  інформаційне 

забезпечення, від якого, в значній мірі, залежить правильність та точність 

аудиторського висновку.  

Аудит має свої методи дослідження, які ґрунтуються на основних 

положеннях діалектичних методів пізнання і на законах політичної економії. В 

аудиторській практиці використовується аналіз, який тісно пов’язаний із 

синтезом. В тісному зв’язку з ним є такі категорії пізнання як індукція і 

дедукція. Таким чином об’єкт вивчається від часткового до загального. Методи 

аудиту дебіторської заборгованості – сукупність способів, прийомів для 

дослідження стану дебіторської заборгованості. Їх можна згрупувати так: 

прийоми, які дозволяють вивчити кількісний та якісний стан заборгованості; 

прийоми, які дозволяють визначити відхилення фактичного стану від діючих 

норм; прийоми, які пов’язані з оцінкою стану заборгованості (в минулому, 
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теперішньому і майбутньому). Прийоми для проведення аудиту аудитор обирає 

сам, виходячи зі своїх знань та практики. 

Економічна інформація дає характеристику стану дебіторської 

заборгованості, спосіб відображення, насиченість даних, корисність 

використання, спосіб подання, ступінь інформаційної деталізації тощо. 

Фактографічна інформація характеризує дебіторську заборгованість на 

основі даних, що відображені у первинних документах, облікових регістрах, 

бухгалтерській і статистичній звітності. 

В основному всі дані для перевірки базуються на даних бухгалтерського 

обліку, проте  також використовуються дані, що стали результатом обробки 

даних бухгалтерського обліку при залученні інших спеціалістів (при потребі).  

Через значну кількість об’єктів аудиту дебіторської заборгованості й 

аудитору необхідно використовувати метод стратифікації, тобто розподіляти 

всю сукупність (генеральну) на дрібніші підсукупності, кожна з яких має 

власну характеристику. За підсукупність може братися кожен балансовий 

рахунок, який узагальнює інформацію з відповідних рахунків. 

Для успішного виконання поставлених завдань аудитору потрібно скласти 

програму аудиту, до якої він обов’язково вносить аудиторські процедури за 

всіма виділеними підсукупностями з вказанням виконавців та термінів 

виконання. 

Аудитор обов’язково повинен перевірити правильність класифікації 

дебіторської заборгованості на довгострокову та поточну. Зокрема, до 

довгострокової дебіторської заборгованості слід відносити: майно в оренді 

(довгострокова оренда), інші необоротні активи та дебіторську заборгованість 

за векселями одержаними (довгостроковими). Аудитор повинен також 

з’ясувати, чи існує операційна дебіторська заборгованість, строк погашення 

якої перевищує терміни позовної давності. 

Оцінка дебіторської заборгованості за критерієм постійності передбачає 

контроль дотримання постійності обраної підприємством облікової політики 

щодо дебіторської заборгованості (наприклад, постійність застосування 

обраного методу створення резерву безнадійних боргів) та вплив дебіторської 

заборгованості на безперервність функціонування підприємства. Оскільки 

дебіторська заборгованість становить значну частину активів підприємства 

роздрібної торгівлі, то її непогашення може спричинити суттєві фінансові 

труднощі або навіть банкрутство. Така інформація повинна бути зазначена в 

примітках до фінансової звітності та бути підставою для застосування методів, 

відмінних від тих, які застосовуються при безперервності роботи підприємства. 

 Отже, результатами аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві є  

оцінка достовірності інформації про неї, що відображена у фінансовій звітності. 

Проміжні висновки про те, що порядок розрахунків з дебіторами 

незадовільний, можуть стати основою для складання аудитором негативного 

висновку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ 

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Прибуток – найважливіша фінансова категорія. Він є показником, що 

відображає фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 

характеризує ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, 

стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на 

зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-

якій формі власності. Він є джерелом забезпечення внутрішньогосподарських 

потреб підприємств, джерелом формування бюджетних ресурсів в державі. 

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування 

всіх витрат на виробничу діяльність підприємства. Прибуток є основним 

джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його 

матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся 

діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання 

прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні. Прибуток 

підприємства формується за рахунок таких джерел: реалізація продукції; 

позареалізаційні операції. 

Правильне визначення величини прибутку, його аналіз і раціональний 

розподіл є важливим фактором зміцнення фінансового стану підприємств. Тому 

дослідження прибутку та чинників, що його формують, є актуальним і може 

мати практичне значення для виробничого підрозділу Київського головного 
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матеріального складу регіональної філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ 

“Укрзалізниця”. 

Виробничий підрозділ в своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 

розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

Міністерства інфраструктури України, наказами та розпорядженнями ПАТ 

“Укрзалізниця”, регіональної філії “Південно-Західна залізниця”, а також 

Положенням про Виробничий підрозділ.  

Перелік нормативно-правових актів, які регулюють фінансово-

господарську діяльність та операції з матеріальними цінностями Виробничого 

підрозділу наведено в списку використаної літератури. 

Виробничий підрозділ створений з метою: 

– забезпечення складської реалізації матеріальних ресурсів, здійснення 

приймання, накопичення та зберігання виробничих запасів, товарно-

матеріальних цінностей, відпуску та доставки їх структурним підрозділам ПАТ 

“Укрзалізниця”;  

– безперебійного забезпечення сировиною, матеріалами, устаткуванням, 

інструментом, паливом, та іншою продукцією для потреб експлуатаційної 

діяльності регіональних філій, філій та їх структурних підрозділів, ремонту 

рухомого складу, капітального будівництва, ремонту будинків і споруд, 

промислового виробництва, а також для виконання інших робіт. 

Основними завданнями операцій з товарно-матеріальними цінностями 

Виробничого підрозділу є: контроль за своєчасним і повним оприбуткуванням 

товарно-матеріальних цінностей; дослідження товарних запасів і контроль за 

дотриманням встановленого нормативу; аналіз виконання завдання з 

товарообігу, виявлення резервів збільшення його обсягу, зменшення витрат; 

перевірка правильності документального оформлення і доцільності здійснення 

товарних операцій, своєчасне відображення їх в обліку; контроль за 

дотриманням правил проведення інвентаризації, своєчасне виявлення її 

результатів; перевірка виконання договірних зобов’язань щодо постановки і 

реалізації товарів; виявлення фактів наднормового списання втрат товарів.  

Основними джерелами товарних операцій Виробничого підрозділу є: 

договори з постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку і 

контролю їх виконання (журнал обліку надходження вантажів, книга обліку 

виконання договорів); довіреності на одержання  і випуск товарів, книга обліку 

виданих довіреностей; товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-

фактури, платіжні доручення, товарні звіти, звіти касира і касові книги, 

виписки з рахунками у банках; інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, 

розрахунки витрат, розрахунки реалізованої торговельної націнки; регістри 

аналітичного і синтетичного обліку; журнали-ордери, відомості, картки 

складського обліку, товарні книги. 

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів виробничо-

господарської діяльності Виробничого підрозділу є прибуток (дохід), 



128 

 

отриманий від наданих послуг з перевезення, а також від інших видів 

фінансово-господарської діяльності, не заборонених законодавством України, в 

тому числі прибуток від підсобно-допоміжної діяльності, а саме: здійснення 

переробки кисню з рідкого в газоподібний, ремонту кисневих балонів, 

наповнення кисневих балонів стиснутим киснем та забезпечення ним 

структурних підрозділів та інших фізичних і юридичних осіб; надання платних 

послуг по завантаженню, розвантаженню автотранспорту і залізничних вагонів; 

надання платних автопослуг; надання послуг по зберіганню товарно-

матеріальних цінностей. 

Важливим аспектом в забезпеченні успішної діяльності підприємства є 

проведення економічного аналізу, а саме: дослідження фінансову стійкість 

Виробничого підрозділу, яка залежить від розміщення його активів та джерел їх 

формування; проведення розрахунок показників ліквідності, тобто оцінено 

кожний вид активів на ліквідність за сумою доходу, а поточні зобов’язання за 

строками платежів.  

З метою проведення аналізу формування прибутку Виробничого 

підрозділу, доцільно аналізувати витрати підрозділу; показники формування 

прибутку підрозділу; зміну величини чистого прибутку, та проаналізуємо вплив 

окремих факторів на величину чистого прибутку підрозділу.  

Таким чином, в умовах ринкової економіки значення прибутку 

надзвичайно високе. Прагнення до одержання прибутку орієнтує підприємства 

на збільшення обсягів виробництва, зменшення витрат та економію 

матеріально-технічних та трудових ресурсів. Для підприємства прибуток є 

сигналом, що вказує на можливість досягти найбільшого приросту вартості, 

створює стимул для інвестування у цю сферу. 
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СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

 

Важливою складовою економічних перетворень є налагодження системи 

контролю за їх проведенням. Елементами контролюючої системи є фізичні та 

юридичні особи, які контролюють власну діяльність і діяльність інших 

економічних агентів.  
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Визначення контролюючих суб’єктів, як найбільш ефективних елементів 

контролю в умовах трансформації економіки, є запорукою підвищення 

результативності системи контролю у зв’язку з тим, що від них залежить обсяг 

виконання контрольних функцій, місце їх здійснення, вибір підконтрольних 

об’єктів тощо. Вплив на контролюючі суб’єкти мають ті трансформаційні 

напрями, що призводять до змін у якості контролю. Важливим чинником 

реформ є Конституція України, що внесла суттєві зміни у склад і структуру 

контролюючих суб’єктів та підвищила їх статус. Актуальними напрямами 

конституційних положень є удосконалення всіх сфер контролю: державної 

сфери, муніципальної сфери, громадянського суспільства.  

Суб’єктами контролю державної сфери є органи державної влади. 

Суб’єктами контролю муніципальної сфери є органи місцевого самоврядування. 

Суб’єктами контролю громадянського суспільства є громадяни та утворювані 

ними інституції, які в певній мірі незалежні від попередніх двох сфер. 

Удосконалення кожного із суб’єктів контролю є необхідною умовою 

комплексної суспільно-правової реформи, яка охоплює держано-правову (у 

складі парламентської, адміністративної, судової) та муніципальну реформи, а 

також реформу громадянського суспільства. Оскільки соціально-економічні 

інтереси народу повинні захищати органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, розвиток громадянського суспільства сприятиме виконанню 

державою своїх функцій. В умовах викликів та загроз, суспільний контроль має 

здійснюватись на певних принципах, зокрема: демократизації, державотворення 

та муніципалізації. Відповідно до конституційних положень, єдиним джерелом 

влади є народ, тому саме його слід вважати визначальним суб’єктом контролю у 

сфері суспільно-господарського функціонування. 

Таким чином, необхідність організації взаємодії суб’єктів контролю 

обумовлюється зростанням структурованості громадянського суспільства, 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Паритетність 

контролюючих суб’єктів та їх поділ на ініціаторів і виконавців визначає 

характер такої взаємодії. Тому важливо визначити такі форми взаємодії 

ініціаторів та виконавців у складі контролюючих суб’єктів: субординація 

контрольних функцій, делегування контрольних повноважень, мета контролю. 
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Внутрішній контроль як завершальна стадія процесу управління 

безпосередньо впливає на ефективність здійснення інших управлінських 

функцій. Для того, щоб максимально виконати виробничу програму необхідно 

забезпечити контроль за її реалізацією. 
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Метою дослідження є обґрунтування необхідності складання виробничої 

програми на підприємстві та набуття поглиблених теоретичних знань у сфері 

контролю виробничої програми.  

Дослідженням практичних аспектів внутрішнього контролю за виконанням 

виробничої програми підприємства займалися такі науковці, як: П. І. Друкер, Ф. 

А. Тейлор, Г. Н. Мінцберг, А. Ф. Гукалюк, О. С. Іванілов, М. І. Хлопчан та ін. 

Визначальне значення в проведенні перевірок має внутрішній контроль, 

основною перевагою якого є його оперативність. Джерелами інформації 

контролю виробничої програми є планові та фактичні дані за розділами 

програми, система бухгалтерського обліку і звітності, система оперативного 

управління виробництвом та управлінський облік. В процесі внутрішнього 

контролю за виконанням виробничої програми використовують цілий ряд 

ключових індикаторів. Найважливішими на нашу думку є: коефіцієнт 

напруженості виробничої програми, рівень концентрації виробництва, рівень 

спеціалізації виробництва. 

Основний показники рівня концентрації у промисловості є розмір 

підприємства, зумовлений: річним випуском продукції; середньорічною 

кількістю працюючих; середньорічною вартістю основних фондів; 

споживанням електроенергії протягом року; питомою вагою великих 

підприємств у випуску продукції всієї галузі; середнім розміром підприємства у 

галузі [1]. 

Рівень концентрації виробництва та зумовлені оптимальні розміри 

підприємств залежить від географічного розміщення в промисловості й 

районування, споживання готової продукції (а часто сировини й палива), 

наявності трудових ресурсів у регіоні та інших чинників. Географія джерел 

сировини, палива й трудових ресурсів закономірно визначає економічно 

раціональні межі концентрації та оптимальні розміри виробництва. 

Спеціалізація у промисловості проявляється у зосередженні виробництва 

певної продукції, зазвичай однорідної, в одному з ділянок, цехів, підприємств 

галузі. Розрізняють такі види спеціалізації: предметну, подетальну, 

технологічну, стадійну, галузеву, міжгалузеву. 

Застосовуються такі показники оцінки рівня спеціалізації 

виробництва:кількість видів деталоперацій, виконуваних одним робочим 

місцем; частка спеціалізованих ділянок (цехів) у складі підприємства; частка 

основної (профільної) продукції в загальному випуску продукції цеху, 

підприємства, галузі; частка серійної продукції в обсязі її випуску. 

Вимірювання цих показників проводиться в натуральних чи вартісних 

одиницях[3]. Крім основних ключових індикаторів контролю виробничої 

програми в процесі контролю використовують і інші показники контролю 

виконання виробничої програми до яких відносять: коефіцієнт використання 

виробничої потужності, коефіцієнт завантаження устаткування, продуктивності 

праці одного працюючого, частка за категоріями її якості, темпи зростання 

(зниження) випуску продукції за її видам, фондовіддача основних засобів 

виробництва, фондоємність продукції, фондоозброєність праці, коефіцієнт 
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змінності використання устаткування, показники використання виробничих 

площ підприємства [2]. 

На основі проведеного дослідження організації та методики здійснення 

контролю виробничої програми підприємства нами визначено основні напрями 

перевірки: контроль обґрунтованості програми випуску продукції; оцінка 

фактичного виконання виробничої програми та вивчення ритмічності випуску 

готової продукції (по днях, місяцях, кварталах року); перевірка комплектності 

випуску та якості готової продукції, обґрунтованості включення до складу 

готової продукції, виконаних робіт (послуг); перевірка повноти оприбуткування 

зданої на склад готової продукції; перевірка відповідності фактичних запасів 

готової продукції даним обліку. В практиці діяльності підприємств 

промисловості в процесі проведення контролю за виконанням виробничої 

програми підприємства внутрішніми контролерами встановлені основні 

порушення, які можуть зустрічатися в процесі перевірки: наявність 

неоприбуткованої готової продукції або її нестача; недостовірність даних 

оперативного обліку залишок готової продукції на початок і кінець звітного 

періоду; порушення номенклатури випуску продукції та установлених 

стандартів з якості [1]. 

У процесі внутрішнього контролю перевіряють виконання виробничої 

програми, виявляють причини зниження виробничої потужності, шукають 

способи підвищення випуску продукції та розробляють заходи по їх 

застосуванню. Внутрішній контроль дає можливість уникнути неузгодженості 

під час прийняття управлінських рішень і дозволяє своєчасно виявити 

прихований потенціал у системі управління. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ 
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Одними з головних завдань, які постають перед управлінською ланкою 

вітчизняних підприємств, є постійний моніторинг розмірів та строків 

погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз її структури та 

забезпечення оптимального співвідношення між сумами цих двох об’єктів 
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обліку. Важливу роль у вирішенні цих завдань відіграють облік, аналіз та аудит 

кредиторської заборгованості. 

Питання методики та організації контролю за розрахунками з кредиторами 

розглядали такі науковці, як: В. С. Рудницький, О. В. Лишиленко, В. В. Сопко, 

М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Т. С. Смовженко, Г. П. Вознюк, М. В. Корягін, С. 

Л. Береза, В. М. Онищук,  Б. Ф. Усач, В. О. Шевчук, Р. Т. Джога, О. В. 

Добровольська, А. Г. Загородній, Л. В. Нападовська, С. Ф. Голов та ін. 

Мета аудиту операцій за зобов’язаннями полягає у встановленні 

первинних даних відносно наявності зобов’язань перед кредиторами, повноти і 

своєчасності їх відображення в зведених документах та облікових регістрах, 

правильності ведення обліку зобов’язань і його відповідності прийнятій 

обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського 

обліку, реальності наявних зобов’язань, законності проведених розрахунків, 

достовірності відображення стану зобов’язань і звітності господарюючого 

суб’єкта [1]. 

Під час перевірки кредиторської заборгованості мають бути розв'язані такі 

завдання: вивчення реальності кредиторської заборгованості - як 

довгострокової, так і поточної; встановлення причин і строків утворення 

заборгованості; перевірка наявності простроченої кредиторської 

заборгованості; вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позовної давності; перевірка правильності та обґрунтованості списання 

заборгованості та оформлення і відображення в обліку заборгованості за 

одержаними авансами; перевірка достовірності відображення за відповідними 

статтями балансу суми кредиторської заборгованості. 

Під час планування та здійснення аудиторських процедур, оцінці 

отриманих матеріалів і представленні результатів перевірки аудитор повинен 

враховувати, що невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-

правових актів України може стати причиною перекручення фінансової 

звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності 

клієнта. Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів, незалежно 

від їх значення, вимагає поставлення і обговорення питань про чесність 

керівництва і робочого персоналу клієнта, а також вплив такого невиконання на 

інші напрямки аудиту. До засобів, якими можуть користуватися аудитори для 

контролю за тим, що усі зобов'язання враховані відповідним чином, відносяться 

такі процедури, як пряме підтвердження, дослідження звітів засідань ради 

директорів, вивчення контрактів та договорів й опитування тих, хто може 

володіти такою інформацією. 

Аудит кредиторської заборгованості проводиться в кілька етапів. 

Насамперед, необхідно встановити, чи не була відображена у балансі 

прострочена заборгованість. Це здійснюється зіставленням термінів 

розрахунків, які вказані в договорах, рахунках-фактурах. За кредиторською 

заборгованістю з простроченим терміном позову перевіряють правильність її 

списання. Кредиторську заборгованість, щодо якої минув строк позовної 

давності, перевіряють окремо. 
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Для підтвердження реальності кредиторської заборгованості аудитор може 

розіслати листи кредиторам для підтвердження залишку. Надходження і 

перерахування коштів перевіряється за даними бухгалтерських регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку.  

Питання відображення намічених потенційних зобов'язань та умовних 

зобов'язань пов'язані зі значними труднощами, якщо їх облік не збалансований 

записами відповідних активів або витрат. У такому випадку аудитори повинні 

отримати інформацію, що знаходиться у Примітках до річної фінансової 

звітності та на коментарі керівництва, які можна знайти в тексті річного звіту. 

Таким чином, за результатами аудиту кредиторської заборгованості у 

аудитора складається певне уявлення про достовірність бухгалтерської 

звітності. Проміжні висновки про те, що порядок розрахунків із кредиторами 

незадовільний, можуть стати основою для складання аудитором негативного 

висновку. 
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СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ  

ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Інвестиційна діяльність займає центральне місце в економічному процесі і 

зумовлює загальне зростання економіки будь-якої держави та підприємства. 

Фінансові інвестиції дають підприємству (інвестору) можливість отримувати 

економічну вигоду завдяки вкладанні вільних коштів в інші суб’єкти 

господарювання.  

Економічна суть інвестицій розглядається у П(С)БО 12 “Фінансові 

інвестиції”, Законі України “Про інвестиційну діяльність”, Податковому 

кодексі України та інших нормативних актах – де фінансові інвестиції 

розглядаються як господарські операції, що передбачають придбання 

корпоративних прав, цінних паперів, деривативів, інших фінансових 

інструментів. Різні трактування економічної суті дають вчені, зокрема Я. Д. 

Крупка, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, М. С. Пушкар, П. О. Куцик, Т. Д. 

Тягунська  та ін. Ми вважаємо, що фінансове інвестування – це господарська 

діяльність, яка пов’язана із вкладенням коштів в інші суб’єкти господарювання 

(які є об’єктом), з метою отримання економічної вигоди (дивіденди, відсотки 

тощо), що призводить до збільшення прибутку (збільшення вартості власного 

капіталу або інших вигод для інвестора).  

Основними цілями фінансового інвестування підприємств є: одержання 

прибутку (як правило, довгострокові фінансові інвестиції); поглинання чи 

здобуття контролю над підприємством-конкурентом, у тому числі з метою його 

ліквідації; створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, 

холдингів); поліпшення фінансово-господарських зв’язків з постачальниками та 

покупцями; збереження ліквідних резервів (як правило, поточні фінансові 

інвестиції). 

Основна роль інформаційного забезпечення такої діяльності  відводиться 

обліку, як одній з основних функцій системи управління. Враховуючи 

зазначене та з метою більш повного розуміння фінансових інвестицій виникає 

необхідність їх класифікації. За результатами дослідження виокремлюються 

наступні ознаки класифікації.  

За терміном вкладення фінансових інвестицій: довгострокові; 

короткострокові. Довгострокові фінансові інвестиції – це довгострокові 

вкладення в статутний капітал інших підприємств і надання підприємствам 

довгострокових позик з метою отримання інвестиційного доходу. Поточні 



135 

 

фінансові інвестиції – короткострокові вкладення в діяльність інших 

підприємств і надання підприємствам короткострокових позик з метою 

отримання інвестиційного доходу або з метою подальшого їх перепродажу. 

У свою чергу довгострокові фінансові інвестиції поділяються на: 

інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі; інші 

інвестиції пов’язаним сторонам; інвестиції непов’язаним сторонам.  

За метою вкладання фінансові інвестиції поділяються на: інструменти 

капіталу; боргові інструменти; похідні інструменти.  

Залежно від рівня впливу інвестора на підприємство, в яке він вкладає 

інвестиції вони поділяються на: інвестиції в асоційовані підприємства; 

інвестиції в дочірні підприємства; інвестиції в спільну діяльність. 

Таким чином, сучасне розуміння економічної суті фінансових інвестицій 

через їх оптимальну класифікацію дає змогу здійснювати належну організацію 

обліку як основної функції системи управління підприємства. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З МВФ 

 

За умов недостатності власних коштів держави, обмеженості кредитних 

ресурсів банківської системи і значного скорочення капітальних вкладень, перед 

урядом будь-якої країни постає питання залучення іноземних інвестицій або 

взяття міжнародного кредиту. Це обумовлює необхідність країн звертатися за 

позиками до спеціальних міжнародних валютно-фінансових організацій-

кредиторів, серед яких варто виділити Міжнародний валютний фонд (МВФ). Не 

виключенням є і Україна яка постійно нарощує суму зовнішніх зобов’язань, 

зокрема і перед МВФ.  

Співпраця України з МВФ є досить плідною, особливо зараз, що можна 

побачити з кредитної історії. Україна, починаючи з 1994 р., отримує від МВФ 

кредити Stand-by, а з 2015 – кредити за програмою EFF. Варто зазначити, що 

частина цих коштів була направлена на фінансування дефіциту платіжного та 

торгівельного балансів, а також поповнення золотовалютних резервів країни. 11 

березня 2015 року рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 

нову 4-х річну кредитну програму Extended Fund Facility (EFF, механізм 

розширеного кредитування) на 17,5 млрд. дол. США. Решту коштів із заявлених 

українським урядом 40 млрд. дол. США, які  планують отримати від зовнішніх 

кредиторів, нададуть Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та інші 

кредитори. Враховуючи зроблені кроки в рамках раніше діючої програми stand-

by, нова чотирирічна програма кредитування повинна сприяти економічній 

стабілізації в Україні, а також визначає широкі і глибокі економічні реформи, 
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спрямовані на відновлення стійкого зростання в середньостроковому періоді і 

підвищення рівня життя громадян України.  

Варто зауважити, що всього за всі роки співпраці Україна отримала від 

МВФ близько 27,8 млрд. дол. США. З цієї суми Україна вже виплатила 17,6 

млрд. дол. США. Найбільші виплати припали на 2013 рік. Загальний же обсяг 

виплат за всіма зовнішніми кредитними угодами України оцінюється в розмірі 

30 млрд. дол. США з піком виплат в поточному і 2017 роках [1]. Сьогодні ж ця 

цифра невпинно збільшується у зв’язку з збільшенням зобов’язань за новими 

позиками.  

Станом на січень 2016 року борг України перед МВФ за кредитами stand-

by і EFF становив 10,65 млрд. дол. США. Цікаво, що обсяг залучених коштів 

насправді склав 11,1 млрд. дол. США, але їх поточний доларовий еквівалент 

помітно нижче через зміцнення долара по відношенню до інших світових 

резервних валют. За вже взятими в МВФ кредитами Україні доведеться 

розраховуватись 10 років. Наприклад, в наступному році потрібно буде 

сплатити майже 1 млрд. дол. США, а в 2018 році – вже трохи більше 2 млрд. 

дол. США.  Подальші суми і терміни можуть зрости, оскільки Україна планує 

продовжувати кредитну співпрацю з Фондом [2]. 

Проте можна спостерігати деякі негативні тенденції. Кожен наступний 

транш і пов'язані з ним зміни відстають від графіку проведення програми EFF 

узгодженого з МВФ. Якщо на момент отримання другого траншу відставання 

України від графіка становило 2 місяці, то на сьогоднішній день воно досягло 

вже семи місяців. Таке явище зумовлене нестабільною політичною ситуацією в 

країні та повільним проведенням антикорупційних заходів. 

До позитивних тенденцій можна віднести те, що Україна збільшила квоту 

в  МВФ на 639,8 млн. дол. США до 2796,4 млн дол. США (2011,8 млн. СПЗ). 

Відповідне розпорядження №108-р  Кабінет міністрів України віддав 

Міністерству фінансів і Національному банку. Цей крок дозволить зменшити 

виплати за користування коштами МВФ. Крім того, квота також визначає право 

голосу держави-члена в рішеннях Фонду і впливає на ліміт фінансування, який 

вона може отримати від МВФ [3].  

Співпраця України з МВФ дозволяє країні отримувати додаткові ресурси 

для задоволення суспільно-економічних потреб, уникнення дефолту та 

покриття дефіциту державного бюджету, але нарощуючи боргові зобов’язання 

перед МВФ Україна відповідно нарощує і державний борг, що може призвести 

до неспроможності сформувати засади потужної конкурентоспроможної 

національної економіки. Продовження політики активного співробітництва 

України з Міжнародним валютним фондом на сьогодні є безальтернативним і 

важливим курсом подолання економічної кризи. Важливі інституційні зміни в 

державі були намічені, але головними завданнями, які зараз стоять перед 

суспільством і урядом, є проведення безпрецедентного реформування і 

запровадження жорстких антикорупційних заходів. 

 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248857552
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКУ 

 

В економічній літературі трактування прибутку підприємства передбачає 

визначення певних передумов його ефективного управління, що засвідчує 

залежність від рівня ефективності виробничих процесів, якості забезпечення 

ресурсного потенціалу, активного впровадження інноваційних розробок. 

Розглядаючи окремі види діяльності процес управління змінюється стосовно 

здатності підприємства сформувати певний обсяг ресурсу який дозволить 

нагромадити прибуток для загального розвитку підприємства. 

До концептуальних наукових тверджень варто віднести твердження  

І. Бланка [3], сучасні аспекти управління прибутком підприємства 

розглядаються у наукових роботах Є. Ткаченко [4], Н. Пігуль [3]. Напрямкам 

удосконалення обліку формування, розподілу та використання прибутку 

присвячені наукові праці В. Бабіча, А. Поддєрьогіна [1] та ін. 

До концептуальних наукових тверджень варто віднести твердження 

прибутку у класичному розумінні – це різниця між ціною товару і витратами на 

виготовлення товару – його собівартістю. І.Бланк [3], який вважає, що прибуток 

–  це чистий дохід підприємця на вкладений капітал. Німецький вчений Генріх 

Нікліш, творець теорії статичного балансу, прибуток підприємства розглядав як 

наслідок використання не тільки власного, але й залученого позичкового 

капіталу [5].  

На відмінну від вітчизняних наукових тверджень у зарубіжній науковій 

літературі існує думка що прибуток, як економічний показник – це різниця між 

ціною реалізації та собівартістю продукції(А. А. Мазаракі). Прибуток – це 

частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх втрат, 

пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності 

(І. М. Бойчик).  Прибуток –  це чистий дохід підприємця на вкладений капітал 

(І. Бланк). 

http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/3216837-proklyatyy-transh-chemu-ukrainu-ne-uchit-istoriya-raboty-s-mvf.htm
http://biz.liga.net/ekonomika/all/stati/3216837-proklyatyy-transh-chemu-ukrainu-ne-uchit-istoriya-raboty-s-mvf.htm
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Управління прибутком підприємства має базуватися на певному механізмі, 

який є складовою частиною системи управління. Перш ніж розглядати механізм 

управління прибутком підприємства необхідно розкрити зміст терміну 

“механізм”. Термін “механізм” походить з грецької мови, що в перекладі 

означає знаряддя, машина. У наукових економічних працях цей термін набув 

широкого вжитку з середини 60-х рр. ХХ ст., коли науковці почали 

досліджувати питання функціонування “механізм економічної системи”. В 

економічній літературі зустрічаються різноманітні трактування терміна 

“механізм”. З урахуванням багатоваріантності визначень даного терміна 

“механізм” можна трактувати як: 

- знаряддя для реалізації певних рішень; 

- систему (набір взаємопов’язаних елементів); 

- процес (послідовність певних перетворень). 

З економічної точки зору механізм управління включає такі елементи: 

- цілі та завдання управління; 

- принципи управління; 

- методи управління; 

- організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення управління; 

- ресурси управління (матеріальні, нематеріальні, трудові, фінансові, 

інвестиційні, інформаційні), з використання яких реалізується обраний метод 

управління і забезпечується досягнення поставленої мети;  

- нормативно-правове забезпечення управління; 

-  програмно-технічне забезпечення управління. 

Механізм управління прибутком підприємства складається з елементів, що 

регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з 

його формуванням, розподілом і використанням. І.Бланк[3] виділяє чотири 

напрями реалізації механізму управління: 

1. Ринковий напрям реалізації. 

2. Інноваційно-інвестиційний. 

3. Внутрішньо господарський. 

4. Організаційно-управлінський. 

На нашу думку базовими складовими механізму управління 

підприємством повинно орієнтуватись на підвищення ефективності 

інвестиційно-інноваційного забезпечення, пошуку ефективних моделей 

організації, вибору ринково орієнтованих бізнес стратегій підприємства. 

Вважаємо, що у перспективі варто акцентувати увагу на дослідженнях 

визначення критеріїв управління прибутку підприємства, які висвітлюватимуть 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

За сучасних умов ринкової економіки виникає необхідність перегляду та 

уточнення багатьох категорій, зокрема і доходів, які є ключовою економічною 

категорією у системі вартісного виміру майна будь-якого суб’єкта 

господарювання, незалежно від їх виду діяльності та форми власності. Основною 

метою фінансово–господарської діяльності господарюючого суб’єкта є одержання 

прибутку, що залежить безпосередньо від величини отриманих доходів. 

Отримання доходів свідчить про те, що товар знайшов свого споживача і 

відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, 

функціональними характеристиками та властивостями. Отримання доходів 

створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір 

достатній для покриття витрат, виконання зобов’язань та утворення чистого 

прибутку. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

доходи підприємства та порядок її розкриття у фінансовій звітності визначає 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” [1]. Згідно з 

міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку, термін 

“дохід”  означає збільшення економічної вигоди протягом звітного періоду або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу, за умови, 

що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Тобто доходи покривають 

зобов’язання, які виникають одночасно з витратами, понесеними у зв’язку з 

отриманням цих доходів, і збільшують капітал. У разі, коли доходів вистачає 

тільки на покриття таких зобов’язань, а на збільшення капіталу ні, прибуток 

відсутній. 

Податковий кодекс України [2] визначає доходи як загальну сума доходу 

платника податків від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) 

протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах 

як на території України, її континентальному шельфі у виключно (морській) 

економічній зоні, так і за їх межами. 

Доцільно зазначити, що на сьогодні немає єдиної думки щодо трактування 

сутності доходу і в економічній літературі. На основі проведеного дослідження 

щодо визначення терміну “дохід” можна зробити висновок, що часто під цим 
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поняттям розуміють загальну виручку або суму надходжень грошових коштів 

на підприємство. 

Ми погоджуємось з науковцями, які вважають, що основними причинами 

наявності деяких розбіжностей у методологічних засадах регламентування 

аспекту визнання доходу національними П(С)БО відносно вимог МСФЗ є 

надмірне державне регламентування цього процесу, невідповідність рівня 

розвитку економічних зв’язків між суб’єктами господарювання, відсутність 

механізму здійснення гарантій щодо виконання зобов’язань сторін взаємодії, 

тощо [3, с. 176]. 

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі 

принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким при 

визначенні фінансового результату звітного періоду слід зіставляти доходи 

звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. 

При цьому, доходи визнаються тоді, коли вони виникли (а не тоді, коли 

отримуються або сплачуються грошові кошти) і відображаються в 

бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони належать.  

Донедавна дослідження багатьох вчених були спрямовані на пошуки 

способів усунення неузгодженості між бухгалтерським та податковим обліком, 

зокрема і в умовах визнання доходу. 

Умови визнання доходу в Україні регламентовано П(С)БО 15 “Дохід”, 

яким встановлено єдиний принцип для відображення доходу в обліку ‒  момент 

фактичної реалізації продукції (товарів, інших активів). При цьому дохід 

відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що 

підлягають отриманню. 

Податковим кодексом України [2] встановлено, що дохід від реалізації 

товарів визначається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. 

В даному випадку діє метод нарахувань, який означає, що доходи відображаються 

в обліку в момент їхнього виникнення, незалежно від дати надходження або 

сплати грошових коштів, що, на нашу думку, значною мірою вирішує проблему 

різних умов визнання доходу від реалізації за П(С)БО та податковим 

законодавством. 

Таким чином, доходи є одним із найважливіших показників фінансово-

господарської діяльності підприємств, оскільки за їх величиною можна зробити 

висновок про ступінь досягнення підприємством кінцевої мети діяльності, про 

її ефективність, доцільність здійснення та можливість розширення. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  

 

Система господарювання в ринкових умовах, становлення якої 

відбувається в Україні, об’єктивно передбачає необхідність пошуку і 

формування варіантів ведення обліку в бюджетних установах, що відповідали б 

новим соціально-економічним відносинам і процесу реформування 

бухгалтерського обліку. Викладене вище визначає актуальність проведеного 

дослідження та його науково-практичне значення. 

Проблеми бухгалтерського обліку в бюджетних установах розглянуті в 

працях відомих економістів: С. М. Альошина, М. Т. Білухи, А. М. Бєлова, Й. М. 

Бескіда, Є. М. Бойко, С. А. Буковинського, Є. П. Вороніна, С. Ф. Голова, В. А. 

Голощапова, Р. Т. Джоги, С. О. Левицької, Ф. С. Міхальчука та ін. У більшості 

робіт бюджетний облік відображається як інструмент забезпечення 

централізованого управління діяльністю таких установ. На сьогодні, облік 

доходів і видатків бюджетної установи вимагає вирішення проблеми покриття 

дефіциту бюджету, його роль безсумнівно зростає. 

Доходами загального фонду бюджетних установ є асигнування з 

державного та місцевого бюджету, які бюджетна установа отримує відповідно 

до кошторису від вищих розпорядників на утримання установи, на виконання 

програм і заходів. 

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних коштів, 

надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного 

зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові 

обмеження.  

Річна сума цих коштів визначена в Кошторисі установи, а в Плані 

асигнувань за загальним фонду вона деталізується за місяцями. На підставі 

розпорядження Державного казначейства суми відкритих асигнувань 

зараховуються на рахунки головним розпорядникам, які в свою чергу, протягом 

наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань 

надають відповідному структурному підрозділу Державного казначейства 

України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної і економічної 

класифікації видатків та за територіями в аспекті нижчих розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. Про відкриті асигнування бюджетним 

установам надається виписка з їх реєстраційних рахунків обслуговуючими 

органами Державного казначейства. Під час бухгалтерського обліку доходів 
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загального фонду – відкритих асигнувань, – відбувається облік джерел 

фінансування на рівні як місцевого, так і державного бюджетів.  

Під час цього обліку відображають суми бюджетних коштів, що отримані 

для здійснення видатків, передбачених в кошторисі за загальним фондом 

бюджету, у тому числі: суми відізваних коштів вищим розпорядником; суми 

невикористаних коштів у кінці бюджетного року; суми переведених коштів 

нижчим розпорядникам; суми фактично використаних коштів загального 

фонду, що списуються в кінці року в порядку закриття рахунків як результат 

виконання кошторису за загальним фондом.  

Видатки – це суми коштів, витрачених в процесі господарської діяльності в 

межах сум, встановлених кошторисом. Це державні платежі, які не підлягають 

поверненню. 

Аналітичний облік асигнувань організовується за кожною бюджетною 

програмою чи кодом функціональної класифікації видатків, а в середині їх – за 

кодами економічної класифікації видатків. Для цього, згідно з Наказом “Про 

затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та 

порядку їх складання” [№ z0747-00, редакція від 21.06.2005 р.], використовують 

“Картку аналітичного обліку отриманих асигнувань” встановленої форми, яка 

відкривається на бюджетний рік. Під час виконання державного бюджету і 

місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних 

коштів. Державне казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів 

України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі 

ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку 

України .  

У територіальних відділеннях Державного казначейства для бюджетних 

установ відкриваються реєстраційні рахунки за обліком коштів загального 

фонду. Для обслуговування рахунків з органом Державного казначейства 

укладається договір на обслуговування рахунку. За здійсненими операціями 

систематично установі надається виписка з рахунку. У бюджетних установах 

усі видатки обліковуються відповідно до бюджетної класифікації, визначеної в 

Бюджетному кодексі [№ 2456-17, редакція від 13.02.2016 р.] та Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету  [№z1600-15, редакція 

від 12.01.2016 р.], що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів 

України та Державного казначейства.  

Ведення обліку та чинні нормативні документи дозволяють класифікувати 

витрати бюджетних установ у бухгалтерському обліку за такими ознаками: 

залежно від джерел покриття видатків загального фонду, що плануються в 

кошторисі; залежно від етапу руху бюджетних коштів: касові видатки; фактичні 

видатки. 

Касовими видатками вважаються всі суми, проведені органом Державного 

казначейства, з реєстраційного, спеціального реєстраційного та поточного 

рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків. Під обліком 

фактичних видатків загального фонду бюджетних установ розуміють облік 

видатків з загального та місцевого бюджетів на утримання установи та інші 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1600-15
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заходи. Фактичними видатками вважаються всі дійсні витрати з виконання 

кошторису, що підтверджені первинними документами. 
 

Кириша О. В., 

студент напряму підготовки 

6.030508 "Фінанси і кредит" 

Наук. керівник: доц. Титарчук І. М. 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ У 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТАХ 

 

Ефективне використання бюджетних коштів і якісний контроль за цим 

процесом – головна ціль формування та виконання бюджетів. Оскільки 

основою програмно-цільового методу є зосередження уваги на результатах 

діяльності місцевого уряду, він дає можливість посилити дієвість та 

ефективність формування та виконання бюджетів. 

У зв’язку зі значними економічними коливаннями в сфері місцевих 

бюджетів є ряд невирішених проблем:  

- широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань;  

- нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку регіонів;  

- недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів для 

функціонування місцевих потреб; 

- високий рівень дотаційності місцевих бюджетів.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Застосування програмно-цільового методу на місцевому рівні [1] 
  

Запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі 

передбачає відмову від традиційних підходів під час складання та виконання 

бюджету. При використанні постатейного методу формування бюджету увагу 

зосереджують на ресурсній частині виробничої функції, залишаючи поза 

увагою очікувані результати. Підтвердженням цьому, зокрема, є те, що, за 

даними Інституту бюджету і соціально-економічних досліджень, 89,6% коштів 

видання вихідного завдання на розробку програми, спрямованої на вирішення 

визначених проблем; 
 

розрахунок основних показників та ресурсного забезпечення програми; 

формування програмних документів і затвердження програми. 

Застосування ПЦМ на місцевому рівні: 

складання переліку найважливіших проблем; 
 

формування завдань і комплексу заходів для реалізації програми; 
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місцевих бюджетів спрямовується на фінансування соціальної сфери. З них 

36,4% припадає на освіту, 25,9% – на охорону здоров’я, 16,9% – на соціальний 

захист, 5,1% – на державне управління, 4% – на культуру, 1,3% – на 

фізкультуру та спорт. Відсутність стратегічного планування призводить до 

неефективного використання коштів і, як наслідок, зменшення бюджетних 

коштів в регіонах. Водночас при складанні бюджету за програмно-цільовим 

методом зазвичай використовують інший підхід. Його особливістю є те, що 

складання бюджету починають із концентрації уваги на результатах, 

досягнення яких очікується при реалізації бюджетної програми, а лише після 

цього – на ресурсах, необхідних для досягнення таких результатів. У такій 

системі результатом – те, до чого прагне місцевий уряд, чого бажає досягти – 

цілі, які він перед собою ставить, – здійснюючи певні заходи. Оскільки 

основою програмно-цільового методу є зосередження уваги на результатах 

діяльності місцевого уряду, він дає можливість посилити дієвість та 

ефективність місцевого самоврядування. 

Запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 

дає змогу підвищити ефективність використання бюджетних механізмів для 

досягнення стратегічних цілей держави у сфері освіти, охорони здоров’я, 

фізичної культури, соціального захисту та культури й відстежувати обсяг і 

якість послуг, що надаються.  

Компонентами програмно-цільового методу, що забезпечують його 

найбільш ефективне впровадження, є: якісне стратегічне планування соціально-

економічної діяльності країни (регіону, органу місцевого самоврядування); 

середньострокове планування бюджету; система моніторингу та оцінки 

виконання програм; залучення громадськості до прийняття бюджетних рішень 

шляхом збільшення ступеня прозорості інформації про бюджет. 

Прозорість бюджетного процесу й активна участь усіх зацікавлених сторін, 

у тому числі громадян, є важливими для розробки ефективного бюджету, 

спрямованого на вирішення актуальних проблем соціально-економічного 

розвитку держави. 

Отже, в ході дослідження було висвітлено головну ідею програмно-

цільового методу – встановлення взаємозв’язку між вкладеними ресурсами та 

отриманими результатами. Позитивні результати запровадження програмно-

цільового методу свідчать, що необхідно поширювати його застосування в 

Україні. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ДОХОДІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Успішне функціонування вітчизняних промислових підприємств у 

сучасних нестабільних умовах господарювання значною мірою залежить від 

ефективності інформаційної системи, яка є засобом, за допомогою якого 

користувачі інформації задовольняють свої потреби в зменшенні рівня 

невизначеності щодо об’єктів спостереження. При цьому найбільш значущою 

за своєю місткістю є обліково-аналітична інформація, використання якої надає 

можливість здійснювати ефективне управління господарськими процесами, в 

т.ч. і процесом формування доходів. Водночас слід зазначити, що на її 

формування значний вплив мають галузеві особливості діяльності суб’єктів 

господарювання, врахування яких дає змогу отримати на виході інформаційної 

системи якісну обліково-аналітичну інформацію. 

Дослідженню проблем обліково-аналітичного забезпечення управління 

суб’єктами господарювання різних видів економічної діяльності, визначенню 

його сутності і складових присвятили свої праці такі вчені, як: І. А. Бланк, О. 

М. Брадул, Р. Ф. Бруханський, Н. В. Голячук, В. М. Жук, А. Г. Загородній, Т. Г. 

Камінська, М. Д. Корінько, Є. В. Мних, О.Ю. Редько та ін. Обліково-аналітичне 

забезпечення – це комплекс систем формування, збору, аналітико-синтетичної 

обробки, накопичення та передачі обґрунтованої і релевантної обліково-

аналітичної інформації, сформованої з використанням методів бухгалтерського 

обліку й економічного аналізу для прийняття управлінських рішень, здатних 

сприяти успішному розвитку підприємств. Водночас така система поєднує 

інформаційні технології та механізми реалізації забезпечувальних заходів, що 

підвищує інформаційну місткість даних про певну ділянку діяльності 

підприємства і більш повно задовольняє потреби користувачів. 

Досліджено, що поняття “обліково-аналітичне забезпечення” 

співвідноситься із поняттям “інформаційне забезпечення”, як частина з цілим. 

При цьому такий продукт обліку й аналізу, яким є обліково-аналітична 

інформація, являє собою основу, ядро системи інформаційного забезпечення 

діяльності підприємств. Саме створення зазначеної системи сприятиме 

підвищенню ролі обліку як однієї із функцій управління й забезпечить 

отримання оперативної, актуальної, достовірної, аналітичної інформації щодо 

здійснених господарських операцій для прискорення процедур 

внутрішньогосподарського контролю та дасть можливість підвищити 

ефективність управління діяльністю підприємств. 
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При цьому, будучи важливою складовою інформаційного простору 

підприємств, система обліково-аналітичного забезпечення об’єднує облікові й 

аналітичні операції в цілісний процес, результатом якого є обліково-аналітична 

інформація як основа для прийняття управлінських рішень. 

Розглядаючи процес формування обліково-аналітичної інформації щодо 

доходів підприємства доцільно виокремити етапи, від якісного виконання яких 

залежить результативність інформації на виході, а саме: 

- виявлення, накопичення та реєстрація облікової інформації щодо 

доходів підприємства у первинних документах (видаткових накладних, актах 

виконаних робіт (наданих послуг)); 

- узагальнення масиву первинної облікової інформації щодо доходів 

шляхом складання внутрішньої (управлінської) та зовнішньої (фінансової та 

податкової) звітності підприємства; 

- здійснення аналітичної обробки сукупності облікових даних в частині 

доходів та фінансових результатів. 

Схема взаємозв’язку складових частин процесу прийняття управлінських 

рішень для дослідження такого об’єкта обліку й аналізу, яким є процес 

формування доходів підприємства, зображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема взаємозв’язку складових частин обліково-аналітичного 

забезпечення процесу формування доходів підприємства 

 

На сьогоднішній день на більшості господарюючих суб’єктів формування 

обліково-аналітичного забезпечення процесу формування доходів 

характеризується безсистемністю та орієнтацію цієї системи на досягнення 

тільки тактичних цілей, які пов’язані з виконанням вимог нормативно-правових 

актів щодо ведення фінансового та податкового обліку і складання та подання 

відповідної звітності. Проте в умовах динамічного розвитку економічних 

процесів система обліково-аналітичного забезпечення відіграє важливу роль не 

тільки в реалізації тактичних цілей, але й у постановці стратегічних цілей для 

досягнення останніх. 
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Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю 

підприємства слід розглядати як єдине ціле. Тоді окремою частиною такого 

цілого є обліково-аналітичне забезпечення доходів, яке являє собою систему 

збору й передачі обґрунтованої інформації про доходи підприємства, яка 

формується в результаті поєднання і взаємодії всіх видів обліку й економічного 

аналізу, що уможливлює прийняття тактичних і стратегічних управлінських 

рішень, спрямованих на підвищення ефективності вищеназваного процесу. 

 
Косинська Л. Ф., 

студентка спеціальності 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНИХ 

ЗАПАСІВ 

 

Торговельне підприємство для здійснення безперебійної діяльності 

повинно завжди мати достатній рівень запасів, незважаючи на те, що факт їх 

наявності несе за собою лише витрати, пов’язані з їх закупівлею, зберіганням, 

переміщенням тощо. В умовах жорстокої конкуренції торговельні підприємства 

потребують принципово нових підходів до управління товарними запасами, що 

зумовлює необхідність їх правильної класифікації. 

Обґрунтована класифікація товарних запасів дозволяє отримувати 

впорядковану інформацію, що буде використана в процесі прийняття 

управлінських рішень. Основні завдання класифікації товарних запасів 

полягають в тому, щоб виявити її найбільш істотні ознаки та звести їх кількість 

до мінімуму.  

Дослідженням товарних запасів та їх класифікації займалися багато 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Ф. Ф. Бутинець, В. Д. Базилевич, В. 

С. Лень, А. А. Мазаракі, В. С. Марцин, В. І. Мочерний, Л. П. Наговицина та ін. 

Згідно з П(С)БО 9 “Запаси”, товарні запаси – це товари у вигляді 

матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з 

метою подальшого продажу [1]. А. А. Мазаракі [2] вважає, що товарні запаси – це 

маса товарів, призначена для подальшого продажу, що перебуває у сфері обігу в 

процесі переміщення від виробництва до споживача. Проведене нами дослідження 

літературних джерел засвідчило, що не існує єдиних підходів щодо визначення 

сутності товарних запасів. На наш погляд, товарні запаси торговельного 

підприємства – це товарна маса, що знаходиться на балансі підприємства, не 

потребує подальшого дороблення та перероблення, призначена для забезпечення 

безперебійності процесу продажу товарів за умов звичайної господарської 

діяльності. 

Товарні запаси є невід’ємним елементом організації торговельного процесу, 

виконуючи при цьому амортизуючу функцію (запаси товарів слугують буфером 

проти перепадів попиту, пом’якшують розриви між прогнозами попиту і його 



148 

 

фактичними параметрами та структурою, згладжують нерегулярність або зупинки 

постачання товарів) та економічну функцію (товарні запаси забезпечують 

підприємствам певний рівень незалежності і самостійності). 

Характеристика стану процесів утворення та розробки стратегії управління 

товарними запасами торговельних підприємств вимагає їх класифікації за 

різними ознаками. На основі опрацювання літературних джерел нами 

узагальнено найважливіші з них (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі 
№ 

з/п 
Ознака класифікації Види товарних запасів 

1. Залежно від місця знаходження - запаси роздрібної торгівлі; 

- запаси оптової торгівлі; 

- запаси у дорозі; 

- запаси на митниці 

2. За призначенням запасів - запаси поточного зберігання; 

- запаси сезонного зберігання; 

- запаси попереднього (дострокового) завозу; 

- запаси цільового призначення 

3. Залежно від моменту та 

характеру оцінки 

- початкові запаси; 

- кінцеві запаси; 

- середні запаси; 

- планові (прогнозні) запаси 

4. Залежно від асортиментної 

структури 

- запаси продовольчих товарів; 

- запаси непродовольчих товарів 

5. За вимірниками - абсолютні (запаси в натуральних та у вартісних 

вимірниках); 

- відносні (запаси у відносних вимірниках) 

6. Залежно від відповідності 

нормативу 

- запаси в межах нормативу; 

- запаси понаднормативні 

7. Залежно від чутливості до зміни 

обсягу товарообігу 

- умовно-змінні запаси; 

- умовно-постійні запаси 

8. Залежно від характеру 

поповнення та витрачання 

- запаси регулярного поповнення та використання; 

- запаси регулярного поповнення, але сезонного 

використання; 

- запаси періодичного поповнення та 

використання; 

- запаси сезонного поповнення та регулярного 

використання 

9. Залежно від попиту на споживчі 

товари 

- запаси, що відповідають параметрам попиту; 

- запаси, що не відповідають параметрам попиту 

(неходові товари, залежалі товари, товари, завезені 

понад норму) 

 

Кожна класифікаційна ознака товарних запасів дає змогу приймати більш 

обґрунтовані управлінські рішення відносно даної групи активів. А формування 

необхідних розмірів товарних запасів дозволяє торговельному підприємству 

забезпечити стійкість асортименту товарів, здійснювати певну цінову політику, 

підвищувати рівень задоволення попиту населення тощо. 
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На підставі дослідження класифікації товарних запасів, можна зробити 

висновок, що для отримання достовірної обліково-аналітичної інформації про 

товарні запаси їх потрібно розглядати всебічно, з урахуванням усіх можливих 

варіантів утворення та використання. 
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ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР 

ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТЬ “ПОКУПЕЦЬ” І “ЗАМОВНИК” 

 

Однією з важливих особливостей сучасного розвитку економіки України є 

глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових 

відносин. Ринковий механізм базується на силах попиту та пропозиції, які 

формують ціну на ринку де головними суб’єктами виступають покупці і 

продавці. За таких умов з’являється потреба в достовірній інформації про 

обсяги реалізованої продукції. Повну та різнобічну інформацію забезпечує 

система бухгалтерського обліку підприємства, зокрема розрахунки з покупцями 

і замовниками, оскільки інформація відображена на цих рахунках 

безпосередньо пов’язана з реалізацією товарів, послуг підприємства та 

отриманням прибутку. 

Питанням обліку розрахунку з покупцями і замовниками у своїх роботах 

приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як: Ф. Ф. Бутинець, О. Ромашко, Н. 

М. Ткаченко, Р. Л. Хом’як, та інші. Частково розглядались питання визначення 

сутності понять “покупці” і “замовники” при дослідженні проблемних питань 

договорів з точки зору права та бухгалтерського обліку в роботах вітчизняних 

науковців Д. Гарного, О. О. Герасименка, К. Єрохіна, В. Боровця, Т. 

Колянковського, Д. Кучерака, Л. М. Николайчук, К. В. Романчук.  

Об'єктами ринкових відносин у сучасній економіці стають усі результати 

суспільної діяльності. Тобто, ними можуть бути матеріальні продукти праці 

(засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло тощо); 

інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); цінні папери (акції, 

облігації); валюта, позичкові капітали та ін. У зв’язку з цим виникла об’єктивна 

необхідність появи нового поняття – “замовник”. Однак наскільки новий термін 

“замовник” відрізняється від звичного “покупець” потребує подальшого 
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визначення. Розглянемо тлумачення понять “замовник” та “покупець” у 

економічній літературі (табл. 1.) 

Таблиця 1 

Тлумачення понять “замовник” та “покупець” у економічній 

літературі 
№ 

зп 
Джерело Поняття і його значення 

Термін “замовник” 

1 Бутинець Ф. Ф. [1] 

Замовник – 1) юридична або фізична особа, що 

звернулась із замовленням до виробника, продавця, 

постачальника товарів та послуг; 2) суб’єкт господарської 

діяльності, який надає давальницьку сировину. 

2 
Голощапов Н. А. 

[2] 

Замовник – покупець (юридична особа), яка звернулась 

до постачальника із заявою про постачання якого-небудь 

товару або виконання яких-небудь послуг. 

3 
Економічна 

енциклопедія [5] 

Замовник – 1. Організація, якій надано право й кошти для 

будівництва, реконструкції або розширення об'єктів згідно з 

договором або актом землекористування. – 2. Одна зі сторін 

договору на виконання будівельно-монтажних робіт за 

способу будівництва. 

4 

Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л., 

Партин Г. О. [6] 

Замовник – покупець (юридична особа), який звернувся 

до постачальника з замовленням на постачання певного 

товару чи надання певних послуг. 

5 

Райзберг Б. А. 

Лозовский Л. Ш., 

Стародубцева Е. 

Б. [8] 

Замовник – юридична чи фізична особа, що звернулася із 

замовленням до іншої особи – виробнику, продавцю, 

постачальнику товарів і робіт (підряднику). В якості 

замовника може виступати уряд, державні органи, 

організації, підприємства, громадяни. 

Термін “покупець” 

1 
Бутинець Ф. Ф. [1] 

 

Покупці – це фізичні або юридичні особи, які придбають 

товари (роботи, послуги). 

2 
Гребньов М. Г. [3] 

 

Покупець — особа, яка безпосередньо здійснює купівлю, 

після того як рішення про купівлю прийнято. 

3 

Завадський Й. С.,  

Осовська Г. В., 

Юркевич О. О. [4] 

 

Покупець оптовий – посередник, який на відміну від 

інших посередників представляє лише роздрібних торговців. 

Купує за їх дорученням на комісійних засадах товари 

виробників або їх представників. 

4 

Мочерний С. В, 

Ларіна Я. С., 

Устинко О. А, 

Юрій С. І. [7] 

Покупець – замовник виготовлених товарів і послуг та їх 

отримувач, а також клієнт, який прагне придбати такі товари. 

5 

Семантичний 

словник 

української мови 

[9] 

Покупець опціону - учасник опціонної торгівлі, який 

сплатив премію за право купівлі чи продажу певного 

фінансового інструменту (валюти, цінних паперів тощо) 

упродовж домовленого періоду за попередньо узгодженою 

ціною. 

 

Тлумачення поняття “покупець” або не розглядається, або акцентується на 

безпосередньому придбанні товару. У загальному випадку відмінність між 

поняттями “покупець” та “замовник” відсутня, поняття розглядаються як 
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синоніми, в інших випадках – відмінність полягає у наявності чи відсутності 

укладеного договору. До того ж основна увага приділена визначенню сутності 

поняття “замовник”, в той час поняття “покупець” або ототожнюється із 

поняттям “замовник”, або деталізується залежно від розміру закупівлі (гуртова 

чи роздрібна). 

Спільне у визначенні економічної сутності понять “покупець” і “замовник” 

полягає у реалізації продукції  підприємства чи наданні послуг незалежно від 

того чи є сторони юридичними чи фізичними особами. Саме це виступає 

основною причиною ототожнення понять “покупець” і “замовник”. 

Виникають труднощі у визначенні єдиних відмінностей цих понять, адже 

це може залежати від об’єкту (реалізація товарів чи надання послуг) або 

відповідно до оформлення угоди (підписання договору). Однак з’являються 

нові фактори, що викликають суперечність запропонованого поділу у кожному 

випадку: відмінність полягає у об’єкті (покупець – купує товар, замовник – 

замовляє послугу). Невизначеними залишаються випадки, коли реалізація 

товарів неможлива без надання додаткових послуг, чи навпаки – реалізація 

послуг без придбання товару; відмінність полягає у наявності чи відсутності 

договору (покупець здійснює купівлю без укладання договору, замовник – 

обов’язково укладає договір). 

Однак у загальному випадку поняття “покупець” є вужчим за поняття 

“замовник”, оскільки не враховує всіх додаткових умов при реалізації товарів, 

робіт, послуг підприємства. За таких умов буде доцільним трактувати поняття 

“покупець” у значенні юридична або фізична особа, що придбає товари, роботи, 

послуги. Натомість поняття “замовник” – фізична або юридична особа, що 

отримає права власності на майно, продукцію, роботи, послуги, нематеріальні 

активи, цінні папери, валютні цінності, інші види фінансових ресурсів та 

матеріальних цінностей шляхом укладання угоди на певну еквівалентну суму 

коштів, інших цінностей у матеріальній і нематеріальній формах, боргових 

зобов'язань у вартісному вираженні. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

В ході дослідження дебіторської заборгованості на промислових 

підприємствах, узагальнено основні наукові погляди щодо категорії 

дебіторської заборгованості та її класифікаційних ознак, трактування згідно 

відповідної нормативно-правової бази. 

Так, згідно з П(С)БО 10, дебіторська заборгованість – це складова 

оборотного капіталу, яка передбачає певні вимоги до фізичних та юридичних 

осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. Дебіторська заборгованість є 

складовою частиною збутової діяльності будь-якого підприємства [1]. Стан 

розрахунків з дебіторами на вітчизняних підприємствах є дуже напруженим, що 

відображається у значних сумах заборгованості і тривалих строках її 

погашення. Ці процеси безпосередньо пов’язані з кризою неплатежів в 

економіці.  

Дослідження сутності категорії дебіторської заборгованості свідчить про 

відсутність єдиного наукового погляду. Цю категорію визначають як борг, 

зобов’язання, вимоги до оплати тощо. Більшість науковців у другій половині 

90-х – початку 2000-х років схиляються до думки, що це зобов’язання або 

вимоги до оплати. 

Найбільш прийнятним вважаємо визначення, відповідно до якого 

дебіторська заборгованість є правами (вимогами), що належать продавцю 

(постачальнику) як кредитору на отримання боргів контрагентами, та 

фінансовим ресурсом, що тимчасово вилучений з кругообігу і підлягає 

поверненню в майбутньому. Це одна із форм існування оборотних засобів, що 

обслуговує процес обігу продукції.  

Ефективність управління дебіторською заборгованістю багато в чому 

залежить від контролю за фінансовими потоками підприємства.  

Процес управління повинен бути направлений на максимальне зменшення 

можливих фінансових ризиків, які безпосередньо пов’язані зі збитками від 

списання безнадійних боргів, зменшення втрат від інфляційного знецінення 

суми заборгованості, раціональне використання різних механізмів повернення 

боргу. Головною метою управління дебіторською заборгованістю є збільшення 

прибутку підприємства за допомогою управління процесами формування та 

інкасації дебіторської заборгованості. Досягнення її здійснюється за допомогою 

http://slovnyk.com.ua/terminu/slovo.php?id=4552
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правильно та логічно побудованої моделі управління дебіторською 

заборгованістю, яка складається з послідовності дій, що реалізуються 

підприємством з метою мінімізації інвестицій у дебіторську заборгованість [2]. 

Тому, пропонуємо класифікувати розрахунки з дебіторами за такими 

ознаками: суб’єкт дебіторської заборгованості; сума заборгованості; причина 

виникнення. В свою чергу, додаткові параметри дозволять оперативно 

впливати на стан дебіторської заборгованості з метою її стягнення, виявляти 

прийоми повернення боргів. 

Оскільки вихідною інформацією для управління дебіторською 

заборгованістю є дані бухгалтерського обліку, пропонуємо до рахунку 36 

“Розрахунки з покупцями та замовниками”, відповідно до уточненої нами 

схеми класифікації дебіторської заборгованості, ввести субрахунки: 

“Розрахунки за відстроченими платежами з терміном до одного року” та  

“Розрахунки за відстроченими платежами з терміном до більше одного року”.  

На даних субрахунках обліковувати розрахунки за тією дебіторською 

заборгованістю за товари, роботи, послуги, щодо якої було відстрочено 

виконання зобов’язань за договорами.  Це дасть можливість підвищити якість 

управління дебіторською заборгованістю через ефективний контроль за нею та 

визначати суми тієї заборгованості, яка становитиме резерв сумнівних боргів. 

Вивчення світового досвіду показало наявність великої кількості методів і 

прийомів управління дебіторською заборгованістю, серед яких найбільше 

поширені надання знижок, збільшення термінів погашення, використання 

факторингу. Проте більшість з них необхідно адаптувати до умов 

господарювання вітчизняних промислових підприємств України. 

На промислових підприємствах з великим штатом працівників вважаємо 

доцільним, сформувати перелік відповідальних осіб, які повинні вести облік 

проблемної дебіторської заборгованості, розробляти різноманітні схеми 

проведення розрахунків з погашення проблемної дебіторської заборгованості, 

розробляти та удосконалювати методичні підходи до оптимізації використання 

проблемних боргових зобов’язань.  

Зменшення обсягів дебіторської заборгованості можливе шляхом надання 

покупцям і замовникам підприємства знижок, які діють протягом певного 

терміну. Однак, якщо покупець сплачує кошти за надані послуги чи куплену 

продукцію в термін, коли закінчилася знижка, то він втрачає можливість її 

отримання. 

Вважаємо, що запропонована систему укладення договорів із покупцями 

та замовниками за гнучкими умовами щодо термінів погашення з врахуванням 

платоспроможності покупців, застосування попередньої оплати до несумлінних 

платників, забезпечення суворого контролю за надходженням платежів на 

рахунок та виконанням законодавчо встановленої відповідальності за затримку 

платежів, застосовування форм розрахунків, які гарантують їх своєчасність і 

сучасних форм рефінансування. 
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ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ І 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 

Депозитні операції є основним джерелом формування ресурсної бази 

комерційних банків і за деякими оцінками вони становлять до 80% від 

загального обсягу залучених коштів. Подібна ситуація спостерігається і в 

інших країнах, хоча структура самих депозитів і умови укладання депозитних 

угод суттєво відрізняються [1]. Актуальність дослідження депозитних 

операцій вітчизняних банків підтверджує також і той факт, що в умовах 

нестабільної економіки і тотального дефіциту грошових ресурсів потрібно 

віднаходити дієві інструменти відновлення довіри вкладників до банківської 

системи, а для цього мають бути скоординовані зусилля комерційних банків, 

НБУ, урядових структур, засобів масової інформації тощо. 

Проблеми розвитку депозитних операцій банків знайшли відображення у 

численних роботах вітчизняних науковців, а саме: М. Д. Алексеєнко, 

О.  В.  Васюренка, А. М. Герасимовича, О. В. Дзюблюка, І. О. Добровольської, 

Ж.  М. Довгань, А. О. Єпіфанова, О. Д. Заруби, О. І. Заславської, Б. Л. Луціва, 

І.  М.  Парасій-Вергуненко, О. М. Петрука, Р. І. Тиркала та ін. Депозитні 

операції банків досліджували й іноземні фахівці, але результати їх роботи 

мають для нас більш теоретичне значення, оскільки не враховують специфіки 

української банківської системи. 

Термін “депозит” походить від латинського "depositum" – річ, яку віддали 

на зберігання. За тлумаченням словників та енциклопедій депозит – це 

“матеріальна цінність (гроші або цінні папери), яка поступає до фінансової 

установи і підлягає після настання певних умов поверненню тій самій особі чи 

за її вказівкою”. За визначенням Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, “вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, 

у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 

рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без 

зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 

законодавства України та умов договору” [3, ст. 2]. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99
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Для регулювання депозитних операцій банків НБУ затвердив Положення 

про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з 

юридичними і фізичними особами [4]. 

Сутність депозитної операції полягає в тому, що банк, як фінансовий 

посередник, акумулює на ринку фінансових ресурсів тимчасово вільні грошові 

кошти на певний термін. За ці ресурси банк сплачує відсотки і після цього 

розміщує отримані кошти від свого імені, на власний розсуд та ризик. Банк 

може відкрити клієнту строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі 

мінімальної кількості документів, а саме депозитної угоди; паспорта і зразка 

підпису для фізичних осіб чи картки зі зразками підписів та відбитком печатки 

для підприємств. Депозитна угода, яка укладається між банком і клієнтом 

засвідчує право комерційного банку керувати залученими грошовими коштами 

і право вкладників отримувати в чітко визначений строк суму депозиту та 

відсотків за користування ним. Кожна угода прив’язана до номера відкритого 

особового депозитного рахунка і містить дату внесення депозиту, суму 

депозиту, форму зарахування коштів на депозитний рахунок, відсоткову ставка 

за користування депозитом, періодичність виплати відсотків, порядок 

повернення депозиту і відсотків після закінчення строку зберігання, 

відповідальність сторін та умови розірвання [2]. 

Депозитні угоди можуть враховувати дуже багато різних умов, але 

класифікація самих депозитів є доволі простою. За категоріями депонентів 

розрізняють депозити суб’єктів господарської діяльності, депозити фізичних 

осіб і депозити банків; за способом оформлення – іменні депозити і депозити 

на пред’явника; за строками використання – депозити до запитання, депозити 

на визначений термін (строкові) і ощадні вклади. 

За своїм економічним значенням депозити можуть бути активними і 

пасивними. Активні депозити передбачають розміщення банківських коштів 

на вклади в інші банки, тому такі операції чинні тільки на міжбанківському 

кредитному ринку, а пасивні депозити – це кошти, залучені банком від 

підприємств та населення. Для потреб аналізу структури депозитів їх 

класифікують також за формами організацій, їх формами власності, обсягом, 

терміном, способом нарахування та виплати відсотків тощо. 

Кожен із вказаних видів депозитів має свої особливості і характерні 

переваги та недоліки для банківської установи і клієнта як з точки зору витрат 

і доходів, так і з точки зору доступу до коштів, умов їх використання чи рівня 

ризику. Специфічним інструментом є депозитний сертифікат, який власник 

коштів може придбати в банку на певних умовах. Для банку це такий самий 

інструмент залучення коштів на грошовому ринку як і депозит, а от для 

клієнта відкриваються нові можливості за рахунок того, що депозитний 

сертифікат банку є цінним папером, отже він може бути об’єктом купівлі-

продажу чи застави. Крім того, вартість депозитного сертифікату, на відміну 

від інших цінних паперів переважно фіксована і тому такий інструмент має 

відносно більшу ліквідність. 
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Попри зацікавленість банків у залученні вільних коштів населення та 

організацій існують значні застереження з боку останніх, пов’язані з низьким 

рівнем довіри до банківської системи та грошових регуляторів. За останні роки 

понад 30 комерційних банків припинили своє існування і хоча вклади були 

компенсовані Фондом гарантування, однак факт видачі валютних депозитів у 

національній валюті та певні адміністративні бар’єри привели до значного 

відтоку коштів з банківської системи. 

У кожній країні існує своя модель страхування і оподаткування депозитів. 

Найстарішою є федеральна система страхування США, сформована у період 

великої депресії. Ця система діє і зараз, хоча банки й нарікають на високу 

вартість страхування. В деяких європейських країнах вкладники комерційних 

банків самостійно вирішують, чи страхувати свої депозити, більше того, 

мають широкий вибір інструментів страхування, частина з яких може бути 

гарантована державою. 

Що стосується вітчизняних комерційних банків, то приріст депозитів 

можна забезпечити двома альтернативними шляхами: добитися гарантій 

держави з урахуванням інфляційної індексації або дозволити комерційним 

банкам випускати депозитні сертифікати, гарантовані їх майном і 

закордонними активами під управлінням незалежних структур, в якості яких 

можуть виступати першокласні іноземні банки, трастові фонди з часткою 

власності урядів іноземних держав чи спеціалізовані управлінські компанії. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

Облік є невід’ємною складовою частиною господарської діяльності будь-

якого підприємства. Підприємства постійно ведуть розрахунки з 

постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали та інші 

товарно-матеріальні цінності та надані послуги; із замовниками – за виконані 
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роботи та надані послуги. При дослідженні економічної сутності категорії 

“розрахунки” було виявлено, що між науковцями і фахівцями у галузях 

бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та управління не має одностайної 

думки, а в бухгалтерському обліку в період після початку його реформування з 

2000 р. взагалі відсутнє будь-яке трактування. З погляду бухгалтерського 

обліку, розрахункові операції є об'єктом обліку, по-перше, як динамічний 

процес (проведення платежу до, одночасно чи після одержання товарів, робіт, 

послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто заборгованість між суб'єктами 

розрахунків [1].  

На сьогоднішній день існує чимало підприємств, основою діяльності є 

виникнення зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Постачальники – 

це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-

матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, запасних частин, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів), надають послуги, виконують 

роботи. 

Важливість вивчення даного питання аргументується тим, що приймаючи 

управлінські рішення щодо тактичних та стратегічних планів підприємства, 

керівник в першу чергу робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а 

особливо зобов’язань підприємства, що дає змогу визначити його фінансову 

стійкість, незалежність та в кінцевому результаті прибутковість. 

Облік розрахунків підприємства з постачальниками регулюється такими 

нормативними актами: Законом України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” [5], Планом рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, Податковим кодексом 

України [4], Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 

“Зобов’язання”, Цивільним кодексом України [6]. 

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем 

проводиться згідно Положення про облікову політику підприємств та 

визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена і 

важлива підстава виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-

грошових відносин у ринковій економіці. Договір може складатися у довільній 

формі зі збереженням переліку обов’язкових реквізитів. Однією з обов’язкових 

умов складання договорів має бути максимально точне відображення 

зобов’язань обох сторін.  

Організація обліку розрахунків із постачальниками повинна забезпечити:  

- своєчасну перевірку розрахунків із постачальниками; 

- попередження прострочення кредиторської заборгованості [2]. 

Оскільки кожна господарська операція, проведена підприємством, повинна 

мати документальне підтвердження, то основними джерелами даних для 

контролю розрахунків із постачальниками є первинні документи. Перш за все, 

при купівлі товарів укладається договір купівлі-продажу. Розрахунки з  

вітчизняними постачальниками та підрядниками проводять на підставі 

документів: накладних, рахунків-фактур, рахунків, актів приймання-передачі 
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виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, товарно-

транспортних накладних.  

Зокрема, рахунок-фактура поєднує в собі 2 частини: рахунок, який є 

вимогою оплатити товар, і накладну, що підтверджує поставку товару. Він 

може бути виписаний лише за умови наступної оплати. В інших випадках 

рахунок і накладну виписують окремо та вони можуть надходити від 

постачальника в різні терміни [7]. 

Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками ведуть на рахунку 

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. Рахунок 63 “Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками” має такі субрахунки: 631 “Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками”; 632 “Розрахунки з іноземними 

постачальниками”. На даному рахунку відображають безготівкові розрахунки 

між підприємствами й організаціями за продукцію, товарно-матеріальні 

цінності, роботи та послуги. За дебетом цього рахунку відображають суми 

сплачених рахунків, виконані роботи та послуги. Розрахунки з 

постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги 

за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань і відображаються 

за кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.  

З метою підвищення надійності поставок при виборі постачальника 

потрібно враховувати ряд умов, серед яких: цінова конкурентоспроможність, 

умови платежу, гарантійні строки, ремонт і післяпродажне обслуговування, 

відповідність продукції постачальника стандартам якості, можливість закупок 

безпосередньо у виробників чи оптовиків, географічне місце розташування, 

основні види діяльності та фінансовий стан тощо [3].  

Отже, майже всі суб’єкти господарської діяльності так чи інакше 

споживають товари та послуги інших суб’єктів. Ведення обліку розрахунків із 

постачальниками є важливою складовою для забезпечення ефективної 

співпраці з іншими підприємствами та подання повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності 

підприємства для прийняття рішень. 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 

підприємства у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню 

ефективності розрахунків із кредиторами. Збільшення або зменшення 

кредиторської заборгованості призводить до зміни фінансового стану 

підприємства: чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше 

працює економіка.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

В процесі фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства 

обов’язково виникають витрати. Методологічні принципи формування в 

бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у 

фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 16 “Витрати”. 

За економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства 

являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення 

поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-

речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів. 

До складу поточних витрат підприємства торгівлі належать витрати обігу – 

представлені в грошовій формі витрати підприємства на здійснення процесу 

реалізації товарів, які за своєю сутністю становлять собівартість послуг із 

доведення товарів від виробника до споживача та пов'язаних зі зміною форм 

вартості. 

За участю в утворенні вартості всі витрати обігу поділяються на чисті і 

додаткові. Чисті витрати обігу – це витрати торговельних підприємств, які, 

будучи суспільно необхідними, непродуктивні за своєю суттю. Існування 

чистих витрат обігу обумовлено тим, що процес доведення товарів до 

споживача здійснюється шляхом купівлі-продажу та зміни форми вартості. До 

чистих витрат обігу торговельних підприємств відносяться витрати, пов'язані з 

рекламою, грошовим обігом, веденням касових і бухгалтерських операцій 

тощо. 

Додаткові витрати обігу – це витрати торговельних підприємств, які 

обумовлені продовженням процесів виробництва у сфері обігу. До додаткових 

витрат належать витрати на транспортування, зберігання товарів, їх 

доопрацювання, фасування, упаковку та інші. При виконанні цих операцій 
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товар як споживча вартість зберігається, перетворюється, доводиться до 

споживача, одночасно збільшується його вартість.  

На відміну від додаткових чисті витрати обігу не збільшують вартості 

товарів і відшкодовуються за рахунок чистого доходу, створеного в галузях 

матеріального виробництва (включаючи виробничі процеси в торгівлі).  

Розподіл витрат торгівлі на додаткові і чисті дозволяє точніше встановити 

межі сфери матеріального виробництва, правильніше обчислити величину 

суспільного продукту і національного доходу, глибше розуміти процеси, що 

відбуваються в торгівлі, і цілеспрямовано керувати ними, виявляти шляхи 

розумної економії коштів. 

Зниження додаткових витрат обігу відбивається на зменшенні собівартості 

і вартості товарів. В результаті скорочення чистих витрат обігу змінюються 

пропорції в первісному розподілі продукту для суспільства, зменшується частка 

продукту, що йде на відшкодування цього виду витрат обігу. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ  

 

У сучасних умовах господарювання більшість підприємств у своїй 

фінансово-господарській діяльності часто використовують такі довгострокові 

економічні ресурси, як нематеріальні активи. Така ситуація склалась внаслідок 

швидкого розвитку ринкових відносин, стрімкості та масштабності 

технологічних змін. Саме за умови ефективного використання нематеріальних 

активів підприємство має можливість отримувати значні прибутки. Тому 

дослідження економічної сутності нематеріальних активів та їх класифікації є 

актуальним. 

Поняття “нематеріальні активи” отримало широке розповсюдження в 

економічній літературі. Нематеріальні активи є однією з найважливіших статей 

бухгалтерського балансу. Проте у різних офіційних документах та у 

визначеннях авторів по-різному трактується даний термін та наводяться різні 

варіанти класифікації елементів нематеріальних активів. 

На думку С. Ф. Покропивного, “нематеріальні активи – це категорія, яка 

виникає внаслідок володіння правами на об’єкти інтелектуальної власності або 
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обмежені природні ресурси для використання в господарській діяльності для 

отримання прибутку”. І. М. Лепетан визначає як вартісно виражені немонетарні 

активи, об’єкти права власності, які є частиною інтелектуального капіталу 

підприємства, що створені самостійно або залучені зі сторони та здатні 

приносити економічну вигоду [1]. Заслуговує на увагу визначення 

нематеріальних активів В. М. Диби, який їх трактує як довгострокові активи, 

що забезпечують підприємству дохід, мають вартість і не мають матеріально-

речового змісту. До складу таких активів залучається сукупність прав 

інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, товарні знаки тощо), вартість 

нематеріальних активів визначається як різниця між вартістю діючого 

підприємства й вартістю його матеріальних активів [2]. 

У відповідності з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” нематеріальний актив 

– немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований та утримується підприємством з метою використання 

протягом періоду більше одного року або одного операційного циклу, якщо він 

перевищує один рік, для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для 

надання в оренду іншим особам [3]. Проте МСБО 38 “Нематеріальні активи” 

нематеріальні активи ідентифікую як немонетарний актив, який не має фізичної 

субстанції та може бути ідентифікований [4]. Згідно із Податковим кодексом 

під нематеріальними активами слід розуміти об'єкти інтелектуальної, в тому 

числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, 

встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника 

податку [5]. 

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що основними 

характерними рисами нематеріальних активів є: відсутність матеріально-

речової (фізичної) форми; використання протягом тривалого часу; здатність 

приносити користь підприємству; високий ступінь невизначеності розмірів 

можливого у майбутньому прибутку від його використання 

Широкого застосування набула класифікація нематеріальних активів 

наведена у П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” відповідно до якого передбачено 

поділ нематеріальних активів на декілька груп: 

 права користування природними ресурсами (право користування 

надрами, іншими ресурсами природного середовища тощо); 

 права користування майном (право користування земельною ділянкою, 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

 права на комерційні позначення (право на торговельні марки, комерційні 

(фірмові) найменування тощо); 

 права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці);  

 авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, 

музичні твори, комп'ютерні програми, фонограми тощо); 

 гудвіл; 

 інші нематеріальні активи [3]. 
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Таким чином, термін “нематеріальні активи” по-різному трактується в 

нормативних актах та в науковій літературі, тому неможливо сформувати 

єдиний підхід щодо класифікації нематеріальних активів. Під нематеріальними 

активами розумітимемо довгострокові активи, які не мають фізичної субстанції, 

але мають вартість. Це активи, які забезпечують власнику певні права, але не 

існують фізично. 
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