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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Агаєва С. А. 
студентка освітнього рівня магістра  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: проф. Лоханова Н. О., 
Одеський Національний економічний 
університет  

 
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В 

УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ 
 

В умовах сучасних тенденцій до переходу підприємств України на 
міжнародний ринок з’явилась необхідність побудови такої системи 
бухгалтерського обліку та звітності, яка б відповідала міжнародним стандартам 
фінансової звітності та потребам ринкової економіки. На етапі розвитку 
ринкових відносин, коли існує конкуренція в багатьох сферах діяльності, 
велике значення для нормальної діяльності та престижного становища кожного 
суб’єкту господарської діяльності має стан активів підприємства, інформацію 
стосовно яких відображається у звітах про фінансові результати.  

Основні засоби займають, як правило, основну питому вагу в загальній 
сумі основного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, 
ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати 
діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, 
рентабельність, стійкість фінансового становища. Отже, питання адаптації 
обліку операцій з основними засобами до вимог міжнародних стандартів є 
досить актуальним.  

Методологічною основою формування та відображення в бухгалтерському 
обліку інформації про основні засоби є П(С)БО 7 “Основні засоби”. У МСБО є 
аналогічний стандарт, МСБО 16 “Основні засоби” є основним регулюючим 
документом у цій галузі. 

Між вимогами МСБО та П(с)БО існують певні відмінності та відхилення, 
що зумовлені трансформацією звітності вітчизняних підприємств на 
міжнародні стандарти. Наведемо відмінності у таблиці 1. 

Отже, виходячи з наведених відхилень, можна сказати, що норми П(С)БО 
7 потребують змін та доповнень. Необхідно зазначити, що норми національних 
стандартів є простішими для розуміння, адже деякі аспекти розглянуті ширше 
та детальніше ніж в міжнародних стандартах. Але в ту ж саму чергу така 
деталізація всіх аспектів обліку операцій з основними засобами на практиці 
призводить до обмеженості П(С)БО, адже завелика кількість прописаних норм 
віднімає в облікового персоналу підприємства можливість самостійно, 
виходячи з реального стану активів, визначати особливості обліку основних 
засобів. Що в свою чергу призводить до викривлення показників фінансової 
звітності. 
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Таблиця 1 
Порівнянна вимог МСБО 16 “Основні засоби” та  

П(С)БО 7 “Основні засоби” 
Відхилення МСБО 16 П(с)БО 7 

Класифікація 
основних засобів 

Виділено такі класи основних 
засобів: 

• земля; 
• земля та будівлі; 
• машини та обладнання; 
• кораблі; 
• літаки; 
• автомобілі; 
• меблі та приладдя; 
• офісне обладнання. 

У МСБО 16 не виділяються інші 
необоротні матеріальні активи 

Виділено такі групи основних 
засобів: 

• земельні ділянки; 
• капітальні витрати на 

поліпшення земель; 
• будинки, споруди; 
• машини та обладнання; 
• транспортні засоби; 
• інструменти, приладдя, 

інвентар (меблі); 
• тварини; 
• багаторічні 

насадження; 
• інші основні засоби. 

Відображення в 
обліку переоцінки 
зносу 

Передбачено два методи 
перерахунку суми зносу: 
а) сума накопиченого зносу 
перераховується пропорційно до 
зміни валової вартості активу; 
б) сума зносу виключається з 
валової вартості активу 

Другий метод відсутній: 
передбачено використовувати 
лише перший (пропорційний) 
метод коригування 
накопиченого зносу 

Методи амортизації Методи амортизації: 
прямолінійний метод 
метод зменшення залишку 
метод суми одиниць продукції. 
В стандарті вказано, що перелік 
методів амортизації не є 
вичерпним 

Наведено п’ять методів. 
*Терміни корисного 
використання окремих 
об’єктів основних засобів 
підприємство може 
встановлювати згідно з ПКУ – 
це, по суті, елемент 
податкового обліку основних 
засобів. МСФЗ такий підхід не 
передбачений  

Періодичність 
перегляду 
ліквідаційної 
вартості об’єкта 

Передбачено, що ліквідаційну 
вартість та термін корисної 
експлуатації об’єкта необхідно 
переглядати, принаймні, на 
кінець кожного фінансового року 

Така норма як чітка вказівка 
відсутня 

Амортизація землі Є положення про те, що “у 
деяких випадках сама земля 
може мати обмежений термін 
корисної експлуатації, тоді її 
амортизують методом, який 
відображає вигоди, що мають 
бути отримані від неї” 

Не амортизується 

 
На нашу думку, норми, наведені в МСБО дозволяють більш адекватно 

відобразити реальний стан основних засобів підприємства в обліку, ніж це 
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дозволяють норми П(С)БО. МСБО 16 передбачає можливість застосування 
трьох методів амортизації, а також зазначено, що наведений перелік методів 
амортизації не є вичерпним. На величину фінансового результату підприємства 
впливає ліквідаційна вартість об’єкта, і її необхідно враховувати на підставі 
бухгалтерських документів, які складаються в кінці терміну експлуатації 
об’єкта. В той же час МСБО 16 рекомендує переглядати ліквідаційну вартість і 
термін корисної експлуатації активу частіше, наприклад, на кінець кожного 
фінансового року під час інвентаризації об’єктів основних засобів. 

Отже, Порівнюючи положення П (С) БО 7 та МСБО 16 можна зробити 
висновок, що підходи до обліку основних засобів мають багато спільного, але 
існують і деякі відмінності. П (С) БО 7 є дуже значущим у спрощенні розуміння 
основних положень, відображених в МСФЗ 16, але потребую певних змін, 
доповнень та уточнень.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
У сучасних умовах розвитку економіки важливими інформаційними 

системами, які сприяють прийняттю економічних рішень на підприємстві є 
бухгалтерський облік та фінансова звітність, яка складається на його основі. 
Центральне місце в системі управління підприємством займає інформація, яка 
представлена у фінансової звітності. 

Вагомі дослідження щодо складання і подання фінансової звітності 
підприємств, здійснили такі провідні науковці: Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, С. М. 
Гольцова, О. М. Губачова, М. В. Корягін, П. О. Куцик, В. С. Лень, С. І. 
Мельник, В. Н. Пархоменко, І. Й. Плікус, П. Я. Хомин, Л. В.Чижевська, І. Й. 
Яремко та інші, але деякі аспекти розкриття інформації потребують 
поглибленого та розширеного доопрацювання. Використанню фінансової 
звітності для проведення аналізу та прийняття управлінських рішень 
присвячені роботи таких науковців: В. І. Бачинський, Є. В. Мниха, В. О. 
Подольської, Г. В. Савицької, Ю. С. Цал-Цалко, О. В. Яріш та інших. 
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У досліджених наукових працях вищезазначених вчених, тлумачення 
поняття “фінансової звітності” є ідентичними як у Законі України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні” від 16.07.1999 р.  № 996-
ХІV: фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період. На наш погляд, фінансова звітність – це 
звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, фінансові результати, 
рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період 
(квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік). 

Фінансова звітність узагальнює інформацію про всю господарську 
діяльність суб’єктів господарювання. Фінансова звітність являє собою систему 
узагальнюючих показників, які характеризують результати фінансово-
господарської діяльності підприємства за звітний період; є основним джерелом 
інформації, як для зовнішніх, так і внутрішніх користувачів [1, с. 113]. 

Вимоги до складання фінансової звітності містить НП(С)БО 1 “Загальні 
вимоги до фінансової звітності”, що затверджене наказом Міністерства 
фінансів України № 73 від 07.02.2013 р., яке поширюється на юридичних осіб 
усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані 
подавати фінансову звітність згідно із законодавством. 

У сучасних умовах постійного зростання конкуренції фінансово-
аналітична інформація про діяльність суб’єкта господарювання має дедалі 
важливіше значення, бо дозволяє як впливати на рух капіталів усередині 
підприємства, так і залучати додаткові фінансові ресурси від інших суб’єктів. 
Тому зростання значення інформації як фактора економічного розвитку 
повинно мати регламентований характер. 

Одержувачами фінансової звітності є її суб’єкти (зовнішні та внутрішні 
користувачі), джерелами формування виступають здебільшого узагальнені 
показники бухгалтерського обліку. Також у фінансовій звітності містяться й 
інші відомості про суб’єкт господарювання, такі як: відомості про галузь, види 
діяльності, опис концептуальних засад і принципів облікової політики суб’єкта 
господарювання, керівництва про фактичні й потенційні події у господарській 
діяльності підприємства та їх наслідки [3, c. 20]. 

Отже, наскільки привабливими будуть оприлюднені у фінансовій звітності 
показники, настільки високою буде вірогідність залучення інвестицій. Зовнішні 
користувачі на основі звітності приймають рішення щодо можливої подальшої 
співпраці, вкладення інвестицій, надання кредитів тощо. Внутрішні користувачі 
підприємства використовують звітність для контролю за виконанням бізнес-
планів, аналізу фінансово-господарської діяльності, розробки стратегічних 
планів і прийняття управлінських рішень [2, с. 31-32].  

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

Фінансова звітність підприємства складається, з метою надання 
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий 
стан, доходи, витрати, фінансові результати та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період. Вона складається на підставі узагальнення 
даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів і 
являє собою систему узагальнюючих показників, які характеризують підсумки 
фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, 
квартал, рік). 

Таким чином, від достовірності інформації яка надається у фінансовій 
звітності, залежить прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і 
ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і 
економіки держави в цілому. 
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ДОКУМЕНТУВАННЯ РУХУ ТОВАРІВ І ПРОДУКТІВ У СПОЖИВЧІЙ 
КООПЕРАЦІЇ 

 
Для потреб організації обліку товарів і продуктів у підприємствах 

споживчої кооперації важливе значення має належне документування 
надходження, наявності та руху означених активів. Продукція на склад здається 
за накладними. Прибуткова накладна – це документ, який відображає 
надходження до складу товарів або продукції. У податковій накладній 
відображаються назва товару, облікова ціна за 1 шт., кількісне вираження та 
сума. У процесі обліку продукції у реалізованих цінах у документів  прибуткова 
накладна записують торгову націнку та продажну ціну продуктів та товарів, які 
оприбутковують.  

Акт про приймання матеріалів типової форми М-7 необхідний для 
оприбуткування продукції на склад без забезпечення належного 
документарного супроводження. Даний документ складається у 2-х 
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примірниках приймальною комісією із забезпеченням обов’язкової участі 
матеріально відповідальних осіб та представників незацікавлених організацій. 
Акт затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою. 
Акти після безпосереднього приймання цінностей залишаються у бухгалтера 
підприємства. 

Для здійснення відпуску продукції зі складу використовують забірну 
картку, яка враховує усі потреби у сировині та їх залишках на наступний день. 
Дану вимогу виписує завідувач виробничого процесу або начальник цеху. 
Потім виписують накладну на підставі вимоги, яка необхідна для відпуску 
товарів. Накладна виписується у 2-х примірниках, з який 1-й надається 
матеріально відповідальній особі, яка отримала продукцію, а в 2-й залишається 
у комірника. Обов’язково потрібно перевіряти тару на пошкодження, вагу та 
кількість товару. Також можна відкрити тару для перевірки цілісності товару.  

Якщо отримали товар у пошкодженій тарі, то його прийняття може бути 
здійснене в момент безпосередньої передачі товару з рук постачальника. 
Кожного дня або в обумовлені підприємством терміни комірник (матеріально 
відповідальна особа) складає товарний звіт про рух товарів і продуктів у коморі 
( в тих цінах, в яких ведеться облік продуктів і товарів на складі). 

Для контролю за рухом сировини, товарів і продуктів, крім товарного 
звіту, на складі варто кожного місяця складати реєстр обліку продуктів і 
товарів у коморі. Даний реєстр повинен містити перелік продуктів, наявних на 
складі, із зазначенням їх залишків на початок і кінець звітного періоду, а також 
інформацію про надходження і видаток таких продуктів протягом звітного 
періоду. Звітність матеріально відповідальної особи з тари немає якоїсь окремої 
ознаки та нічим не відрізняється від звітності по товарах, але подається окремо. 
Кожне найменування продуктів, товарів за сортами повинне мати окрему 
картку або певну кількість сторінок у книзі. Книга видається комірнику 
бухгалтерією під розписку. Використані книги здаються до бухгалтерії для 
зберігання. 

Кількісний залишок продуктів і товарів виводиться після запису кожної 
операції. Потім дані товарної книги (картки) звіряються з даними бухгалтерії. 
Облік руху тари на складі ведеться в окремому товарному журналі (або на 
окремих картках). У товарній книзі (картці) записи проводять щоденно на 
підставі прибуткових і видаткових документів комірника за кількістю без 
зазначення суми. 

Таким чином, своєчасне документування операцій з руху товарів і тари є 
передумовою оптимальної організації бухгалтерського обліку. 
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ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З 
ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ  

 
У діяльності вітчизняних підприємств різних галузей економіки операції з 

давальницькою сировиною набувають широкого застосування. Здійснення 
таких операцій є складаним процесом. Це зумовлено визнанням права власності 
на передану давальницьку сировину і вироблену з неї продукцію, організацією 
виробничого процесу переробки та обліку витрат понесених на надання послуг, 
різними способами розрахунків за надані послуги з переробки тощо.   

Тому для підвищення ефективності діяльності підприємств пов’язаною з 
переробкою давальницької сировини потребує окремого вдосконалення 
організація обліку такої діяльності, як основи інформаційного забезпечення 
системи управління. Питанням організації обліку операцій з давальницькою 
сировиною присвячено ряд праць українських вчених, серед яких: О. Р. Кіляр 
[1], Н. О. Козіцька [2], П. О. Куцик [4], Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, 
М. В. Корягін та ін. 

Дослідження свідчать, що однією з важливих передумов раціональної 
організації обліку є розробка Положення про організацію бухгалтерського 
обліку на підприємстві (важливою складовою якого є графік документообороту 
та формування управлінської звітності). Також, доцільно виділити такі складові 
організаційно-інформаційної моделі обліку: об’єкт обліку – операції з 
давальницькою сировиною; суб’єкти обліку – замовник і виконавець; методи та 
організація обліку у замовника (виконавця); інформаційні джерела обліку у 
замовника (виконавця). 

Взаємовідносини між замовником і виконавцем операцій з переробки 
давальницької сировини повинні бути підкріплені підписаним договором 
(контрактом) про переробку давальницької сировини. У додатку до нього 
зазначається специфікація на сировину, специфікація виробів із давальницької 
сировини та відповідна технологічна схема переробки.  

Розміщення сировини для підприємства-виконавця у митному режимі 
“Переробка на митній території України”, при провадженні 
зовнішньоекономічної діяльності, можлива за умови отримання дозволу 
митного органу. 

Для того, щоб отримати письмовий дозвіл фіскальної служби на переробку 
товарів на митній території України потрібно подати: зовнішньоекономічний 
контракт, специфікації на сировину, технологічні схеми переробки тощо.  

Важливим організаційним аспектом є дотримання (визначення) порядку 
документального оформлення основних етапів операцій з давальницькою 
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сировиною. Насамперед виконавцям і замовникам необхідно чітко оформляти 
відповідні первинні документи: Акт приймання-передачі давальницької 
сировини у переробку; Звіт виконавця про використання давальницької 
сировини; Акт приймання-передачі конкретного виду готової продукції; Акт 
виконаних робіт щодо переробки давальницької сировини та інші документи 
пов'язанні з такими операціями.  

Отже, правильна організація обліку операцій з давальницькою сировиною 
є основою оперативного, повного та достовірного формування інформації для 
системи управління підприємством.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

 
В сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває 

проблема організації обліку основних засобів. Основними недоліками, які 
існують в організації обліку основними засобами підприємства є 
недосконалість нормативно-правової та методичної бази, застосування 
підприємствами невідповідної облікової політики щодо основних засобів. 

Організація первинного обліку основних засобів визначається як 
цілеспрямований вибір та упорядкування способів і прийомів збирання обробки 
та видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про наявність, рух, 
збереження та використання основних засобів із метою прийняття 
управлінських рішень [1]. Інформація про основні засоби повинна містити дані 
про надходження й вибуття основних засобів, стан їх зберігання й 
використання, правильне й своєчасне нарахування зносу (амортизації), 
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результати реалізації, ліквідації основних засобів, обсяги витрат на ремонтні 
роботи й поліпшення основних засобів. Важливим моментом відображення в 
бухгалтерському обліку його об’єктів є первинне спостереження.  

На наш погляд, основними недоліками обліку основних засобів, які 
знижують ефективність їх використання, можна віднести: проблеми 
інформаційного забезпечення первинних документів з обліку основних засобів; 
проблема оцінки основних засобів; 

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що існують 
певні проблеми з нормативним забезпеченням порядку оформлення первинних 
документів. Так, наприклад, стосовно обліку основних засобів, існує 
розбіжність між вимогами П(С)БО 7 “Основні засоби” та окремими графами 
типових первинних документів [2, 3]: окремі графи типових форм первинних 
документів втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються 
(наприклад, код норми амортизаційних відрахувань, норми амортизаційних 
відрахувань, джерело придбання (фінансування), дата початку сплати за 
основні засоби).  

Первинні документи мають містити достатньо інформації, що 
характеризують об’єкт і мають бути підставою для проведення записів у 
бухгалтерському обліку. В той же час документи повинні слугувати 
юридичною підставою щодо доказовості наявності об’єктів та здійснення 
різного роду операцій з ними. Тому ми вважаємо, що окремі форми первинних 
документів мають містити наступну інформацію: 

– строк корисного використання основних засобів;  
– справедливу вартість (у передбачених П(С)БО 7 випадках);  
– дату та суму дооцінки або уцінки об’єкту;  
– метод нарахування амортизації;  
– ліквідаційну вартість;  
– суму ПДВ, сплачена у зв’язку із надходженням об’єкта не знайшли 

відображення у типових первинних документах з обліку основних засобів. 
Згідно П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємства можуть використовувати 

два види оцінки за первісною та справедливою вартістю [2]. Найпоширенішим 
методом, який використовується у національному обліку є відображення 
основних засобів за первісною вартістю, що складається з фактичних витрат на 
створення та їх придбання. Слід відмітити, що при використанні даного методу 
оцінки, в умовах інфляції, відсутні методичні основи обґрунтованого 
визначення вихідної оцінки основних засобів. 

Виділимо основні елементи, які, на нашу думку, необхідно враховувати 
при організації обліку основних засобів: 

– довготривалий термін використання об’єктів протягом якого потрібно 
обліковувати основні засоби;  

– необхідність проведення ремонтів, модернізації основних засобів, які 
призводять до зміни первісних характеристик основних засобів, які потрібно 
своєчасно відображати в облікових регістрах. 

Таким чином, організація первинного обліку основних засобів повинна 
поєднуватись в систему взаємоузгоджених способів та методів обліку, що 
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охоплюють весь комплекс облікових процедур. При цьому необхідно звернути 
увагу на запровадження  графіку документообігу та удосконаленні окремих 
типових форм первинних документів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У 
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
Увагу науковців та економістів здавна привертала проблема з'ясування 

сутності поняття “дебіторська заборгованість”, ототожнення її з такими 
категоріями як “борг”, “дебітор”, “розрахунки”, проблеми її класифікації а 
також розкриття основних способів відображення та оцінювання дебіторської 
заборгованості в бухгалтерському обліку суб’єкта підприємницької діяльності. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 
про дебіторську заборгованість і її розкриття у фінансових звітах визначає 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 10 “Дебіторська 
заборгованість”, відповідно до якого, дебіторська заборгованість – це сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами є юридичні та 
фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні 
суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [5]. Однак таке 
визначення вітчизняні та зарубіжні вчені вважають поверховим, що не дає 
змоги для глибшого розуміння економічного значення поняття. 

У науковій літературі існує ,багато думок щодо трактування дебіторської 
заборгованості, що пояснюються різними науковими поглядами дослідників, 
зокрема: 

- Дубровська Є. В. визначає дебіторську заборгованість як неоплачені 
юридичними та фізичними особами товари (роботи, послуги) та/або вилучені 
кошти з кругообігу підприємства, що мають документальне підтвердження, яке 
надає право на отримання боргу у вигляді грошових коштів, їх еквівалентів або 
інших активів [2]; 

- Н. Матицина дає таке тлумачення цієї категорії: “Дебіторська 
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заборгованість – розмір неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності 
виконати грошові зобов’язання перед підприємством після настання 
встановленого договором строку їх оплати” [3]; 

- Бєлозерцев В. трактує дебіторську заборгованість, як грошове вираження 
результату вимушеної або заздалегідь запланованої господарсько-економічної 
операції кредитного характеру з контрагентами, що була у минулому та борг за 
неї може бути достовірно визначений, узгоджений з контрагентом та сплачений 
підприємству у майбутньому, а в поточний момент відображений у балансі 
підприємства як актив [1]. 

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, термін “дебіторська 
заборгованість” визначають за змістом як Аccounts Receivable та Receivables 
[4]. 

Аccounts Receivable (дебіторська заборгованість, обсяг продажу або 
дебітори) – суми, що мають надійти від покупців та відображені в 
бухгалтерських книгах підприємства, але не підтверджені векселями, траттами 
або акцептами (відкриті балансові рахунки), тобто сукупна сума, що має бути 
виплачена дебіторами. Така дебіторська заборгованість стає частиною 
поточних активів, якщо пред’явлені позови погашаються на дату звіту або 
протягом 12 місяців після звітного періоду відповідно стандартній практиці 
обліку. 

Receivables (розстрочена дебіторська заборгованість) – вимоги до третіх 
осіб на отримання в майбутньому грошей, товарів, послуг. Дана дебіторська 
заборгованість включає рахунки на отримання заборгованості від покупців 
яким надано розстрочку, заборгованість по векселям, заборгованість 
службовців, заборгованість страхових компаній по усуненню майнових збитків. 

Варто зауважити, що не існує окремого міжнародного стандарту, який 
регламентує питання відображення в обліку дебіторської заборгованості. Облік 
дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ), що 
розкривають зміст та особливості відображення фінансових активів, тому 
дебіторську заборгованість відноситься у міжнародній практиці до фінансових 
активів. При цьому у міжнародних стандартах не дається чіткого визначення 
поняття дебіторської заборгованості. МСБО 39 “Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка” зазначає: “позики та дебіторська заборгованість – це 
непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають 
визначенню та не мають котирування на активному ринку” [4]. Науковці 
вважають таке тлумачення поняття “дебіторської заборгованості” ширшим 
порівняно з тлумаченнями, наведеними у національних стандартах. 

Отже, дебіторська заборгованість є складною фінансово-економічною 
категорією, яка відіграє одну із ключових ролей у рентабельності підприємства, 
його платоспроможності, здійснені ефективного управління його 
господарською діяльністю та максимально доцільному використанні наявних 
фінансових ресурсів.  

 
 



18 

Список використаних джерел 
1. Бєлозерцев В. Щодо товарного кредиту та дебіторської заборгованості на підприємстві / 

В. Бєлозерцев // Економіст. – 2009. – №11. – С. 23-28. 
2. Дубровська Є. В. Дослідження сутності поняття “Дебіторська заборгованість” / Є. В. 

Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2009. – №2. – С. 202-
205. 

3. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління 
дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – С. 
38-42. 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності: (редакція станом на 12.03.2013 р.) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: наказ 
Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. 
 

Голубка М. М., 
студент спеціальності 
072 “Фінанси, банківська справа та 
страхування” 
Наук. керівник: Мельник О. А., 
викладач циклової комісії обліку та 
фінансово-економічної діяльності, 
Львівський кооперативний коледж 
економіки і права 
 

ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗВІТНОСТІ У 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
З метою забезпечення правильного введення бухгалтерського обліку всі 

документи повинні бути правильно оформлені та відображати всі фактичні дані 
щодо проведення господарських операцій. Бухгалтерські документи являються 
основою формування бухгалтерського обліку.  

Документація – це засіб оформлення процесу здійснення господарських 
операцій за рахунок використання відповідних документів, які призначення для 
первинного обліку господарських операцій на обов’язкових умовах. Значення 
документації у бухгалтерському обліку досить велике та впливає на всі аспекти 
управління підприємство за рахунок забезпечення контролінгу над майном 
господарських одиниць. Бухгалтерська документація використовується у цілях 
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, 
проведення аудиторських перевірок та контролінгу. 

Документ – це паперовий або машинний носій відображення 
господарських операцій. Документи можна поділити на первинні документи, 
які складають відповідальні за бухгалтерських облік особи у період відразу 
після завершення процесу виконання господарських операцій та  зведені – 
процедура їх складання ґрунтується на снові відповідних первинних 
документів.  

З метою оформлення операцій господарського призначення на 
підприємствах застосовують різноманітну документацію. Для правильного 
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відображення у бухгалтерському обліку операцій використовується 
класифікація документів. 

Так, у залежності від змісту відображення господарської операції, яка 
підлягає документуванню, документи первинного призначення поділяється на 
грошові документи, які забезпечують відображення грошових розрахунків 
підприємства з використанням прибуткових та видаткових касових ордерів, 
банківських виписок та ін., матеріальні документи передбачають відображення 
господарських операцій з надходження та вилучення основних засобів та 
товарно-матеріальних цінностей за рахунок оформлення прибуткових та 
видаткових касових ордерів, а також лімітних карток, ордерів, вимог та ін., 
розрахункові документи сприяють належному відображенню розрахункових 
операцій між юридичними та фізичними особами за рахунок використання 
рахунків-фактур, платіжних вимог, доручень та ін. 

Достовірність та повнота відображення господарських операцій та 
відображення даних у фінансовій звітності залежить від правильного 
оформлення документів. Так, згідно із Положенням про документальне 
забезпечення записів бухгалтерського обліку первинні документи повинні бути 
складенні у період безпосереднього проведення господарських операцій або 
відразу після завершення даної дії. 

Реквізити – це показники, які відображають сутність операцій 
господарського призначення. Основні реквізити відображенні у кожному 
документі, натомість, додаткові реквізити мають властивість бути 
притаманними лише певним окремим видам документів. Основною 
характеристикою документів являється їх відображення на бланках типових 
форм, які затверджені Міністерством фінансів і Міністерством статистики 
України, або бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та 
відомствами України. Для правильного та достовірного відображення даних в 
документах, вони повинні бути простими, зручними та забезпечити достовірну 
інформацію щодо формування бухгалтерського, фінансового та статистичного 
відображення даних. Тому з метою виконання даних вимог доцільно 
застосовувати до документів уніфікацію та стандартизацію. 

Зокрема, уніфікація документів являє собою розробку єдиних форм 
документування для відображення та оформлення однотипних бухгалтерських 
операцій у процесі господарської діяльності підприємства. Стандартизація – це 
забезпечення встановлення для бланку однотипного документування 
однакового найбільш раціонального розміру та форм з відповідним 
розміщенням реквізитів на документі. Документооборот являє собою 
забезпечення руху документів від початку складання чи забезпечення 
одержання від інших підприємств до процесу передачі на збереження даних 
документів в архіві із відображенням відповідних облікових регістрів. 

Термін зберігання документів та звітності підприємства встановлюється у 
відповідності до вимог Головного державного управління при Кабінеті 
Міністрів України. Зокрема, Головна книга та особові рахунки робітників і 
службовців, баланси та звіти повинні зберігатися постійно, натомість, акти 
проведення документарних ревізійним перевірок упродовж 5-ти років; а 
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документи, які стали підставою для відображення облікових записів доцільно 
зберігати 3 роки.  
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ :  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Формування та розвиток бухгалтерського обліку в кооперативних 

підприємствах здійснюється у відповідності до певних законодавчо визначених 
правил та норм у сфері методичного забезпечення оцінки та реєстрації 
бухгалтерських операцій та даних в офіційній фінансовій звітності. Принципи 
бухгалтерського обліку – це основні правила у сфері регулювання фінансової 
діяльності  кооперативного підприємства.  

Принцип автономності – суб’єкт господарювання на мікрорівні має право 
здійснювати бухгалтерський облік відособлено та незалежно від свої 
засновників, тобто власників фінансових ресурсів, але при цьому варто 
дотримуватися всіх нормативно-правових актів щодо правильно ведення 
бухгалтерії; також підприємство зобов’язане відображати свої показники 
фінансово-господарської діяльності, має відповідальність перед бюджетом 
щодо сплати податків та обов’язкових платежів, формує взаємовідносини із 
потенційними контрагентами та персоналом. 

Принцип безперервності – у відповідності до статутних документів 
господарська діяльність здійснюється на умовах постійного розвитку та з 
допомогою використання норм та правил ведення бухгалтерського обліку. 
Виконання принципу безперервності дозволяє підприємству уникнути 
банкрутства та зменшити ймовірність виникнення непередбачуваних ситуацій. 
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Принцип доказовості – відповідно до даного принципу кожна господарська 
операція має бути задокументованою у відповідності до нормативно-правового 
регулювання бухгалтерського обліку.  

Принцип грошової оцінки означає, що грошова одиниця є засобом 
вимірювання господарських даних організації. 

Принцип собівартості вказує на вартість коштів, які визначені на підставі 
первісної вартості готівки і їх еквівалентів, виплаченої або нарахованої 
(отриманої) при придбанні або виробництва цих коштів (або при обліку 
зобов'язання). 

Принцип обачності передбачає відображення у фінансовій звітності 
достовірних даних щодо отриманих доходів та здійснених видатків. 

Принцип закріплення передбачає відображення у бухгалтерській звітності 
підприємства даних щодо формування капіталу підприємства його 
засновниками. 

Принцип дискретності передбачає розрахунок теперішньої вартості 
майбутніх чистих надходжень готівки (або їх еквівалентів), які за прогнозом 
повинні отримати підприємства в ході звичайної господарської діяльності. Цей 
метод корисний при оцінці довгострокових розрахунків до отримання та до 
виплати.  

Принцип нарахування – це принцип запису бухгалтерських операцій в 
момент їх завершення, який означає, що доходи записуються тоді, коли вони 
нараховані і коли нараховані гроші ще не можуть бути отримані, витрати 
записуються тоді, коли вони нараховані і коли готівкові гроші ще можуть бути 
не виплачені . 

Принцип суттєвості відповідає за відображення у фінансовій звітності 
обсягу витрат на всіх життєвих циклах розвитку асортиментної політики 
підприємства. Перешкоджає нагромадженню надлишкових інформаційних 
ресурсів.  

Принцип правомочності вказує на необхідність відображення всіх 
господарських подій, незалежно від закладених положень бухгалтерського 
обліку у статутних документах.  

Принцип відповідності відповідає за встановлення розмежувань між 
витратами та доходами, між періодизацією завершення циклу формування 
виробничих ресурсів та урегулювання узгодження між обсягами доходів та 
витрат у звітному періоді.  

Принцип облікової політики передбачає реалізацію методу обліку моменту 
реалізації: по відвантаженню продукції або за надходженням грошей на 
розрахунковий рахунок. 

Принцип реалізації вказує на визначення суми готівки (або її еквівалентів), 
яка повинна бути отримана або сплачена в разі конверсії коштів і зобов'язань в 
процесі звичайної господарської діяльності.  

Принцип періодизації обліку вказує на можливість “штучного” поділу 
діяльності підприємств на тимчасові періоди.  

Таким чином, окреслені основні принципи побудови бухгалтерського 
обліку в кооперативних підприємствах мають взаємопов’язані риси та 
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забезпечують їх виконання в мікроекономічному середовищі за рахунок 
відповідних функцій. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сьогодні в Україні більшість підприємств використовують залучені кошти. 

Це призводить до утворення зобов’язань та до взаємозв’язку з іншими 
підприємствами. 

Своєчасний та повній аналіз обліку зобов’язань слід раціонально 
організовувати оскільки зобов’язання впливають на стійкість та 
кредитоспроможність підприємства.  

Зобов’язання, які відображаються в бухгалтерському обліку, мають 
подвійний зміст, а саме юридичній та економічний. Як юридична категорія 
зобов’язання – це господарські відносини, що регулюється правом. В результаті 
цих відносин одна сторона може вимагати від іншої здійснити господарські 
операції такі як передача майна, виконання робіт, надання послуг і т.п., а інша 
сторона зобов’язана виконувати вимоги щодо предмету договору і має право 
вимагати відповідну винагороду у вигляді грошей або зустрічних послуг. 

Згідно із П(С)БО 11 зобов’язання – це заборгованість підприємства яка 
виникла в наслідок минулих подій і погашення якої ,як очікується , призведе до 
зменшення ресурсів підприємства. Наявність боргів (зобов’язань) зменшує 
економічні вигоди підприємства та його капітал.  

Зобов’язання виступають суттєвою складовою господарських операцій 
суб’єктів підприємницької діяльності з точки зору їх фінансової стабільності і 
тому є одним з основних джерел формування засобів для більшості сучасних 
підприємств. 

Проблеми класифікації зобов’язань досліджувалась безліч разів у багатьох 
наукових працях але підхід , який дозволив би чітко сформувати основні 
класифікаційні ознаки, які дозволять задовольнити потреби користувачів 
відсутні. Також спостерігається неоднозначність трактування класифікаційних 
ознак у нормативній регламентації, в теорії та обліковій практиці ,що визначає 
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необхідність продовження досліджень за цим напрямком.  
Теоретичні аспекти формування зобов’язань та їх особливості 

багаторазово вивчалися такими науковцями як Бутинець Ф.Ф., Палія В.Ф., 
Соколова Я.В. та іншими. Дослідження наукових праць та практики діяльності 
підприємств свідчать, що деякі теоретичні положення є дискусійними, а деякі 
важливі аспекти класифікації визнання, оцінки обліку та аналізу потребують 
вдосконалення через те ,що ті класифікації та методи є застарівши ми в 
сучасних умовах підприємництва. 

Аналіз інформації дозволяє дійти висновку, що законодавчих актах та 
поглядах науковців не існує єдиного підходу до видів зобов’язань, що мають 
місце в діяльності господарюючих суб’єктів. На нашу думку най наближеними 
до практичних застосувань на підприємствах різних форм власності є поточні, 
довгострокові зобов’язання, забезпечення та передплати покупців. 

Критичний аналіз та співставлення різних наукових поглядів та 
законодавчих актів в галузях бухгалтерського обліку, економіки, управління, 
фінансів та банківської справи дозволило виокремити види зобов’язань, які 
мають місце в практичній діяльності різних суб’єктів господарювання. 

Також необхідно удосконалити класифікацію поточних зобов’язань 
шляхом доповнення ознакою відображення їх у балансі з метою формування 
необхідної  інформації для контролю за виконанням зобов’язань відповідно до 
договорів та в цілях проведення прогнозного аналізу зміни джерел утворення 
активів підприємства; систему обліку поточних зобов’язань через введення 
рахунків третього та четвертого порядків у розрізі суб’єктів, об’єктів та строків 
дотримання погашення поточних зобов’язань, а також методику обліку знижок 
при одержанні товарів, робіт, послуг від постачальника за різними умовами 
договору, списання поточних зобов’язань у вигляді податкового боргу з 
податку на прибуток у зв’язку з його реструктуризацією або визнанням його 
безнадійним, податку на додану вартість та зобов’язань за договорами у 
позабалансовому обліку; структуру пасиву Балансу (форма № 1 “Баланс”) через 
подання зобов’язань у порядку зростання строків їх погашення, а також 
доповненням форми № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”  
інформацією про поточні зобов’язання: суми зобов’язань за об’єктами їх 
виникнення; суми поточних зобов’язань у межах строків їх погашення; суми 
поточних зобов’язань, за якими закінчився строк їх погашення (прострочена 
заборгованість), та суми списаної кредиторської заборгованості, за якою минув 
строк позивної давності, з метою поліпшення інформаційного забезпечення 
платоспроможності підприємства. 

Для більш повного відображення в обліку поточні зобов’язання доцільно 
буде деталізувати за терміном погашення на ті які указані нижче, а саме : 

- до 3 місяців,      
- від 3 до 6 місяців, 
- більше 6 місяців.   
Для забезпечення стійкості фінансового стану підприємства та його 

платоспроможності облікова інформація про поточні зобов’язання має 
фіксувати їх динаміку максимально швидко. Це є можливим за умови 
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використання ефективної класифікації поточних зобов’язань у бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності.  

Для забезпечення надання єдиної загальної класифікації зобов‘язань як у 
науковій бухгалтерській літературі, так і у нормативно-правовій, ми 
пропонуємо поділ поточних зобов‘язань за відповідними критеріями, зокрема: 
умовами виникнення, співвідношенням прав і обов‘язків суб‘єктів, 
визначеністю предмета виконання зобов‘язання, за характером взаємозв‘язку, 
за складністю погашення, за часом виникнення, за способом погашення, за 
можливістю оцінки, за строком погашення, за вартістю, за об’єктом 
зобов’язання, за формою залучення, за видом діяльності. 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ 

 
Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від 

реалізації - головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерною 
особливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво. Облік 
витрат - відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, понесених 
на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, 
виробництва та реалізації в розрізах, що формують собівартість продукції. 

Для аналізу за витратами поряд з їх обліком за економічними елементами 
застосовується групування витрат на виробництво за статтями калькуляції, в 
розрізі яких обчислюється собівартість продукції. Класифікація витрат за 
калькуляційними статтями собівартості розкриває цільове призначення витрат 
та їх зв'язок з технологічним процесом. Це групування використовується для 
обчислення витрат за видами виготовленої продукції та місцем виникнення 
витрат (цехами, відділами тощо) і залежить від багатьох факторів: методу 
планування витрат, технологічного процесу та продукції, що виготовляється. 
Встановлення переліку та складу статей калькулювання виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг) повинно бути регламентоване Наказом 
про облікову політику підприємства.… 

Одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства, 
який комплексно характеризує використання всіх ресурсів, а саме, 
матеріальних, трудових та фінансових є собівартість продукції. Відповідно до 
національних стандартів бухгалтерського обліку собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг) включає виробничі витрати і складається з виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 
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виробничих витрат [1, с. 556]. Вона є базою ціни продукції, визначає 
економічну ефективність впровадження нової техніки, доцільність та 
вірогідність виробництва різних видів продукції.  

Вагомий внесок у вивчення питання управління собівартістю внесли такі 
науковці, як: В. І. Бачинський, Н. М. Грабова, Л. В. Гнилицька, К. Друрі, В. Б. 
Івашкевич, Й. В. Канак, М. В. Корягін, П. О. Куцик, Л. В. Нападовська, М. С. 
Пушкар, Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, О. М. Чабанюк, В. О. Шевчук та інші. 

Для формування собівартості продукції, відповідно до поставлених 
завдань на підприємстві, необхідно систематизувати і узагальнити існуючі 
підходи щодо складу собівартості та визначення резервів її зниження. 
Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використаних у процесі 
виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, 
основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво.             
……Систематичне зниження собівартості промислової продукції - одна з 
основних умов підвищення ефективності промислового виробництва. Вона 
робить безпосередній вплив на величину прибутку, рівень рентабельності, а 
також на бюджет підприємства. В системі техніко-економічних розрахунків 
собівартість продукції визначається шляхом її калькулювання - обчислення 
собівартості окремих виробів. Калькулювання потрібне для обчислення 
рентабельності виробництва, визначення економічної ефективності різних 
організаційно-технічних заходів, обґрунтування цін на вироби, аналізу витрат 
на виробництво однакових виробів на різних підприємствах та обґрунтування 
інших господарських рішень. При калькулюванні собівартості продукції 
складають наступні види калькуляцій: планова, звітна, нормативна [2, с. 72].  

Розрахунок планової, звітної, нормативної калькуляцій повинно 
здійснюватись з використанням єдиних статей калькулювання, встановлених 
для даного виду продукції (послуг, робіт). Як правило, на підприємствах 
обчислюють планові та фактичні калькуляції. Планові складаються за 
плановими нормами витрат, фактичні калькуляції обчислюються за їхнім 
фактичним рівнем. Таким чином калькулювання собівартості є одним з 
основних елементів системи управління не тільки собівартістю продукції але й 
виробництвом в цілому. Найбільш ефективним шляхом зниження собівартості 
продукції є впровадження економних технологій виробництва, переймання 
світового досвіду по зменшенню собівартості [3, с. 45-46]. 

Собівартість продукції підприємства є найважливішим узагальнюючим 
показником економічної ефективності її виробництва. В ній відбиваються всі 
сторони господарської діяльності: ступінь технологічного оснащення 
виробництва та освоєння технологічних процесів; рівень організації 
виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей; 
економічності використання матеріальних і трудових ресурсів і інші умови і 
чинники, які характеризують виробничо-господарську діяльність. Від її рівня 
залежать фінансові результати діяльності підприємств, темпи розширеного 
виробництва і, звичайно ж, їх фінансовий стан. Зниження собівартості 
продукції сприяє збільшенню прибутку та підвищенню 
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конкурентоспроможності. Ефективне управління собівартістю повинно бути 
орієнтоване на пошук для шляхів її зниження. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Організація бухгалтерського обліку витрат операційної діяльності має свої 

особливості, викликані специфікою документування господарських операцій з 
понесення таких витрат, їх класифікацією та визнанням, значною 
номенклатурою статей та порядком їх відображення у фінансовій звітності .  

В основу методики обліку та організації бухгалтерського обліку витрат 
операційної діяльності покладено два ключових принципи – принцип 
періодичності та принцип нарахування та відповідності. 

Принцип періодичності обліку витрат операційної діяльності передбачає 
можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою 
складання звітності. 

За принципом нарахування та відповідності витрати та доходи 
порівнюються за один і той самий період. Тому до проведення такого 
порівняння визначається відповідний період. Це дуже важливо, бо принцип 
нарахування передбачає відображення результатів діяльності – господарських 
операцій – у тому звітному періоді, коли вони відбулися, не враховуючи 
моменту отримання чи сплати грошових коштів.  

Зауважимо, що при організації обліку більшість облікових номенклатур 
витрат операційної діяльності формуються на інших об’єктах організації 
обліку: запасів, засобів праці, розрахунків із постачальниками, за податками, 
іншими кредиторами та підзвітними особами, праця та її оплата тощо. 

Через специфіку здійснення господарських операцій, які пов’язані із 
виникненням витрат операційної діяльності, носії первинного обліку для 
топологічних ділянок обліку "Адміністративні витрати", "Витрати на збут" та 
"Інші операційні витрати"  можуть бути одні і ті ж. 
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Що ж стосується топологічної ділянки  "Собівартість реалізації" то, як 
таких, носіїв первинного обліку не існує, оскільки обліковий процес для даної 
ділянки розпочинається із стадії поточного обліку. Така ж ситуація є і на інших 
топологічних ділянках обліку витрат операційної діяльності. Наприклад, 
нарахування податків та зборів, які відносяться на витрати операційної 
діяльності (єдиний соціальний внесок, плата за землю) записи в облікові 
реєстри здійснюються на підставі податкової звітності, які є носіями 
підсумкового обліку.   

Врахування таких особливостей дозволяє оптимально побудувати 
обліковий процес та підвищити рівень аналітичності облікової інформації про 
витрати операційної діяльності підприємства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В 

УКРАЇНІ 
 

Сучасний тип еколого-економічного розвитку економіки, на думку 
більшості вчених можна визначити як техногенний тип економічного розвитку. 
Характерними рисами цього типу є швидке і виснажливе використання 
невідновних природних ресурсів та значна експлуатація відновлюваних 
ресурсів. Це призводить до значного економічного і, разом з тим, екологічного 
збитку, який можна прийняти за оцінку деградації природних ресурсів і 
забруднення навколишнього середовища. За цих умов, особливої актуальності 
набуває екологічний облік. 

Проблемні аспекти екологічного обліку в Україні розглядалися такими 
вітчизняними науковцями, як В. Вернадський, О. Вороновська, Л. Гринів, В. 
Жук, І. Замула, Л. Ларуш, Л. Максимів, Л. Пелиньо, С. Подолинський, М. 
Руденко, М. Федоров, В. Шевчук та інші. 

Вважаємо, що бухгалтерський екологічний облік – система збору, 
реєстрації та узагальнення інформації, яка забезпечить можливість виявлення, 
оцінки, планування і прогнозування, контролю та аналізу екологічних витрат і 
екологічних зобов'язань. На нашу думку, в цілому система екологічного 
бухгалтерського обліку на підприємстві повинна включати в себе чотири 
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основні складові: облік екологічних зобов'язань, облік екологічних витрат, – 
екологічна звітність, екологічний аудит. 

Проведені дослідження показали, що переважна більшість наукових робіт, 
присвячених екологічному обліку та звітності, містить точку зору, що 
екологічна звітність повинна відображати екологічну діяльність підприємства в 
галузі охорони навколишнього середовища та показники екологічної 
ефективності компанії.  

Проте, слід зазначити, що термін “екологічна звітність” має різні 
тлумачення. Так, Муруєва Е. К. зазначає, що “екологічний звіт – це 
комунікативний інструмент для представлення досягнень підприємства в галузі 
екологічної профілактики та охорони навколишнього середовища”. [1, с. 87]. 
Сєров Г.П. відзначає що, екологічна звітність – це інформація, яка надається у 
вигляді у вигляді річного звіту підприємства, спеціального екологічного звіту, 
заяви (декларації), з викладенням екологічної політики, а також у формі 
інформаційних бюлетенів, відеосюжетів, брошур, сайту в Інтернеті. [2, с. 340]. 
Чхутіашвілі Л. В. розглядає екологічну звітність як звітність про 
природоохоронну діяльність, яка включає інформацію: за інвестиціями в 
природоохоронну діяльність;за загальнофірмовими витратами на охорону 
навколишнього середовища та ступеня їх впливу на фінансові результати 
діяльності; за витратами на наукові дослідження і розробки в галузі охорони 
навколишнього середовища та раціонального природокористування; за 
витратами з управління природоохоронною діяльністю та її планування; за 
витратами, пов'язаними з ліквідацією наслідків шкоди; за витратами, 
сплаченими добровільно або за рішенням суду; за фінансовими наслідками 
заходів у галузі охорони навколишнього середовища для майбутніх періодів [3].  

Таким чином, існують різні трактування поняття та складу екологічної 
звітності підприємства, що зумовлено, перш за все, відсутністю державного 
регулювання у сфері екологічного обліку та звітності. Разом з тим, вважаємо, 
що необхідно розробити систему принципів підготовки екологічної звітності, 
які б забезпечували точність та прозорість складання  встановлених форм. 
Зокрема, пропонуємо дотримуватися таких принципів при формуванні 
екологічної звітності: охоплення інтересів зацікавлених сторін; суттєвість; 
повнота висвітлення; збалансованість; порівнянність; точність; своєчасність; 
надійність.  

Отже, екологічні аспекти сьогодення здійснюють посилений вплив на 
економічну діяльність сучасних підприємств. За таких умов особливої 
актуальності набуває екологічний облік, який дає об’єктивну оцінку стану і 
динаміки природної спадщини, взаємодії між економікою і навколишній 
середовищем, витратам на профілактичні заходи, охорону навколишнього 
середовища і відшкодування екологічного збитку. 
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МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 
ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

 
З початком переходу української економіки до ринкових відносин, почався 

швидкий розвиток торгівлі як одного з ключових елементів ведення малого, 
середнього та великого бізнесу, а також потужного джерела наповнення 
державного бюджету. Важливою умовою ефективного функціонування 
економіки ринкового типу є розвинута інфраструктура товарних ринків, 
важливою компонентою якої є торгівельні підприємства. 

Найбільш вагому роль для підприємств торгівлі відіграють товари, 
оскільки організація реалізації товарів є основною функцією розподілу 
матеріальних благ в сфері споживання. В свою чергу, методичну та 
інформаційну базу для прийняття управлінських рішень щодо збільшення 
обсягів реалізації та доходів торгівельного підприємства складає 
бухгалтерський облік. Тому дослідження і удосконалення обліку на 
торгівельних підприємствах, необхідність переходу на систему обліку, яка 
найбільш наближена до організаційних та методологічних принципів 
міжнародних стандартів постає важливим актуальним завданням. 

Так, теоретичні положення і практичні аспекти обліку в цілому, та 
товарних запасів зокрема, обґрунтовані в роботах: В. І. Бачинського, Ю. А. 
Вериги, Р. М. Воронка, Й. В. Канака, О. В. Карпенко, М. В. Корягіна, П. О. 
Куцика, Ф. Ф. Макарука, О. А. Полянської, Н. М. Ткаченко, О. М. Чабанюк та 
інших. 

У зарубіжній літературі питання обліку запасів розкриті в роботах 
Міддлтона Д., Мюллера Г., Нідлза Б., Скоуна Т., Хорнгрена X.Т., Фостера Дж., 
Бріттона Е., Ватерстоуна К., Друрі К., Дональда І. Кізо, Джеррі Ж. Вейганта, 
Террі Д. Уорфілда та інших. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 
вчених, практиці господарської діяльності торгівельних підприємств, слід 
відзначити, що залишається дискусійною низка теоретичних і практичних 
положень щодо методики обліку товарних запасів, які потребують окремого 
розгляду.  
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Багатомірність економічних явищ та процесів вимагають адекватних 
методів їх пізнання, тобто цілеспрямованого процесу, який вирішує чітко 
визначені завдання. У процесі дослідження методики обліку товарних запасів 
слід у повній мірі застосовувати загальнонаукові методи дослідження: 

– емпіричного рівня (спостереження, опис, вимірювання, порівняння); 
– емпіричного та теоретичного рівнів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, формалізація, системний підхід, статистичні методи, 
узагальнення); 

– теоретичного рівня (історичний метод, системно-структурний). 
Усі визначені методи необхідно застосовувати в тісному поєднанні та 

динамічному взаємозв’язку. Інформаційною базою обліку товарних запасів є 
законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань регламентації 
бухгалтерського обліку в Україні, міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з теоретичних та 
практичних проблем обліку з товарними запасами. 

Таким чином, при організації обліку товарних запасів слід застосовувати 
методичне та інформаційне забезпечення, що буде передумовою його 
раціонального та ефективного функціонування. 

 
Катарина Х. І., 
студентка освітнього рівня магістра  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: доц. Лозовицький С. П., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Аналіз наукових праць, присвячених питанням дослідження, свідчить про 
відсутність комплексного підходу до вивчення обліку основних засобів. При 
цьому не менш важливі організаційно-методичні проблеми обліку основних 
засобів, пов'язані з обліком з метою оподаткування, залишаються недостатньо 
вивченими. 

Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів 
внесли роботи М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця,  Г. П. Бессонової та інших вчених-
економістів. Отримані ними протягом багатьох років результати теоретичних і 
практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають 
велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. 

Раціональна експлуатація основних засобів - важливий фактор зниження 
собівартості продукції.  

Стан та використання основних фондів - один із найважливіших аспектів 
аналітичної роботи, оскільки саме вони є матеріальним втіленням науково - 
технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якої 
господарської діяльності.   

Проблемними питаннями є облік амортизації й ремонтів основних засобів.  
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Метою будь-якого підприємства в ринкових умовах господарювання є 
одержання прибутку. Досягнення мети може бути здійснене за рахунок більш 
раціонального використання всіх наявних у розпорядженні підприємства 
засобів. Тому перехід української економіки на ринкові відносини зумовлює 
подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку в частині відбиття 
фактичних витрат підприємства, у тому числі й у частині витрат на ремонт 
основних засобів. 

Актуальність значно зростає при подальшому розгляді амортизації як 
джерела проведення ремонтних робіт з підтримки основних засобів у робочому 
стані, а також при відбитті зазначених витрат в обліку. Тому розглянуті в даній 
статті питання є актуальними і своєчасними. 

Метою дослідження є всебічний розгляд амортизації як джерела 
ремонтних робіт з поліпшення основних засобів, а також розгляд проблеми 
усунення подвійного включення у витрати виробництва витрат на ремонт і 
виявлення причин, які призводять до необґрунтованого росту балансової 
вартості основних засобів.  

Деякі аспекти обліку основних засобів потребують перегляду та 
реформування, наприклад залишаються невирішеними протиріччя між 
податковим та бухгалтерським обліком щодо нарахування амортизації, щодо 
обліку безоплатно одержаних основних засобів, обліку поліпшення основних 
засобів, що призводить до виникнення різниць в обчисленні податку на 
прибуток. 

Щодо розрахунку амортизації основних засобв слід сказати , що вона 
здійснюється відповідно до П(С)БО і МСФЗ з урахуванням обмежень, 
установлених пп. 14.1.138, 138.3.2–138.3.4 ПК. Тобто платник податків, який 
розраховує різниці та веде разом із бухгалтерським податковий облік ОЗ, при 
переході на нові правила: 

- не повинен, включати до складу ОЗ невиробничі ОЗ і нараховувати 
амортизацію на вартість цих активів, а також на вартість їх ремонтів і 
поліпшень; 

- не повинен застосовувати виробничий метод нарахування амортизації 
(якщо амортизація нараховувалася за таким методом, то для цілей податкового 
обліку його доведеться замінити іншим); 

- повинен порівнювати строк експлуатації в бухгалтерському і 
податковому обліку. 

Якщо виявиться, що строк у бухобліку перевищує мінімально допустимий, 
то для розрахунку податкової амортизації береться бухгалтерський строк. 
Інакше застосовуються мінімально допустимі ПК строки. 

Витрати на ремонт та поліпшення відносять до складу витрат періоду, а 
витрати на поліпшення (модернізацію, реконструкцію, доопрацювання) 
капіталізують. Надалі витрати, які збільшили вартість об'єкта, 
обліковуватимуться як різниці з амортизації. 

Проблема обліку амортизаційних відрахувань вважається однією з 
найактуальніших,тому що амортизаційні відрахування є одним з елементів 
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собівартості і одночасно джерелом фінансування та об’єктом державної 
політики. 

Кожному підприємству необхідно обрати метод нарахування амортизації. 
Прямолінійний метод є найбільш поширеним у світі та найпростішим у 
застосуванні. Він дозволяє рівномірно розподілити суми амортизації між 
обліковими періодами. Саме тому це дозволить збалансувати витрати і 
витрачати менше на знос основних засобів.  

 
Кишкан А. Р.,  
студент освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: проф. Медвідь Л. Г. 
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ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

 
Необхідною передумовою ефективності управління витратами на 

підприємстві є інтеграція всіх його функцій, які здійснюються різними 
службами підприємства (бухгалтерією, плановим, виробничим та іншими 
відділами). Лише координуючи їх роботу, бухгалтерська служба здатна 
забезпечити необхідною інформацією систему управління. 

До інформаційного забезпечення обліку витрат відносять первинні 
документи, звітність матеріально-відповідальних осіб, синтетичні та аналітичні 
реєстри обліку. 

Первинні документи з обліку витрат цукрового підприємства формуються 
на кожному етапі виробництва, починаючи з надходження буряка на 
бурякопункт і завершуючи оприбуткуванням на складі цукру. 

Цукрова промисловість заготовляє один вид сільськогосподарської 
сировини – цукровий буряк, і має певні складнощі з її обліком при надходженні 
на завод, насамперед, у зв’язку з масовістю процесу заготівлі за порівняно 
короткий період часу та великою кількістю постачальників. 

Надходження буряків на бурякопункт оформляється прибутковою або 
видатковою накладною. Після завершення кожної виробничої зміни вагар 
групує усі наявні в нього накладні разом з актами на відбір проби цукрових 
буряків для визначення забрудненості, складає супроводжувальний реєстр і 
передає документи в бухгалтерію. Крім того, лаборант бурякоприймального 
пункту на основі актів на відбір проб робить відповідні записи у спеціальний 
“Журнал обліку аналізів на фактичну забрудненість цукрових буряків”. При 
цьому єдиним документом для проведення розрахунків за зданий буряк 
служить “Прийомна квитанція на закупку цукрового буряка”. 

Крім того, на основі накладних, завідувач бурякопункту формує Зведену 
денну відомість приймання цукрового буряка, в якій узагальнюється 
інформація про контрагентів, від яких надійшов цукровий буряк, та про 
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загальну кількість оприбуткованого цукрового буряка за день та від початку 
сезону, і здає її до бухгалтерії. 

Відпуск цукрового буряка на виробництво має оформлятись відповідним 
первинним документом. На ТОВ “Збаражський цукровий завод” такий відпуск 
оформляється Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів. На ТзОВ “Радехівський цукор” внутрішню передачу цукрового 
буряка не оформляють відповідним документом, а надходження буряка на 
виробництво фіксують лише у технологічних документах заводської 
лабораторії.  

Безпосередньо на виробництві інформація про переробку цукрового буряка 
фіксується у відповідних журналах в лабораторії заводу. 

Облік виготовлення меляси здійснюють шляхом зважування всієї меляси 
(або шляхом розрахунку її ваги), яка надійшла з виробництва. Результат і аналіз 
виробленої меляси заносять в “Журнал обліку виробки меляси”, який ведуть в 
лабораторії заводу. На основі записів у цьому журнал щодобово складають 
“Акт на оприбуткування меляси” за формою № П-3 (цукор), який передають в 
бухгалтерію і який є основою для оприбуткування її з виробництва. 

Оприбуткування жому свіжого з виробництва проводиться щодобово за 
даними зважування на стрічкових вагах при його транспортуванні в 
жомосховище. Його оприбуткування оформляється Актом на оприбуткування 
свіжого жому з виробництва. Крім того формують також Довідку про 
результати аналізу жому для визначення сухих речовин. 

Облік сушеного жому здійснюють за фактичною вагою в “Журналі обліку 
вироблення сушеного жому” за змінами. Оприбуткування виробленого 
сушеного та гранульованого жому проводять у міру його здавання на склад, і 
оформляють накладною за формою № ПГ-112 або Актом на оприбуткування 
сухого та гранульованого жому. 

Для обліку виготовленого цукру оформляють Приймально-здавальну 
накладну на цукор, в якій вказується зміна, що виготовила цукор, показники 
лічильника, масу цукру (брутто, нетто та вагу тари). На ТзОВ “Радехівський 
цукор” в даній накладній також фіксується інформація про кількість 
використаної тари та бірок.  

Вище названі первинні документи та журнали обліку меляси, жому та 
цукру ведуть на всіх досліджуваних цукрових заводах. 

На основі записів журналів обліку основної та супутньої продукції в кінці 
звітного періоду формують звіт “Кінцеві виробничо-технічні показники по 
бурякоцукровому виробництві”, в якому узагальнюються всі дані по 
виробництву, після чого він здається в бухгалтерію. 

Окремо здійснюється документування мішкотари, в яку затарюється 
цукор. Облік руху тари і тарних бірок, які знаходяться в підзвіті бригадира 
пакувального відділення, здійснюють в “Книзі обліку руху тари і бірок в 
пакувальному відділенні”, форма № П-12 (цукор). Книгу веде бригадир 
пакувального відділення.  

Для правильного визначення ваги – нетто цукру, затареного в мішки, 
комісія проводить контрольне зважування кожної партії однакових мішків 



34 

(тари), які надійшли в пакувальне відділення і визначає середню вагу одного 
мішка. Результати зважування і розрахунку середньої ваги фіксують в 
“Журналі обліку контрольного зважування тари” – форма № П-11 (цукор), який 
є документом для встановлення ваги тари при зважуванні мішків з цукром.  

Зважуванню підлягає також кожен запакований мішок цукру. Облік 
кількості запакованих і зважених за зміну мішків цукру здійснюють у 
“Відомості обліку руху цукру-піску в пакувальному відділенні” за формою № 
П-10 (цукор). Узагальнена схема документального оформлення на цукровому 
підприємстві подана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Узагальнена схема руху первинних документів  

на цукровому заводі (сформовано автором) 
З рисунка видно, що в бухгалтерію здаються звіти матеріально - 

відповідальних осіб з відповідними первинними документами, а журнали та 
книги обліку, на основі яких вони формуються, залишаються у відповідному 
структурному підрозділі. 
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Отже, до інформаційного забезпечення обліку виробничих витрат 
відносяться первинні документи, які враховують технологічні та організаційні 
особливості виробництва. На цукрових заводах є розроблені відповідні форми 
первинних документів обліку витрат, але вони використовуються не на всіх 
заводах і не в повному обсязі. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ 

 
Інвестиційна діяльність підприємства – це об'єктивний процес, що має 

свою логіку, і розвивається відповідно до властивих йому закономірностей і 
відіграє важливу роль в господарській діяльності підприємства. Відповідно до 
Закону України “Про Інвестиційну діяльність” інвестиційною діяльністю є 
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації 
інвестицій. 

Термін “інвестиційна діяльність” увійшов у вітчизняний науково-
практичний обіг з початком розбудови незалежної України, однак до 
теперішнього часу серед науковців і практиків відсутня єдність щодо 
тлумачення його сутності. Як видно з табл. 1, навіть у законодавчих актах 
відсутня єдність щодо визначення сутності інвестиційної діяльності. Найбільша 
відмінності у тлумаченнях терміну “інвестиційна діяльність” спостерігається не 
лише у кінцевій меті інвестування, але і у способах його здійснення. Найбільш 
вузьким є тлумачення інвестиційної діяльності як придбання та реалізації 
необоротних активів, а найбільш широким – як комплексу заходів, 
направленого на отримання прибутку. Однак на сьогоднішній день 
інвестиційна діяльність – це вже не просто вкладення ресурсів з метою 
отримання прибутку, це важлива складова міжнародного руху капіталу, яка 
здатна прискорювати міграцію капіталу в одних сферах господарства і 
уповільнювати в інших. 

Таким чином, інвестиційну діяльність можна визначити як комплекс 
практичних заходів держави, фізичних та юридичних осіб, направлений на 
ефективне розміщення інвестиційних ресурсів з метою отримання очікуваного 
ефекту. Очікуваним ефектом не обов’язково може бути отримання прибутку, 
держава досить часто може виступати інвестором абсолютно не розраховуючи 
на прибуток у короткостроковій перспективі, коли вкладаються ресурси в 
наукові дослідження, будівництво об’єктів соціальної або природоохоронної 
інфраструктури. 
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Таблиця 1 
Тлумачення терміну “інвестиційна діяльність” 

Джерело, автор Зміст 
Л. Гончаренко Процес вкладення інвестицій і здійснення практичних 

дій з метою отримання прибутку і/або досягнення 
іншого корисного ефекту 

М. Денисенко Комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, 
які вкладають свої ресурси (у матеріальній, 
фінансовій або іншій майновій формі) з метою 
отримання прибутку [1, с. 14].  

А. Пересада  Послідовна сукупність практичних дій суб’єктів 
(інвесторів) та учасників щодо здійснення інвестицій 
з метою одержання доходу або прибутку [2, с. 21]. 

Закон України “Про 
інвестиційну 
діяльність”  

Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб 
і держави щодо реалізації інвестицій [3]. 

Інструкція про 
порядок складання та 
оприлюднення річної 
фінансової звітності 
банків України 

Придбання і продаж довгострокових активів, а також 
інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових 
коштів [4]. 

 
Деякі економісти прирівнюють інвестиційну діяльність до “азартних ігор” 

та зазначають, що інвестор – це гравець на ринку, який отримує вигоду за 
рахунок невдачі інших гравців цього ж ринку. Інші науковці вбачають у такому 
розумінні неточність та зазначають, що між інвестиційною діяльністю та 
азартними іграми насправді існує певна спорідненість, однак гра базується на 
випадковості і непередбачуваності, а в інвестиційній діяльності хоч і присутні 
випадкові чинники, однак вона базується на причино-наслідкових зв’язках. 

Отже, на нашу думку під інвестиційною діяльністю, як об’єкт обліку та 
контролю, необхідно розуміти процес придбання чи реалізації необоротних 
активів або фінансових інвестицій, які не є еквівалентами коштів. 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Розвиток економіки країни безпосередньо пов’язаний із розвитком 
підприємств, діяльність яких спрямована на одержання прибутку. В свою чергу, 
результати діяльності підприємства залежать від правильної організації оплати 
праці, оскільки мотивовані працівники працюють краще.  

Оплата праці є важливим джерелом задоволення матеріальних і 
нематеріальних потреб співробітників підприємства, а зобов’язання з оплати 
праці є одним з видів поточних зобов’язань за розрахунками. Облік цього виду 
поточних зобов’язань є трудомістким та потребує особливої уваги працівників 
облікового апарату підприємства. 

Заробітна плата, звичайно має досить складну структуру, що включає 
постійну і змінну частину. Постійна частина заробітної плати повинна бути 
гарантована працівникові при виконанні ним норм праці (тарифна ставка, або 
посадовий оклад). 

Оплата праці, виступає одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського 
обліку кожного суб’єкта господарювання і багато в чому визначає собівартість 
готової продукції. Бухгалтерський облік повинен не тільки відображати 
дотримання особистих інтересів працівників, але і оподаткування: сплату 
єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб [3, с. 20]. 
Платниками єдиного податку можуть бути суб’єкти господарювання – 
юридичні та фізичні особи, які згідно чинного законодавства поділяються на 
чотири групи залежно від обсягу доходу, кількості найманих працівників і виду 
діяльності. 

Сьогодні найважливішими завданнями організації обліку, аналізу та 
аудиту розрахунків підприємства з оплати праці є: забезпечення своєчасності 
проведення розрахунків з оплати праці персоналу компанії (нарахування 
оплати праці, сум до утримання і видачі на руки), забезпечення своєчасності і 
правильності віднесення на собівартість суми нарахованої зарплати і усіх 
необхідних відрахувань, збирання і групування показників, що характеризують 
організацію праці на підприємстві для можливості оперативного управління і 
складання усієї необхідної звітності. 

Однією з умов правильної організації бухгалтерського обліку розрахунків з 
оплати праці є чітке документування всіх операцій та подій, що відображено на 
рисунку 1. 
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Рис. 1. Етапи організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати 

праці на підприємстві 
 

Першим етапом організації обліку розрахунків із заробітної плати є облік 
особистого складу працівників, який організовується в основному відділом 
кадрів підприємства. Другим та найважливішим етапом є формування обліку 
праці та первинного обліку робочого часу. На цьому етапі відбувається вибір 
системи табельного обліку, розробка внутрішньої інструкції з його ведення, та 
відбувається контроль за його виконанням.  

Важливим етапом організації обліку є вибір первинних документів, при 
цьому слід ураховувати кількість документів: чим менше їх буде, тим простіше 
буде вести облік, тому слід застосовувати універсальні, накопичувальні 
документи. Основним документом, що регламентує на підприємстві розміри 
основної та додаткової заробітної плати, а також преміювання працівників та 
різні додаткові виплати є Положення про оплату праці на підприємстві. 
Основним документом обліку використання робочого часу є табель, за 
допомогою якого отримують дані про фактично відпрацьований час, на підставі 
якого потім нараховується заробітна плата. Основним документом, що регулює 
трудові відносини між працівниками і підприємством, є колективний договір. У 
ньому встановлюються взаємні зобов’язання сторін: власника чи 
уповноваженого ним органу (керівника підприємства, дирекції), з одного боку, і 
колективу найманих працівників в особі його виборного органа 
(профспілкового комітету, ради трудового колективу) за регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, з іншої сторони [2, с. 
30]. 

Заключним етапом організації обліку розрахунків із заробітної плати є 
організація виплати заробітної плати, на цьому етапі підприємство самостійно 
обирає для себе строки виплати заробітної плати працівникам [1, с. 46]. 

Господарські операції з оплати праці відображаються на підприємстві 
тільки на підставі своєчасно та правильно оформлених первинних документів з 
заповненням усіх реквізитів. 

Організація 
бухгалтерського обліку 
розрахунків з оплати 
праці на підприємстві 

Перший етап

Облік особистого 
складу працівників 

підприємства

Другий етап 

Облік праці та робочого 
часу

Третій етап

Організація виплати 
заробітної плати на 

підприємстві
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На підприємствах, організаціях, установах документообігом є раціонально 
організована система створення, перевірки, обробки та здача в архів первинних 
документів обліку, підвищити якість ведення якої пропонується застосуванням 
підприємством оперограм та графіків документообігу. 

При обліку оплати праці на підприємствах, організаціях, установах можуть 
виникати різного роду порушення та помилки, які негативно впливають на 
достовірність бухгалтерської звітної інформації. Тому, до оплати праці як до 
однієї з основних статей витрат (яка включається до собівартості продукції і, 
відповідно, впливає на розмір доходу підприємства) завжди необхідно 
підходити з особливою увагою з метою забезпечення раціонального 
використання грошових ресурсів та їх економії на підприємстві. 

Необхідно зосередити увагу на аудиті розрахунків з оплати праці, який 
займає об’ємну частину аудиторської перевірки, ця ділянка обліку є досить 
специфічною та вимагає від аудиторів особливої уваги і зосередженості [4, с. 
115]. Під час даної перевірки аудитору, з одного боку, важливо переконатись у 
дотриманні підприємством норм чинного законодавства про оплату праці, 
відсутності порушень умов оплати праці, а з іншого – перевірити правильність 
сум нарахованої та виплаченої заробітної плати, інших виплат; правильність 
здійснених нарахувань на фонд оплати праці та відрахувань податків і зборів із 
заробітної плати, а також відповідність відображення операцій в 
бухгалтерському обліку і достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності 
підприємства. 

Аналізуючи вищезазначене, ми прийшли до висновку, що облік, аналіз та 
аудит розрахунків підприємства з оплати праці є одним з найважливіших 
об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві, який відрізняється особливою 
складністю. Тому керівництву підприємств необхідно приділяти особливу 
увагу правильності організації обліку розрахунків підприємства по оплаті 
праці. На підприємстві слід розробляти внутрішні нормативні документи, що 
розкривають порядок організації облікових робіт з метою їх упорядкування. 
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ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ БАЛАНСУ 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) має велике значення для 

управління підприємством, так як надає менеджерам різних рівнів інформацію, 
за допомогою якої можна здійснити оцінку фінансового стану та дослідити 
його динаміку. У НС(П)БО 1 “Загальні вимоги до складання фінансової 
звітності” зазначено, що “баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, 
який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал” [1]. 
Відповідно, завдяки інформації балансу можна дослідити структуру майна та 
джерел його фінансування, охарактеризувати фінансову стійкість і 
платоспроможність підприємства. З огляду на це, невипадково, що сучасними 
науковцями і практиками велика увага приділяється дослідженню балансу. 
Однак, питання його удосконалення залишаються актуальними. 

На наш погляд, удосконалення бухгалтерського балансу має бути 
спрямоване на пiдвищення його iнформацiйної потужностi та зручностi 
використання у процесi аналiзу фiнансового стану підприємства. Цьому 
сприятиме змiна позиціонування у балансi окремих видiв майна та джерел його 
формування у контексті дотримання порядку розміщення статей у активі – від 
найменш до найбільш ліквідних, а в пасиві – залежно від строку погашення.  

Насамперед, необхідно уточнити структуру балансу з точки зору 
виокремлення і позиціонування його розділів. Відповідно до НС(П)БО 1 
“Загальні вимоги до складання фінансової звітності” актив чинного балансу 
містить такі розділи, як I. “Необоротні активи”; II. “Оборотні активи”; III. 
“Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття”, а пасив – I. 
“Власний капітал”; II. “Довгострокові зобов’язання і забезпечення”; III. 
“Поточні зобов’язання і забезпечення”; IV. “Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утриманими для продажу, та групами вибуття”. На 
нашу думку, недоречно виокремлювати в окремі розділи “Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та групи вибуття” – в активі та “Зобов’язання, 
пов’язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групами 
вибуття” - в пасиві. Відображення таких активів та зобов’язань окремими 
розділами порушує логічну структуру бухгалтерського балансу та викликає 
сумніви при віднесенні цих активів до складу необоротних чи оборотних 
активів під час проведення аналітичних процедур.  

Відповідно, логічніше було б “Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття” включити як окрему статтю до другого розділу 
активу балансу “Оборотні активи”, а “Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утриманими для продажу, та групами вибуття” до третього розділу 
пасиву – “Поточні зобов’язання і забезпечення”. Доречність включення даних 
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розділів у другий і третій розділи відповідно активу і пасиву балансу  
підтверджує наявність відповідних субрахунків у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій [2]. Зокрема, облік наявності та руху необоротних 
активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу, ведуть на 
субрахунку 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу” 
[2]. Облік зобов’язань, прямо пов’язаних із необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу ведуть на субрахунку 680 “Розрахунки, 
пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу”. При цьому керуються нормами Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність”. 

Удосконаленню структури балансу сприятиме, на наш погляд, і 
дотримання порядку розміщення статей в активі балансу від найменш до 
найбільш ліквідних, а в пасиві – залежно від терміну погашення. Таку практику 
побудови балансу використовують у більшості зарубіжних країн. Відповідно, 
ми пропонуємо статті “Витрати майбутніх періодів” та “Інші оборотні активи” 
розмістити на початку другого розділу активу. У такому випадку останньою 
статтею у розділі буде позиціонуватися стаття “Гроші та їх еквіваленти”, що є 
цілком виправдано з точки зору ліквідності активів. Що ж стосується пасивів, 
то доречним буде розташувати статті “Поточні забезпечення”, “Доходи 
майбутніх періодів” та “Інші поточні зобов’язання” на початку третього розділу 
пасиву балансу. 

Отже, в силу інформаційної вагомості балансу, як основної форми 
фінансової звітності, актуальними є питання дослідження його будови. 
Запропоновані зміни у розташуванні окремих розділів і статей активу та пасиву 
балансу сприятимуть, на нашу думку, удосконаленню його структури та 
повнішому задоволенню інформаційних потреб аналітиків. 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ 

ПОКУПЦЯМИ  
 

Нестабільний розвиток економіки, що супроводжується інфляційними 
процесами, актуалізує питання дотримання платіжної дисципліни покупців 
перед підприємством. Існування дебіторської заборгованості – закономірне 
явище, однак підприємству необхідно використовувати сучасні інструменти 
управління нею задля нейтралізації ризику неплатежів. Визначальна роль в 
удосконалення процесу управління дебіторської заборгованості належить 
бухгалтерському обліку. Адже “від оперативності та правильності поданої 
інформації про стан дебіторської заборгованості залежить своєчасність вжиття 
заходів щодо її погашення і відображення у фінансовій звітності підприємства 
за звітний період” [2, с. 125]. 

Вагомий внесок у розробку методичних та організаційних засад 
бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями зробили такі науковці, як: Ф. 
Бутинець, О. Петрик, С. Голов, П. Куцик, В. Бачинський, Н. Малюга, Л. 
Лігоненко та ін. Однак зміна умов господарювання потребує поглибленого 
дослідження питань розрахунково-платіжних відносин підприємств з метою 
удосконалення управління дебіторською заборгованістю. Зокрема, це 
стосується таких питань, як класифікація, оцінка і відображення в обліку 
дебіторської заборгованості та організація дієвого контролю за її станом і 
своєчасністю погашення; створення резерву сумнівних боргів тощо.  

Для уникнення утворення безнадійної дебіторської заборгованості 
насамперед, необхідно правильно і своєчасно вести документацію розрахунків: 
заповнювати первинні документи із зазначенням всіх необхідних реквізитів та в 
установлені терміни передавати всі документи в бухгалтерію, контролювати 
своєчасність проведення розрахунків. В сучасних умовах доцільно розширити 
систему авансових платежів, адже відстрочка оплати за поставлені товари, 
продукцію, роботи або ж послуги в умовах інфляції призводить до знецінення 
коштів. 

Пришвидшенню перетворення дебіторської заборгованості у грошові 
активи сприятиме, на наш погляд, використання таких видів оплати 
дебіторської заборгованості (рефінансування), як: векселі, форфейтинг та 
факторинг. 

Ще одним із заходів, який сприятиме покращенню розрахунків із 
покупцями, є удосконалення методів створення резерву сумнівних боргів. 
Сьогодні на більшості вітчизняних підприємств даний резерв не створюють, не 
зважаючи на норми П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Відповідно до 
даного положення резерв сумнівних боргів можна створювати за методом 
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абсолютної суми сумнівної заборгованості або методом застосування 
коефіцієнта сумнівності. О. В. Костюнік, Л. Л. Турова та В. М. Ковтуненко 
вважають,що “загальним негативним моментом для обох методів розрахунку є 
їх нормативна неврегульованість та неефективність використання на 
підприємствах. Оскільки метод абсолютної суми сумнівної заборгованості 
прийнятний лише для підприємств з невеликою кількістю дебіторів. Метод 
використання коефіцієнта сумнівності доцільно використовувати лише для 
заборгованості, термін якої не перевищує року” [1, с. 30]. З огляду на зазначене, 
слушною, на наш погляд, є пропозиція авторів щодо врахування про 
формуванні резерву сумнівних боргів експертних оцінок щодо показників 
поточного та прогнозованого фінансового стану підприємства.  

Удосконалення питань обліку дебіторської заборгованості необхідно 
розглядати у контексті формування системи ефективного внутрішнього 
контролю за станом розрахунків із покупцями та дотриманням оптимального 
співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями. Це 
сприятиме отриманню правдивої та об’єктивної інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень щодо розрахункових відносин підприємства. 

Таким чином, раціональна організація та удосконалення методики обліку 
розрахунків із покупцями є забезпечувальним аргументом ефективного 
функціонування діяльності підприємств, оскільки сприяє прискоренню 
оборотності активів завдяки своєчасному надходженню коштів та зниженню 
рівня ризику неплатежів і підвищенню рівня фінансово-економічної безпеки. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКЦІЇ  

 
На даний період часу позиції української економіки є нестійкими, тож 

вони потребують багатьох змін, і в першу чергу у сфері управління 
виробництвом, однією з суттєвих змін є необхідність розробки досконалої 
системи обліку витрат, яка відповідала б особливостям виробництва України. 

Облік витрат займає провідне місце в економіці підприємства, так як на 
ньому базується економічна база виробництва продукції в цілому. Дослідження 
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даної теми є актуальним у зв’язку з високою соціально-економічною 
значущістю проблеми управління витратами виробництва продукції.  

Облік витрат - це відображення витрат, що здійснюються на підприємстві 
протягом певного періоду, пов’язаних з процесами постачання, виробництва і 
реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції [1]. 

Витратами визнаються зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 
призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені [2]. 

Облік витрат на виробництво продукції на підприємствах регулюється 
національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Для 
сучасного стану нормативно-правової бази України розроблені Методичні 
рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 
промисловості. В даних рекомендаціях визначено нову оптимальну методику 
розрахунку такого показника як “виробнича собівартість продукції (робіт, 
послуг)” та розроблено методику її калькулювання як на промислових 
підприємствах, так і в непромислових організаціях, що випускають промислову 
продукцію, незалежно від форми власності і господарювання. Перелік статей 
витрат на різних підприємствах відрізняється. Виділення окремих витрат у 
самостійні статті або, навпаки, об'єднання окремих статей дозволяє розробити 
номенклатуру статей витрат, що буде відповідати специфіці виробництва. 

У зв'язку з відсутністю планування й аналізу витрат за калькуляційними 
статтями та формальним складанням фактичних калькуляцій, на підприємствах 
значно послабилась контрольна функція обліку за місцями виникнення витрат і 
центрами відповідальності [3]. 

Дослідження проблеми показує, що на підприємствах відсутня система 
гнучкого оперативного обліку, результативного попереднього контролю 
виробничих витрат та їх жорсткого нормування. 

Існують три загальні методи обліку витрат, які забезпечують досягнення 
визначеної мети та вирішення конкретного завдання: нормативний, 
оперативного контролю та фактичної собівартості. Сучасні методи оптимізації 
витрат мають бути гнучкими, простими у використанні та надавати в 
оперативному порядку необхідну для прийняття управлінських рішень 
інформацію. 

Сьогодні найпродуктивнішою формою ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах, є автоматизована журнальна форма бухгалтерського обліку. 
Вивчення стану оперативного обліку витрат на виробництво свідчить, що 
сьогодні на підприємствах цьому виду обліку та аналізу не приділяється 
належної уваги. Проте здійснення якісного автоматизованого оперативного 
обліку на виробництві дасть змогу уникнути негативних явищ втрати 
виробничих запасів підприємства, зведе вірогідність виникнення 
непродуктивних витрат до мінімуму. 

Таким чином, наявна система обліку витрат на виробництво продукції не 
сприяє посиленню контролю та використанню інформації про витрачання 
ресурсів для проведення економічного аналізу з метою прийняття рішень за 
відповідними структурними підрозділами (центрами виникнення витрат). Не є 
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вирішеною також і проблема стосовно напрямів подальшого вдосконалення 
обліку виробничих витрат в Україні. Так як перший крок у цьому вже зроблено, 
а саме прийнято та впроваджено Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку та оновлено План рахунків бухгалтерського обліку, необхідно і далі 
рухатися в бік міжнародної стандартизації обліку. 

Отже, сучасний стан бухгалтерського обліку не дає вичерпної оперативної 
інформації про витрати виробництва, так як облікова інформація групується 
переважно в кінці місяця і відображає події, що вже минули. На підприємствах 
інформаційна база обліку витрат виробництва використовується не в достатній 
мірі для прийняття управлінських рішень, що відповідно є негативним явищем.  

Для вирішення проблеми покращення обліку витрат виробництва 
необхідно, перш за все, створити таку нормативну базу виробництва 
промисловості, яка відповідала б нормативно-законодавчій базі України, з 
одного боку, а з іншого - враховувала би особливості виробництва на даному 
етапі розвитку країни. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В 
УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

 
В умовах трансформації економічних відносин серед проблемних питань 

обліку необоротних активів на підприємстві значне місце займають питання 
відображення в бухгалтерському обліку стану та руху інвестиційної 
нерухомості. Це стосується, зокрема, оцінювання та визнання інвестиційної 
нерухомості, які справляють безпосередній вплив на подальше відображення в 
обліку підприємства. Особливо актуальними вказані питання є в умовах 
застосування сучасного нормативного забезпечення облікових процедур. 

Слід зауважити, що під час відображення в бухгалтерському обліку 
операцій з інвестиційною нерухомістю, всі суб’єкти господарювання повинні 
керуватися нормами П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” [1]. Підприємства, 
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які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, повинні 
враховувати вимоги МСФЗ 40 “Інвестиції в нерухомість” [2]. 

Вивченням та дослідженням питань оцінювання, визнання та 
бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості займалися відомі українські 
вчені, а саме, М. І. Бондар, Т. А. Бондар, І. В. Супрунова, Т. В. Головко, Р. Л. 
Грачова та інші. Водночас, багато теоретичних та практичних положень 
залишаються актуальними для досліджень, що й стало підставою для 
подальшого вивчення зазначеної тематики.  

Завданням нашого дослідження є оцінка чинної методики визнання, 
оцінювання та обліку інвестиційної нерухомості з метою її вдосконалення . 

Згідно п. 4 П(С)БО 32, інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані 
на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів 
та/або збільшення власного капіталу [1]. 

Інвестиційна нерухомість є складовою основних засобів підприємства, 
особливістю якої є те, що вона генерує грошові потоки незалежно від інших 
необоротних активів. Це означає що з метою обліку інвестиційної нерухомості 
застосовуються особливі правила обліку, які регламентовані П(С)БО 32, а не 
П(С)БО 7 “Основні засоби” [3]. Так, П(С)БО 32 встановлює певні правила щодо 
ідентифікації та переведення нерухомого майна до складу інвестиційної 
нерухомості або виведення її зі складу цих активів, а також під час розкриття 
інформації у фінансовій звітності. 

Важливим чинником відображення активу у складі інвестиційної 
нерухомості є наявність права власності на такий актив. Натомість, орендар, до 
якого не переходить право власності за договором оренди активу, не має права 
обліковувати орендований актив як інвестиційний. 

Досить вагомим питанням є оцінювання активів, що належать до 
інвестиційної нерухомості. П(С)БО 32 передбачає два методи оцінювання 
інвестиційної нерухомості: 

− за справедливою вартістю; 
− за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 

урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. 
Вибір підприємством методу оцінювання повинен бути передбачений його 

обліковою політикою та базуватися на аналітичному дослідженні ринку, 
оскільки впливатиме на методику обліку стану та руху об’єкта інвестиційної 
нерухомості.  

Не менш важливим питанням є ідентифікація об’єкта інвестиційної 
нерухомості та його виокремлення серед групи об’єктів основних засобів. У 
зв’язку з цим рекомендуємо удосконалити аналітичний облік на субрахунку 100 
“Інвестиційна нерухомість”. Це дасть змогу правдиво та вірогідно відображати 
інформацію про інвестиційну нерухомість у бухгалтерському обліку та 
розкривати у фінансовій звітності підприємства. 

Таким чином, з метою реалізації основних принципів бухгалтерського 
обліку, передбачених чинним законодавством, під час відображення в обліку 
операцій з інвестиційною нерухомістю, слід неухильно дотримуватися правил і 
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методик, передбачених не лише П(С)БО 32, але й власною обліковою 
політикою підприємства та іншими нормативно-правовими актами з питань 
бухгалтерського обліку. 
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ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА СУЧАСНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЇХ ОБЛІКУ  

 
В умовах економічних перетворень пріоритетними напрямами соціально-

економічного розвитку держави є пошук нових видів діяльності бізнесу з 
метою підвищення ефективності господарювання, передусім, завдяки 
використанню інноваційної складової. Як свідчить практика, зниження 
ефективності діяльності підприємств на сучасному етапі більшою мірою 
пов’язане із зовнішніми чинниками. В таких умовах підприємства повинні 
формувати раціональну політику управління внутрішніми ресурсами, від 
реалізації якої залежить результат діяльності.  

Ефективність управління внутрішніми ресурсами, основною складовою 
яких є власне майно, здебільшого ґрунтується на відомостях, створюваних у 
середовищі бухгалтерського обліку. Це твердження безпосередньо стосується і 
орендних операцій підприємства. У зв’язку з цим, потребують детального 
вивчення теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку орендних  
операцій в умовах застосування сучасного законодавства. Актуальність  
вказаної тематики дослідження підтверджують систематичні зміни чинного 
законодавства, внаслідок яких змінюються підходи до обліку і оподаткування 
орендних операцій суб’єктів бізнесу.  

Питання бухгалтерського обліку та оподаткування орендних операцій 
досліджували відомі вітчизняні вчені, зокрема, І. І. Червен, Л. М. Духновська, 
С. І. Деньга, І. Є. Галущак, Є В. Калюга та інші. Проте, внесення змін до 
нормативного забезпечення обліку орендних операцій вимагає подальших 
наукових досліджень. Так, в сучасних умовах потребують детальнішого 
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вивчення питання відображення в обліку і звітності операційної оренди активів 
підприємства. 

Нагадаємо, що питання відображення в обліку операційної оренди активів 
набуло більшої актуальності у зв’язку за змінами податкового законодавства 
[1]. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 
про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності 
регулюються нормами, викладеними у П(С)БО 14 “Оренда” [2]. Згідно цього 
П(С)БО оренда вважається фінансовою за наявності наведеного у ньому 
переліку ознак. Отже для ідентифікації орендної операції, спочатку слід 
проаналізувати умови орендного договору та порівняти їх із вказаними вище 
ознаками. У випадку невідповідності жодній зі вказаних ознак, операцію слід 
віднести до складу операційної оренди.  

В бухгалтерському обліку орендодавця передані в операційну оренду 
активи продовжують обліковуватися на балансі. Натомість, орендар 
відображатиме отримані активи на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані 
необоротні активи”. Це пов’язано з тим, що згідно господарського 
законодавства, право власності на об’єкт, переданий в операційну оренду 
залишається за орендодавцем. Зазначена норма справляє вплив на 
відображення в бухгалтерському обліку отриманого доходу і понесених витрат 
сторонами договору операційної оренди. 

Так, орендодавець отримає дохід від операційної оренди активу та 
відображатиме його за Кт рахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” 
за умови, що оренда не належить до видів діяльності підприємства. У Звіті по 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) дохід від операційної оренди 
відображатиметься у рядку 2120 “Інші операційні доходи”. Витрати 
орендодавця, понесені у зв’язку з отриманням таких доходів будуть 
відображатися у рядку 2180 “Інші операційні доходи” у тому звітному періоді, 
у якому орендодавець отримає доходи. 

Якщо ж операційна оренда належить до видів діяльності орендодавця, тоді 
отриманий дохід слід відображати за Кт рахунку 703 “Дохід від реалізації робіт 
і послуг” та, відповідно наводити його суму (за вирахуванням непрямих 
податків) у рядку 2000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)” Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Згідно 
принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, витрати, пов’язані з 
отриманим доходом, відображатимуться орендодавцем за Дт 903 “Собівартість 
реалізованих робіт і послуг”, інформація з якого потрапить у рядок 2050 
“Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”. 

Належну за користування об’єктом операційної оренди плату орендар 
визнає витратами згідно П(С)БО 16 “Витрати” на прямолінійній основі 
впродовж строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних 
вигід, пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди [3]. Нарахована 
орендна плата в орендаря відображається залежно від призначення 
орендованого об’єкта та відноситься на Дт рахунків: 23 “Виробництво”, 92 
“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної 
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діяльності” з відповідним віднесенням сум витрат у І розділ “Фінансові 
результати”  Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)  

Таким чином, під час відображення в обліку операційної оренди активів і 
орендодавцем, і орендарем, слід  дотримуватися вимог чинного законодавства.  
У зв’язку з цим, нами продемонстровані особливості обліку доходів та витрат 
підприємств, які пов’язані з операційною орендою активів. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
У сучасних умовах для результативної діяльності кожному 

господарюючому суб’єкту потрібна інформація про економічних партнерів, 
заінтересованих у налагодженні сталих господарських зв’язків. Така 
інформація формується системою бухгалтерського обліку. Поточний 
бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про діяльність 
підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані 
поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це 
досягається складанням фінансової звітності, яка є завершальним етапом 
бухгалтерського обліку. 

Статтею 1 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні” визначено: фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період [4].  

Науково-практичний коментар до Закону України “Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні” дещо по іншому трактує поняття 
“фінансова звітність”: “фінансова звітність підприємства являє собою систему 
узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-
фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). 
Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних 
поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією”. 
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Як зазначається у Енциклопедії інвестицій: “фінансова звітність – це 
система взаємозв’язаних узагальнюючих показників, що відображають 
фінансовий стан підприємства, установи та результати діяльності за звітний 
період” [2]. Проф. Крупка Я. Д. та ін. наводять таке визначення: “фінансова 
звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 
період” [3]. На думку проф. Сопка В. В.: “фінансова звітність підприємств 
являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки 
господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період” [5]. Як 
зазначає Верига Ю.А. : “фінансова звітність підприємства є основним джерелом 
інформації про майно і фінансовий стан, яка необхідна для прийняття дієвих 
управлінських рішень” [1]. 

Ми з даними визначеннями фінансової звітності погоджуємося і вважаємо, 
що фінансова звітність – це основне джерело інформації про фінансовий стан 
підприємства за звітний період та є основою для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. 

У діючих П(С)БО виділяють наступні види фінансової звітності: форма № 
1 - Баланс; форма № 2 - Звіт про фінансові результати; форма № 3 - Звіт про рух 
грошових коштів; форма № 4 - Звіт про власний капітал; форма № 5 - Примітки 
до річної фінансової звітності. 

Для суб’єктів малого підприємництва передбачено складання та подання 
як квартальної, так і річної фінансової звітності, яка включає тільки “Баланс” та 
“Звіт про фінансові результати” спрощеної форми. 

Отже, розглянуті форми фінансової звітності підприємства дають змогу 
здійснити: оцінку активів, пасивів і зобов’язань, визначити ліквідність та 
платоспроможність підприємства; оцінку та прогнозування доходів, витрат та 
фінансових результатів підприємства від різних видів діяльності; оцінку та 
прогнозувати зміни сум грошових коштів підприємства під впливом зміни 
інших активів та пасивів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності; оцінку та прогнозування змін у власному капіталі підприємства, 
визначення змін облікової політики протягом звітного періоду; оцінку та 
прогнозування результатів зміни облікової політики підприємства, визначення 
ризиків або невпевненості, які впливають на ресурси та зобов’язання. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ 

СФЕРИ 
 
З розвитком ринкових відносин в Україні відбулось зростання потреби в 

якісній обліковій інформації, яка є необхідною для управління підприємством. 
Термін “управлінський облік” з'явився в Законі України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні”, ухваленому в 1999 р. В даному Закон 
міститься наступне визначення: “внутрішньогосподарський (управлінський) 
облік - система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства 
для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством”. При цьому 
статтею 8 Закону передбачено, що підприємство самостійно розробляє систему 
і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, але, все ж таки 
розвиток  даної сфери обліку в Україні проходить дуже повільно.  

З огляду на таку ситуацію, академік М. Г. Чумаченко у статті 
“Управлінський облік потребує підтримки” констатує, що “впровадження цієї 
прогресивної форми обліку на підприємствах відбувається вкрай повільно. 
Значною мірою це положення можна пояснити недостатньою увагою 
керівництва підприємств до питання зниження витрат виробництва, 
собівартості продукції.  

В перехідний період до ринкових відносин багато підприємств прагнули 
досягти зростання рентабельності виробництва за рахунок підвищення 
відпускних цін на продукцію. Однак такі можливості в умовах конкуренції 
скорочуються, і тому необхідно виявляти й усувати причини, що гальмують 
впровадження в практику підприємств управлінського обліку” [1].  

В свою чергу, Білоусова І. у своїй статті про роль управлінського обліку 
стверджує, що управлінський облік активно впливає на підвищення 
ефективності виробництва за рахунок зниження собівартості виробленої 
продукції, що прямо веде до збільшення прибутку. І це результат лише тієї 
частини управлінського обліку, який зведено до управління витратами 
підприємства, а управлінський облік має набагато ширший спектр діяльності.  

Також позицію необхідності широкого впровадження управлінського 
обліку відстоює Л. В. Нападовська У своїх роботах вона вказує на основні 
переваги  його запровадження на підприємствах, серед них: 

− досягнення прозорості при формуванні собівартості продукції та 
оптимізації асортименту продукції, що дасть змогу поступово збільшити частку 
найвигідніших видів продукції в продуктовому портфелі; 

− реальну можливість формування гнучкої цінової політики; 



52 

− появу можливості оцінки з точки зору ефективності витрат за всіма 
видами продукції, функціями, процесами, проектами, відповідальними 
особами, регіонами [2]. 

Можливість займати тверду конкурентоспроможну позицію на ринку та 
розширювати діяльність виробничих підприємств в значною мірою залежить не 
лише від достовірної бухгалтерської інформації, а й від інформації яка зможе 
надати власнику підприємства чітке уявлення про стан, розвиток та 
перспективи діяльності. Для формування необхідних даних на виробничих 
підприємствах необхідно впроваджувати систему управлінського обліку, яка 
зможе забезпечити: прийняття ефективних фінансових рішень; належний рівень 
планування та контролю діяльності; здатність чітко формувати уявлення про 
цілі, завдання та стратегію діяльності  підприємства [3]. 

Необхідно зазначити, що впровадження системи управлінського обліку 
тягне за собою певні витрати, які в наш час не кожен власник може собі 
дозволити, але важко не помітити реальних переваг, які дає впровадження 
управлінського обліку. Це пов'язано з тим, що в умовах діяльності 
підприємство: по-перше, використовує тільки бухгалтерський облік та здійснює 
податкові розрахунки для достовірного розрахунку податків та зниження 
податкового навантаження шляхом використання різних схем; по-друге, 
керівництво не розуміє значення “управлінський облік”, це поняття у більшості 
асоціюється з “чорною” бухгалтерією. Тільки з розумінням необхідності 
впровадження управлінського обліку на виробничому підприємстві виникає: 

− його корисність під час розробки стратегії розвитку підприємства та 
визначення головної мети діяльності; 

− можливість визначення основних завдань підприємництва: чим 
займатися, у якому сегменті ринку, який обсяг продукції виробляти, за якою 
ціною, як знижувати собівартість продукції, тощо; 

− можливість збору інформації в окремих аспектах, які потребують 
управління. 

Таким чином, основною перевагою управлінського обліку є те, що 
використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, він забезпечує потреби 
не тільки виробництва, а й маркетингу, управління ресурсами та інших 
напрямів бізнесу. Управлінський облік здійснює аналіз діяльності з 
урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, інформаційно забезпечує 
розробку управлінських рішень.  
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 
РОЗРАХУНКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Із запровадженням реальних ринкових відносин в економіці України 

цілком закономірно постала проблема формування для потреб управління 
інформаційної системи, яка б якнайповніше відповідала його цілям та основним 
завданням. Звичайно, на рівні господарюючих суб’єктів основною 
інформаційною базою є бухгалтерський облік. 

Потреба системи управління сучасного підприємства в точній та 
об’єктивній обліковій інформації наділяє бухгалтерський облік новими 
функціями, що дає можливість говорити про новий напрямок в обліковій науці 
– бухгалтерський облік з метою управління підприємством. 

Фінансовий стан кожного господарюючого суб’єкта залежить від його 
взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, що викликає 
безперервне поновлення кругообігу фінансових і господарських засобів та 
різноманітних розрахунків, зокрема розрахунків з постачальниками та 
підрядниками за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги.  

Тому окремим важливим інструментом бухгалтерського обліку з метою 
управління підприємством можна назвати бухгалтерський облік розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 

Серед вітчизняних вчених проблемні аспекти стосовно обліку розрахунків 
з постачальниками та підрядниками досліджували В. І. Бачинський, Л. М. 
Братчук, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. В. Власюк, С. Ф. Голов, О. Є. Гудзь, 
Я. М. Демченко, В. М. Добровський, М. В. Корягін, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, 
М. Ф. Огійчук, В. О. Озеран, О. М. Петрук, Л. К. Сук, П. Я. Хомин, Е. Ф. Югас 
та інші. 

Важливими питаннями системи управління на підприємстві є 
раціональний вибір партнерів щодо постачання необхідних обсягів запасів та 
оптимізація розрахунків за них і їх облік. 

Сучасні тенденції процесу закупівель запасів характеризуються 
наступними факторами: інтеграція систем постачальників та покупців; 
створення відносин взаємодії та спільного бізнесу, що обумовлено потребою у 
підвищенні ефективності процесу постачання. 

Тому в сучасних умовах господарювання відсутність ефективних 
систематизованих критеріїв вибору партнерів, раціональної схеми 
“формування потреби - вибір постачальників” та організації обліку розрахунків 
з постачальниками призводить до вибору ненадійних постачальників, значних 
втрат фінансових ресурсів та збоїв у постачанні запасів, що негативно впливає 
на виробничих процес підприємств. 
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Як свідчить практика, на вітчизняних підприємствах при прийнятті рішень 
щодо вибору партнерів з постачання користуються, як правило, лише ціновим 
критерієм. Але такий підхід неприйнятний, так як в багатьох випадках ціна 
придбання у ранзі критеріїв стоїть на останньому місці. Тому доцільно 
враховувати систему критерії вибору постачальників, яка б включала б, якість 
продукції, надійність контрагента, комплектність надання послуг та інші. 

Центральним моментом обліку процесу постачання запасів є облік 
розрахункових операцій з постачальниками, який здійснюється за допомогою 
субрахунку 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. Але даний 
субрахунок не дозволяє отримувати оперативну інформацію для управління 
фінансово - розрахунковими операціями, так як не показує заборгованості за 
кожним договором та не характеризує поточну заборгованість, термін сплати 
якої ще не настав, а яка вже - прострочена. 

Тому за результатами дослідження організації обліку на підприємствах і 
для полегшення ведення обліку товарної кредиторської заборгованості за 
конкретними договорами, доцільним є введення до Плану рахунків додаткового 
- позабалансового рахунку 10 “Кредиторська заборгованість” з наступними 
субрахунками: 

101  “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, термін 
сплати якої ще не настав”; 

102 “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 
прострочена”. 

Отже, запропоновані субрахунки допомагають оперативно оцінювати стан 
товарної кредиторською заборгованістю в цілому та за кожним постачальником 
і договором, а також контролювати терміни її погашення. 

Таким чином, система підтримки прийняття рішень щодо оптимального 
вибору постачальників повинна базуватися на моделі, яка враховує систему 
критеріїв вибору і дозволяє правильно визначати найкращих постачальників. 

Запропоновані субрахунки дозволяють не тільки удосконалити організацію 
аналітичного обліку розрахунків з постачальниками, а й сприяють ефективному 
управлінню ними.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах запровадження ринкових відносин досить важливим є те, що 
рівень ефективності діяльності підприємства характеризують його фінансові 
результати, одержані внаслідок господарювання, якими можуть бути як 
прибутки, так і збитки. Фінансовий результат – це показник, який формується в 
процесі порівняння доходів від реалізованих об’єктів діяльності торгового 
підприємства і витрат на їх придбання (створення). 

Організація обліку фінансових результатів здійснюється відповідно до 
законодавчих актів та облікової політики підприємства, яка має значний вплив 
на формування його фінансового результату. Внутрішнім нормативним 
документом, в якому визначається порядок ведення обліку на підприємстві, 
методи та способи організації і ведення обліку (положення облікової політики), 
які використовуються з метою складання та подання фінансової звітності, є 
наказ про облікову політику підприємства. Як стверджує В. І. Бачинський 
“розробка і прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє 
поліпшенню фінансового та управлінського обліку і звітності, що в кінцевому 
підсумку забезпечить ефективність прийняття рішень” [1]. Тому правильний та 
раціональний підхід до визначення положень та елементів облікової політики в 
частині обліку доходів і витрат є запорукою правильного визначення 
фінансового результату господарської діяльності. 

Як відмічає М. Ю. Чік, вивчення питання формування ефективної системи 
обліку необхідно розпочинати з детального дослідження основних дефініцій, 
які її утворюють, а саме “доходи” та “витрати” [2]. Так, організаційно-
методологічні підходи до обліку витрат, доходів і результатів діяльності 
сконцентровано увагу на дослідженні методологічних засад визнання і обліку 
доходів згідно з вимогами П(С)БО 15 “Дохід” і витрат згідно з П(С)БО 16 
“Витрати”, проаналізовано існуючі недоліки і обґрунтовано напрямки 
удосконалення методики і організації бухгалтерського обліку результатів 
діяльності. Система бухгалтерського обліку підприємств України повинна не 
лише забезпечити підготовку фінансової звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, але й передбачити можливість 
трансформації звітності українських підприємств у фінансову звітність за 
міжнародними стандартами фінансової звітності, або, як мінімум, її зіставлення 
з показниками, отриманими на основі цих стандартів [2; 3]. 

Організаційний аспект облікової політики в частині обліку доходів та 
витрат передбачає налагодження системи інформаційних потоків про здійснені 
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господарські операції, впорядкованого первинного обліку доходів та витрат 
діяльності починаючи з центрів виникнення витрат чи використання ресурсів 
до надходження виручки від реалізації продукції на рахунки в банках або в касу 
підприємства. Інформаційні потоки визначаються та регулюються такими 
елементами обліку як: робочий план рахунків, система документації та зміст 
інформації внутрішньої та зовнішньої звітності. 

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати 
діяльності торгового підприємства відображаються в облікових регістрах, які 
потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової 
звітності. Первинними документами, що підтверджують наявність доходів від 
реалізації продукції, (виконаних робіт, наданих послуг) є: прибутковий касовий 
ордер; платіжне доручення; виписка банку; рахунок-фактура; товарно-
транспортна накладна; акт виконаних робіт, наданих послуг; звіт з продажу 
продукції, що є підставою і для списання реалізованої продукції; накладна-
вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів тощо. 

Ефективна організація обліку витрат операційної діяльності підприємства 
передбачає поєднання організаційного та методичного аспектів облікової 
політики з її технічним аспектом. Основними складовими технічного аспекту 
облікової політики є робочий план рахунків; спеціально розроблені форми 
первинних документів відповідно до специфіки та вимог діяльності суб’єктів 
господарювання, що є не уніфікованими; облікові регістри та форми обліку 
(меморіальні, журнальні, автоматизовані); графіки документообороту; обробка 
інформації з використанням комп’ютерних технологій; порядок складання та 
подання внутрішньої, фінансової та податкової звітності. 

Таким чином організація обліку витрат, доходів та фінансових результатів 
на підприємстві є важливою складовою ефективного управління. При цьому 
важливою складовою організації обліку є вибір та затвердження облікової 
політики в частині формування та визнання доходів і витрат суб’єктів 
господарювання (як складових визначення прибутку). Вагоме значення 
ефективно налагодженого процесу обліку прибутку має розробка та 
затвердження внутрішніх документів та регістрів. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ 
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ (ЗНОСУ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Економіка України розвивається, що зумовлює потребу в оптимальному 

використанні обладнання. На жаль, підприємства України недостатньо 
приділяють уваги питанням амортизації на різних стадіях життєвого циклу 
активів, що зумовлено відмінністю чітких правил (рекомендацій) щодо вибору 
методу нарахування амортизації. Нарахування амортизації (зносу) 
регламентується П(С)БО 7 “Основні засоби”, за яким амортизація визначається 
як систематичний розподіл вартості, яка амортизується,  необоротних активів 
протягом строку  їх  корисного використання (експлуатації) [4]. 

Питанням амортизації приділяли увагу в своїх наукових працях українські 
та зарубіжні вчені, зокрема, Бутинець Ф. Ф., Пархоменко В. М., Бородкін О. С., 
Палій В. Ф., Хендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Але зважаючи на суттєві зміни в 
сучасному економічному середовищі багато питань залишаються 
невирішеними, зокрема питання оптимального вибору метода нарахування 
амортизації (зносу) за різними видами основних засобів. 

Амортизація як економічна категорія виникла ще у XVI столітті, набула 
особливого значення у період становлення акціонерних відносин і залишається 
актуальною досьогодні. Сутність поняття “амортизація” дає змогу зрозуміти її 
призначення та походження. Аналіз досліджень наукових праць різних вчених 
вказує на відсутність єдиного підходу до визначення амортизації.  Окремі 
підходи до визначення амортизації наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття “амортизація” 

Автор Визначення 
Пархоменко В.М. 
ПсБО 7 “Основні 
засоби”  

“Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 
необоротних активів протягом строку їх корисного використання 
(експлуатаії)” [3] 

Палій В. Ф. “Амортизація - спосіб повернення капіталу, затраченого власниками на 
створення чи придбання об’єктів, що амортизуються” [2] 

Е.С. Хедриксон, 
М.Ф.Ван Бреда  

“Амортизація – це резерв на споживання активів з граничним часом 
використання” [5] 

  
 Отже, амортизація – це поступове систематичне списання вартості 

основних засобів в процесі їх корисного використання, пов’язане з їх фізичним 
і моральним зносом. 

 Згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби” амортизація основних  засобів  (крім  
інших  необоротних матеріальних активів)  нараховується за різними методами, 
такими як: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискорене 
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зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, характеристика 
яких надається нормативними документами [4]. 

 Не існує єдиної думки щодо найдоцільнішого з методів амортизації, 
зважаючи на тривалість та вартість активу, на який вона нараховується. 
Найбільше впливають на вибір методу нарахування амортизації у практичній 
діяльності такі фактори: 
 1. Простота (складність) методу та можливість його застосування.  
 2. Вплив на собівартість продукції й вартість засобів у звітності.  
 3. Кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати це питання.  
 4. Наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносу. 
 Перевагами прямолінійного методу є простота розрахунку і рівномірність 
розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує 
зіставність собівартості продукції з доходом від її реалізації [1]. Але на 
практиці основні засоби найінтенсивніше використовуються в перші роки 
експлуатації, і відповідно, в цей період вони найбільше зношуються. Тому 
виникла потреба застосовувати методи прискореної амортизації. 
 Перевагами методу зменшення залишкової вартості є те, що упродовж 
перших років експлуатації об'єкта за допомогою нарахування амортизації 
накопичується значна сума коштів, необхідних для відновлення основних 
засобів, але недолік в тому, що метод базується на порівняно складних 
математичних розрахунках і через це є не дуже зручним у використанні. 
 При прискореному нарахуванні зносу перевагою є те, що основна частина 
амортизаційних відрахувань припадає на перші роки експлуатації, що є 
виправданим у випадку швидкого морального старіння об'єкта основних 
засобів. Недолік даного методу в тому, що у перші роки експлуатації об'єкта 
основних засобів показник собівартості завищується, також до недоліку можна 
віднести складність розрахунку амортизаційних відрахувань [1]. 
 Кумулятивний метод вигідно використовувати на великих виробничих 
підприємствах, так як він значно сприяє процесу оновлення довгострокових 
активів підприємства. Крім того, він досить простий, раціональний та 
систематизований. Однак цей метод має значний недолік – сума амортизації не 
залежить від обсягів виробленої продукції, що не дозволяє реально розрахувати 
собівартість виготовленої продукції [1]. 
 Виробничий метод нарахування зносу теж досить простий, раціональний 
та системний. Його краще використовувати у тому випадку, коли щодо активу, 
на який нараховують знос, можна визначити фактичний обсяг виробленої 
продукції. Використання також доцільне, коли економічна корисність того чи 
іншого активу зменшується скоріше через експлуатацію у виробництві, ніж 
просто через плин часу. Недоліком є те, що не завжди можливо достовірно та 
об'єктивно визначити виробничу потужність об'єкта протягом всього терміну 
його експлуатації [1]. 
 За результатами проведеного дослідження виявлено, що кожен метод 
нарахування амортизації має свої переваги та недоліки. Відмінність 
застосовуваних методів амортизації полягає в різному рівні нарахованих 
амортизаційних відрахувань, а також у способі їх розподілення. Залежно від 
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виду основних засобів, умов експлуатації, моральної зношуваності, 
підприємства на свій розсуд можуть застосовувати найбільш ефективний і 
доцільний метод амортизації, але в межах рекомендацій  Податкового кодексу. 
 Так як відсутні чіткі правила (рекомендації) щодо вибору методу 
нарахування амортизації, доцільним було б  розробити на законодавчому рівні 
Положення щодо вибору методу амортизації, у якому були б наведені чіткі 
критерії, на яких має ґрунтуватися вибір. Таке положення дозволило б 
формувати повну, правдиву та неупереджену інформацію щодо стану основних 
засобів на кожному підприємстві. 
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Відступ суспільства від системи планової економіки і його вступ у ринкові 

відносини сильно трансформували умови функціонування підприємств. Тому 
для того щоб розвиватися, підприємствам потрібно проявити ініціативу, 
підприємливість і бережливість з тим, щоб підвищити ефективність збуту та 
виробництва. Якщо цього не дотримуватись то вони можуть опинитися на межі 
банкрутства. В ринкових умовах розвиту та стабільного стану підприємства є  
забезпечення його безперервним стабільним збутом своєї продукції та товарів. 
Де відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, може 
вільно керуватися грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх 
використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації 
продукції, а також витрати по його розширенню та оновленню.  

Діяльність збуту більшості вітчизняних підприємств здійснюється 
безсистемно і неефективно. Так, як ще не налагоджена робота із вивчення 
товарних ринків, оскільки маркетингові дослідження майже не проводяться. 
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Створені служби маркетингу, які не відповідають сучасним вимогам, не можуть 
виконувати свої функції тому, що недостатній рівень кваліфікації та 
спеціалізації відповідних фахівців, відсутність необхідного інформаційного, 
методичного, матеріально-технічного забезпечення. Вивчення витрат на збут в 
сфері торгівлі в сучасних умовах господарювання має велике практичне 
значення. 

Обрана для дослідження проблема є дуже актуальною, оскільки ця 
проблема набуває особливої актуальності, оскільки результати роботи кожного 
підприємства, його конкурентоспроможність знаходяться у все більшій 
залежності від рівня витрат. 

Удосконалення організації та методики ведення бухгалтерського обліку 
витрат на збут нерозривно пов‘язано з вирішенням таких питань: визначенням 
складу витрат на збут, обґрунтуванням більш раціональних методів їх 
розподілу, створенням відповідних передумов покращення обліку витрат на 
збут; організацією їх обліку. 

Вагомий внесок в детальний аналіз досліджень з обліку витрат на збут 
зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. 
Герасимович, М.Я. Дем‘яненко, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький, П.Т. 
Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, В. Юрген та інші. 
Зокрема в роботах цих авторів розглядаються питання вдосконалення методики 
обліку збутових витрат та визначення фінансових результатів по завершенню 
збутового процесу; вивчення особливостей організації й удосконалення 
методики внутрішнього контролю збуту в операційній діяльності. 

Метою дослідження є розгляд сучасних підходів до вдосконалення обліку 
витрат на збут. В нашому дослідженні ми розглянули сутність витрат, їх місце в 
системі бухгалтерського обліку та їх критичний аналіз основних проблем та 
перспектив. Здійснили розгляд напрямів  удосконалення обліку витрат, зокрема 
шляхом  додаткового використання нових статей витрат. 
Нині чимало вчених-економістів займаються вивченням організації обліку 
витрат на збут і неоднаково дане поняття інтерпретують. Зокрема, Сук Л. К. та 
Сук П. Л. вважають, що організація обліку витрат на збут – це особливості 
технології та організації роботи підприємства, які впливають на облік, 
допомагають врахувати потенційні можливості підприємства щодо кадрового 
забезпечення та використання оргтехніки, проаналізувати економічні 
взаємозв’язки між структурними підрозділами [4, с. 368-369]. Вчені Загородній 
А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. дотримуються визначення організації 
обліку збуту, як процесу, що передбачає організацію облікового апарату і праці 
облікових працівників та забезпечення облікового процесу збуту [3, с. 168-169]. 
Науковці Хом’як Р.Л. та Лемішовський В.І. визначають організацію обліку 
витрат на збут, як забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій зі збуту які здійснюються в підприємстві [2, с. 489]. 

Підсумовуючи вищезазначені визначення вчених, науковців організації 
бухгалтерського обліку можна визначити, як процес формування облікових 
показників про економічну діяльність підприємства, з метою надання облікової 
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інформації щодо збутової політики для зацікавлених зовнішніх і внутрішніх 
користувачів. 

Із за динамічного розвитку економічних стосунків в Україні виникло 
ускладнення ринкових процесів, де  загострюється проблема реалізації готової 
продукції. Це спонукає до створення національної Концепції збуту продукції 
товарів (робіт, послуг) українських виробників, яка б виступила у ролі основи 
для регуляторного відображення у працях вітчизняних вчених-економістів 
великої кількості моделей та методів збутової діяльності більшості галузей 
промисловості й торгівельної сфери. Моделюючи поняття “збут” загалом, 
можна повністю підтримати думки науковців, які розглядають збут як процес 
продажу виробленої продукції з метою заміщення товару грошима й 
задоволення попиту споживачів. Лише збувши товар та отримавши прибуток, 
будь-яке підприємство досягає своєї основної мети, а затрачений капітал 
набуває грошової форми [1]. 

Якщо розглядати поняття “збут” і “діяльність зі збуту продукції”, то на 
нашу думку, збут – це процес, що розпочинається з моменту появи усної чи 
письмової угоди щодо купівлі-продажу продукції і триває до того моменту, 
коли покупець повністю розраховується за неї та отримає її у власність, а 
діяльність зі збуту продукції – це діяльність менеджерів, спрямована на 
забезпечення процесу збуту продукції. З іншого боку, діяльність у сфері збуту 
це не стільки продаж виготовленої продукції, а пошук ринків її збуту, та 
виявлення всіх чинників які б сприяли збільшенню клієнтської бази, та 
збільшенню попиту і активне впровадження даних чинників для оптимізації 
збутового процесу. Такі тенденції зсуву центру витрат із власне виробництва на 
збут спостерігаються нині і в українській економіці. В наслідок дослідження 
можна визначити, що на сьогодні тільки 2% часу відводиться на виготовлення 
товару, а 98% - пов’язані з його збутом, але це є дискусійне питання [ 3, с. 250] . 

Збут займає відповідне місце в інформаційному середовищі та обліковій 
системі підприємства. Для глибшого розуміння місця збуту в інформаційному 
середовищі та обліковій системі підприємства, рисунок 1.1. 

 
Рис. 1.1. Інформаційне середовище та облікова система процесу збуту в 

підприємстві 
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На рис 1.1. подано збут у взаємозв’язку з різними чинниками, які 
впливають на політику підприємства, та від яких залежить загальний успіх його 
господарсько-фінансової діяльності. 

Під діяльністю, у сфері збуту, доцільно розуміти процес підготовки 
договірної бази для збуту, просування готової продукції на ринок та організації 
товарного обміну, проведення усіх необхідних розрахунків між партнерами зі 
збуту. Під готовою продукцією, в наших дослідженнях розуміємо, завершену у 
процесі виробництва продукцію, яка може бути запропонована на ринку як 
товар [5, с. 234]. 

Так, як основна мета збуту – це  похідна від мети підприємства, де нині 
переважає максимізація прибутку. Тому для вдосконалення витрат на збут 
можна запропонувати наступні завдання: 

1. Формувати  збутову політику підприємства, як основу вдосконалення 
системи збуту; 

2. Визначати пріоритети, на які доцільно орієнтувати збутову політику; 
3. Розглянути загальну модель формування збутової політики, а також 

доцільність документального закріплення збутової політики; 
4. Визначити основні завдання маркетингового підрозділу та функції 

керівника маркетингового відділу; 
5. Досліджувати напрями оптимізації планування продажів  

Досягнення даної мети, на наш погляд, можливе за успішного виконання 
наступних завдань в діяльності у сфері збуту: 

1. Оптимальне заповнення виробничих потужностей замовленнями; 
2.  Прискіпливий відбір раціональних каналів розподілу руху товару; 
3.  Пінімальні сукупні витрати в господарському циклі товару; 

Також, для покращення збуту продукції потрібно  більше уваги надавати 
управлінському обліку процесу збуту, який покликаний розв’язати такі 
завдання: планування обсягів продажу , виручки від його реалізації; 
асортименту випуску для побудови програми збуту в розрізі груп; споживачів, 
каналів розподілу; проведення аналізу беззбиткового продажу з метою 
формування ціни на цукрову продукцію, асортименту підприємства; 
визначення обсягів реалізації для отримання фіксованої величини прибутку; 
формування кошторису витрат на збут, контроль за його виконанням; облік і 
контроль руху запасів готової продукції на складі та витрати на підтримання 
складських запасів; облік поточної дебіторської заборгованості за реалізовану 
продукцію у розрізі клієнтів, видів продукції, термінів погашення; складання 
внутрішньої звітності у розрізі сегментів збутової діяльності[1]. 

За нашим переконанням, планування, прогнозування у ринкових умовах 
господарювання виступає важливим інструментом управління господарською 
діяльністю підприємства, її координації та контролю. Незважаючи на це, в 
досліджуваних підприємствах, процедурам планування показників збутової 
діяльності приділяють, на жаль, незначну увагу, обмежуючись лише 
формуванням загального бюджету збуту, в якому відображають тільки 
показники – обсяги та витрати збуту. Вважаємо, що його доцільно було б 
доповнити допоміжними бюджетами, складеними у розрізі географічних 
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районів, груп клієнтів, каналів розподілу, часових періодів. У бюджетах 
необхідно вказати заплановану ціну реалізації продажу кожної номенклатурної 
групи в кількісному виразі, а також виручку від реалізації продукції за кожним 
зовнішнім сегментом діяльності. Складений таким чином бюджет (програма) 
збуту є основою для формування всіх бюджетів і кошторисів витрат, тому від 
точності його побудови залежить надійність інших планових показників. 

Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, нерозривно 
пов‘язані з пошуком принципово нових методів управління виробництвом і, 
зокрема, витратами, котрі є одними із визначальних чинників. Таким чином, 
наявні проблеми в організації обліку витрат на збут, а також недостатність 
дослідження питань, пов‘язаних з аналізом їх ефективності, визначили 
значимість та актуальність даного дослідження. 
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ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Управління виробничими витратами та собівартістю продукції є 

комплексним процесом, фундаментальне місце в якому займають їх облік та 
контроль. Винятково помітна роль при цьому призначається обліку виробничих 
витрат як основи правдивої та ефективної обліково-економічної інформації, що 
використовується в управлінні собівартістю. Тому, бухгалтерський облік 
зобов'язаний ґрунтовно і повно обіймати та упорядковувати виробничу 
функцію підприємства, убезпечувати менеджмент інформацією, на основі якої 
можна приймати оперативні та стратегічні управлінські рішення. 
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За таких вимог, що виставлені перед бухгалтерським обліком, чітка 
побудова бухгалтерського обліку виробничих витрат у системі менеджменту 
підприємства підвищує його роль як чільного способу контролю за доцільним 
використовуванням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Разом з 
тим, слід звернути увагу, що завдання бухгалтерського обліку в частині 
контролю не можна прирівнювати із завданнями контролю як функції 
управління. Бухгалтерія фірми, виконуючи бухгалтерські функції, не в повній 
мірі реалізуює контроль. Тому можна відзначити, що бухгалтерський облік 
виконує контрольні функції за доцільним, оптимальним використанням 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів підприємства під час здійснення 
виробничого процесу лише у деякій частині.  

І лише за комплексного підходу до організації контролю з боку інших 
структурних підрозділів та керівництва фірми, можна очікувати на його 
ефективність. 

У теперішніх умовах контроль витрат і собівартості продукції набуває 
надзвичайної важливості в системі менеджменту фірми. Власне для 
формування об'єктивної думки про реальний, фактичний стан витрат для 
менеджменту підприємства, здійснюються контрольні дії.  

Таким чином, за допомогою контролю виявляються відхилення від 
встановлених норм та нормативів за центрами виникнення витрат, 
визначаються причини цих відхилень, визначаються відповідальні особи та 
шляхи усунення відхилень. Крім того, за наслідками здійснення контролю 
відкривається можливість своєчасно розкрити упущення і завади у напрямі до 
удосконалення виробничої функції підприємства, виробляються максимально 
раціональні рішення. Отже, на тих виробництвах, де контроль функціонує не 
належним чином, і неповна інформація про справжній стан справ, прийняття 
ефективних управлінських рішень є необґрунтованим. 

 
Список використаних джерел 

1. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: 
теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін. – Львів : Львівська 
комерційна академія, 2012. – 389 с. 

2. Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової 
торгівлі : монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська. – Львів : Видавництво 
“Растр-7”, 2015. – 312 с. 

3. Полянська О. А. Передумови виникнення, тенденції розвитку та перспективи 
застосування управлінського обліку на підприємствах України / О. А. Полянська // Збірник 
наукових праць. Серія економічна. Випуск 34 – Л. : ЛКА, 2011. – .С 92-100. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

Поплета С.-І. Д., 
студент напряму підготовки  
6.030509 “Облік і аудит” 
Наук. керівник: доц. Чабанюк О. М., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

У теперішніх умовах практика діяльності суб’єктів господарювання 
підпорядковується чинним стратегіям, які розроблено на відмінних ступенях 
менеджменту, основою яких є оптимізація облікових процесів. Це досягається 
напрямом розробки та впровадження новітніх моделей управління виробничо-
господарською діяльністю суб’єктів господарювання із використанням 
технологій ресурсозбереження, інтенсифікації процесу використання ресурсів, 
забезпечення безвідходного виробництва. 

За таких обставин зростають вимоги до організації управлінського обліку. 
Для організації управлінського обліку слід дослідити нормативно-правові, 
економічні та організаційні особливості функціонування кожного 
підприємства. Оскільки інформація, що отримана в управлінському обліку має 
на меті повне інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень [1]. 

Нормативно-правова бази функціонування підприємств представлена 
значною частиною актів, які повинні забезпечувати здійснення фінансово-
господарської діяльності в рамках чинного законодавства та підзаконних актів. 
Для нормативно-правової бази діяльності підприємств характерна їх часта 
зміна, що є підґрунтям для неоднозначне трактування та виникнення проблем 
під час побудови фінансового та управлінського обліку. 

Найважливішими проблемами, які доцільно виокремити є економічні, що 
характеризуються недосконалістю заходів стимулювання процесу виробництва 
підприємствами, та організаційні, що проявляються у незадовільному рівні 
нормування і планування та у проблемах обліку витрат за якістю. 

При побудові управлінського обліку доцільно виокремлювати виробничі 
процеси на окремих рахунках для обліку витрат виробництва, оскільки це дасть 
можливість здійснювати контроль за самими виробничими процесами, так і 
контроль за центрами витрат і центрами відповідальності [2]. 

Слід зазначити, що при веденні управлінського обліку витрат за кількома 
різними виробництвами слід використовувати одні й ті ж статті витрат. Однак, 
вважаємо, що наявність технологічних відмінностей між виробничими 
процесами, результатами яких є надходження різних видів продукції, 
зумовлюють відмінності у номенклатурі статей витрат та їх обліку, які 
впливатимуть на структуру і повноту інформаційного забезпечення процесу 
прийняття управлінських рішень. 

Таким чином, дослідження проблемних ділянок в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання дало змогу виокремити три їх групи: нормативно-
правові, економічні та організаційні, які потребують нагально вирішення з 
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метою побудови управлінського обліку для формування більш повного 
інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Головною метою діяльності підприємства є отримання доходу від своєї 
діяльності. Це відбувається, в основному, завдяки реалізації продукції, яку воно 
виробляє чи наданні певних послуг. Готовою продукцією вважається 
продукція, що виготовлена підприємством, призначена для продажу і 
відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або 
іншими нормативно-правовими актами. 

Облік готової продукції регламентується Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, постановами Міністерства фінансів. Крім 
того, її облікове відображення також забезпечується відповідно до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій та Інструкції до нього, а також наказом 
“Про облікову політику підприємства”. Успішність здійснення обліку готової 
продукції напряму залежить від правильності відображення її на рахунках в 
обліку, а також документального відображення. При документальному 
оформленні готової продукції важливим є формування інформації про її 
наявність та рух за місцями зберігання, а також за матеріально відповідальними 
особами. 

Готова продукція може надходити на підприємство в результаті роботи 
основного та допоміжного виробництв, виявленні та оприбуткуванні надлишків 
готової продукції, що отриманні в результаті проведення інвентаризації тощо 
[3, с. 511]. Процес документування готової продукції умовно можна поділити 
на: 

− документальне відображення готової продукції, що надійшла з 
виробництва; 

− документальне відображення готової продукції на складі 
підприємства; 
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− документальне відображення готової продукції, що реалізується 
підприємством. Розглянемо детальніше кожен з них [2]. 

Після виробництва, готова продукція потрапляє на склад, для зберігання до 
моменту її реалізації покупцям. Її передача оформляється первинними 
документами, які підтверджують цей факт. До таких документів слід віднести 
прибутковий ордер ф. № М-4 [3, с. 214], який складається в двох екземплярах. 
Один з них залишається у представника цеху, де виготовлялась продукція, а 
інший віддається матеріально відповідальній особі складу. Завдяки цьому 
здійснюється контроль даних між складом та виробничими підрозділами 
підприємства, а також, є можливість перевірки відповідності не лише 
кількісного складу продукції, а й відповідність її якісним критеріям і 
стандартам. Також, для відображення надходження готової продукції на склад 
підприємства використовуються накладні, акти здачі продукції, реєстри тощо. 

Готова продукція, що зберігається на складах підприємства відображається 
у картках складського обліку матеріалів ф. №-12. Такі картки віддаються під 
розписку матеріально відповідальним особам. На підставі даних, що 
заповнюються комірниками, складаються оборотно-сальдові відомості, що 
потім передаються в бухгалтерію. При веденні складського обліку готової 
продукції, товарно-матеріальних цінностей застосовують два різних методи 
обліку: сортовий і партійний. 

При сортовому методі продукція зберігається на складах по сортах 
(найменуваннями) і враховується на картках сортового обліку, де 
відображаються її наявність і рух (прихід і витрата).  

При гуртовому методі облік товарів ведеться в такому ж порядку, як і при 
сортовому методі, але окремо по кожній партії товарів. Під партією 
розуміються товари, які надійшли одночасно по одному документу або по 
декількох документах. (залежно від обсягу операцій з прийому і витраті). [1]. 

Також, для відображення готової продукції на складі підприємства 
застосовуються такі документи, як матеріальний ярлик, що характеризує 
продукцію кожного номенклатурного номера за місцем зберігання. Відомість 
обліку залишків матеріалів на складі, дозволяє виявляти надлишки чи недостачі 
готової продукції, чи аналізувати дані її реалізації. Для реєстрації прибуткових 
ордерів, що були передані на опрацювання бухгалтерією використовуються 
регістри прийняття-здачі документів. 

Продукція, що відвантажується для продажу відображається 
підприємством лімітно-забірною карткою, що дозволяє багаторазовий відпуск 
одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць. Відвантаження із 
складу підприємства реалізованої продукції здійснюється на підставі Товарно-
транспортної накладної, що містить інформацію про вантаж, а також вантажно-
розвантажувальні роботи. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей 
є підставою для списання готової продукції, а також є своєрідним дозволом для 
вивозу матеріальних цінностей із території підприємства-постачальника. Крім 
того, організації використовують самостійно виготовлену продукцію для 
потреб власного ж підприємства. 
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Отже, правильне документальне відображення готової продукції дозволяє 
значно полегшити процес відображення інформації про її рух і наявність 
бухгалтерською службою підприємства.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
 

При переході національної економіки на інноваційний тип розвитку 
венчурне фінансування є одним із важливих факторів такої трансформації, а 
саме завдяки венчурному фінансуванню грошові кошти інвесторів стають 
активним елементом фінансового капіталу з потенційними можливостями у 
майбутньому отримати надприбутки. 

Розуміння ролі венчурного капіталу у розвитку країни та інноваційного 
підприємства зокрема призводить до того, що управління процесами щодо 
залучення та використання венчурного фінансування на інноваційних 
підприємствах вимагає від системи бухгалтерського обліку та економічного 
аналізу більш детальної інформації щодо використання венчурних інвестицій 
для створення інноваційної продукції. Разом з тим, відбувається трансформація 
підходів до управління інноваційними та інвестиційними процесами в умовах 
великої кількості ризиків, що притаманні венчурному бізнесу.  

Для забезпечення повноти та достовірності облікової інформації, 
керівництво підприємства повинно передбачити в обліковій політиці ряд 
заходів з організаційного та методичного забезпечення стосовно венчурного 
фінансування з метою прийняття управлінських рішень щодо проблем 
залучення венчурного капіталу. 

Відповідно, оптимальна організація облікового процесу на підприємстві 
буде сприяти ефективності прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 
покращення фінансового стану суб’єкта господарювання та досягнення його 
стратегічних цілей. 

На формування облікової політики з питань венчурного фінансування 
інноваційних підприємств впливають такі фактори, як: наявність 
неузгодженості вимог інвесторів та кредиторів, що зумовлює проблему 
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реалізації принципів бухгалтерського обліку та обмежений обсяг матеріальних і 
фінансових ресурсів. 

Організаційна складова облікової політики щодо венчурного фінансування 
повинна передбачати такі елементи, як: технічне, методичне забезпечення 
бухгалтерського обліку, кадрове забезпечення, вимоги до облікової інформації 
та комп’ютеризації обліку венчурного фінансування. 

Таким чином, облікова політика суб’єкта господарювання щодо питань 
облікового відображення венчурного фінансування повинна вміщувати 
окреслення наступних положень: 

– порядок побудови аналітичного обліку венчурного фінансування з 
урахуванням форм та траншів венчурного фінансування; 

– методи оцінки венчурного фінансування; 
– порядок визнання і бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з емісією 

акцій та облігацій; 
– порядок бухгалтерського відображення нарахування та сплати відсотків 

за облігаціями та дивідендів за акціями; 
– організація аналітичного обліку венчурного фінансування з урахуванням 

їх форм та траншів; 
– методи оцінки венчурного фінансування; 
– умови визнання і обліку витрат щодо емісії акцій та облігацій; 
– умови облікового відображення нарахування та сплати відсотків за 

облігаціями та дивідендів за акціями. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ 

ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Ефективна діяльність кожного підприємства залежить від системи 
управління інформаційних підсистем та підсистем його інформаційного 
забезпечення. В сучасних умовах господарювання поряд з прогресивними 
концепціями управління чинне місце займає концепція управління за 
відхиленням. Основу цієї концепції складає метод обліку і калькулювання 
“стандарт-кост” (зарубіжна практика) та нормативний  метод обліку і 
калькулювання собівартості продукції (вітчизняна практика). Система 
нормативного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 
(нормативний метод) запроваджувалася в Україні, як і в інших республіках 
радянського союзу з 30-х років XX століття. На відміну від системи “стандарт-
кост” в основі якої покладаються стандартні найбільш високі (максимальні) 
норми і нормативи господарських операцій, яких не завжди можна досягнути в 
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практичній діяльності, нормативний метод базується на середніх нормах і 
нормативах господарських операцій. 

У першоджерел створення вітчизняної системи нормативного обліку були 
такі вчені: Жебрак М. Х., Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Чумаченко М. Г. та 
інші вчені в галузі виробничого обліку витрат. Окремі проблеми нормативного 
методу обліку витрат і калькулювання собівартості розглядалися вітчизняними 
вченими Білухою М. Т., Гуцайлюком З. В., Рудницьким В. С., Озераном В. О., 
Бачинським В. І., Корягіним М. В., Куциком П. О. та іншими вченими. 

Слід зауважити, що незважаючи на значні переваги даного методу обліку 
та у цілому управління за відхиленнями, практичне застосування його було 
досить обмеженим. Основною причиною цього стану були небажання 
керівників підприємств і організацій висвітлювати недоліки своєї роботи, нести 
відповідальність перед вищестоящим керівництвом і партійними органами. 

В міру посилення конкуренції між учасниками ринку, ситуація з 
використанням нормативного методу обліку кардинально змінюється і 
виявлення відхилень в діяльності та своєчасне виправлення помилок стають 
життєво-необхідними для кожного керівника, засновника підприємства.   

Нормативний метод – це ефективний метод виробничого обліку, який 
сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, це метод дієвого контролю, 
за рівнем витрат виробництва, що дає змогу використовувати дані обліку для 
виявлення резервів зниження собівартості продукції та оперативного 
управління виробництвом. Основними його елементами є облік витрат за 
діючими нормами, облік відхилень від норм і облік зміни норм. Він дозволяє 
вести щоденний контроль за ходом виробничого процесу, за виконанням 
завдань по зниженню собівартості продукції; оперативний контроль за 
витратами, що спричинили відхилення до початку й у процесі виробництва 
продукції. У цьому випадку витрати на виробництво поділяються на: витрати в 
межах норм, відхилення від норм витрат і відхилення від зміни норм. Усі 
витрати в межах норм ураховуються за окремими видами продукції [2].  

Хлібопекарне виробництво характеризується високим рівнем 
матеріаломісткості. А оскільки кількість та якість використаної сировини 
значною мірою визначають обсяги виробництва та якість хлібобулочних 
виробів, то  з метою посилення контролю за виробничими затратами на 
хлібопекарних підприємствах виникає об’єктивна необхідність використання 
нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, 
організації обліку, контролю та аналізу відхилень фактичних витрат від 
встановлених норм. 

Дослідження сутності та порівняльний аналіз вітчизняних методів обліку 
витрат на виробництво з зарубіжними дозволило повністю підтримати думку 
тих фахівців, котрі доводять, що нормативний метод - це метод, побудований 
на принципах стандарт-костингу. Використання нормативного методу не 
заперечує використання на вибір підприємства системи “стандарт-кост”. Разом 
з тим ми вважаємо, що підприємства можуть використовувати, як нормативний 
метод, так і метод “стандарт-кост”.  
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Головне в системі “стандарт-кост” – контроль за найбільш точним 
виявленням відхилень від установлених стандартів, що сприяє 
вдосконалюванню й самих стандартів витрат. При відсутності ж такого 
контролю застосування даної системи буде мати умовний характер і не дасть 
належного ефекту. Перевага нормативного методу обліку також у його 
оперативності. Крім оперативності отриманих даних про величину собівартості, 
використання нормативного методу має на меті оптимізацію витрат шляхом 
їхнього наближення до нормативних значень. 

Враховуючи значні переваги описаних методів можна констатувати: по-
перше, в господарській діяльності хлібопекарських підприємств доцільно 
застосовувати нормативний метод обліку витрат; по-друге, для ефективного 
використання нормативного методу доцільно створити систему нормування 
витрат і складання нормативних калькуляцій; по-третє, розробити або 
застосувати в обліку сучасні комп’ютерні програми, які дозволяють вести облік 
за відхиленнями; по-четверте, застосування нормативного обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції (або системи “стандарт-кост”) дозволить 
підвищити ефективність виробничої діяльності та посилити контроль 
витрачання виробничих ресурсів. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА МІСЦЯМИ ВИНИКНЕННЯ ВИТРАТ 
ТА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Останнім часом, в умовах загострення конкуренції та низької 
платоспроможності споживачів, керівництво вітчизняних підприємств, з метою 
підвищення прибутків, активізувало пошуки шляхів зниження витрат 
діяльності. В ринковій економіці витрати є основою вибору найкращого з 
альтернативних варіантів та прийняття управлінських рішень, орієнтиром 
встановлення ціни на продукцію, послугу, передумовою приросту капіталу 
підприємства.  

Необхідною умовою для ефективної діяльності підприємств є раціональна 
організація обліку, який відіграє роль джерела інформації про господарську і 
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фінансову діяльність і, зокрема, управлінського обліку, що дає інформацію для 
прийняття управлінських рішень в реальному масштабі часу. 

Ефективне управління витратами підприємства прямо залежить від 
ефективності обліку,  контролю та аналізу використаних ресурсів.  

В практиці багатьох підприємств світу основними підходами до побудови 
управлінського обліку витрат вважається облік за “місцями виникнення” та 
“центрами  відповідальності”.  

Вперше концепцію обліку витрат за “центрами відповідальності” 
сформулював Джон А. Хіггінс; з роками ряд провідних іноземних науковців 
поглиблювали та вдосконалювали цю  концепцію. Серед них варто виділити 
наукові роботи: Аткінсона Е., Банкера Р., Друрі К.,  Ентоні Р., Спенсера А. 
Такера, Рис Дж., Фостера Дж., Хорнгрена Ч. Т., Янга М.  тощо.  

На вітчизняних підприємствах вищевказані підходи до побудови обліку  
поступово набувають свого поширення і в більшій мірі на підприємствах 
виробничої сфери, тому обгрунтування переваг та основних принципів обліку 
за “місцями виникнення” та “центрами відповідальності” залишається 
актуальною темою дослідження вітчизняних науковців. Зокрема, в даному 
напрямку працюють: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Нападовська Л., Пушкар М. 
С., Хомин П. Я., та ін.  

Побудова управлінського обліку на підприємстві вимагає чіткого 
розмежування виробничих та  адміністративних підрозділів, тобто окремих 
ланок, за якими можуть бути закріплені певні функціональні обов’язки та 
встановлення відповідальності за їх виконання.  

Без такої структури діяльність будь-якого суб’єкта господарювання буде 
під великою загрозою хаосу. Подібно до принципів побудови структури 
підприємства організовується управлінський облік витрат. Щоб не допустити 
хаосу у витратах діяльності суб’єкта господарювання, формується система їх 
управлінського обліку, котра повинна прогнозувати, виявляти, контролювати, 
аналізувати витрати у процесі повного циклу, від запуску ресурсів для 
виготовлення продукту, надання послуги до реалізації вироблених благ 
кінцевому споживачу. Таким чином, формується чітка вертикаль 
управлінського обліку витрат за “місцями виникнення” та “центрами 
відповідальності”.[1] 

На сьогоднішній час складність та велика кількість господарських 
операцій, які здійснюються на сучасному підприємстві, в тому числі на 
підприємствах готельного господарства, не дають можливості проведення 
контролю за цими операціями. У таких умовах виникає необхідність розділити 
організацію на окремі підрозділи й дозволити призначеним особам діяти 
самостійно. 

Застосування поділу за центрами відповідальності є необхідним та 
ефективним для контролю за діяльністю різних підрозділів окремих 
підприємств виробничої сфери. Наприклад, у готелі доцільно використовувати 
поділ центрів відповідальності витрат за кожним окремим структурним 
підрозділом відповідно до затвердженої організаційної структури готельного 
підприємства (рис. 1). 
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Впровадження системи обліку за центрами відповідальності дозволяє 
розв’язати значну кількість проблем, що виникають у керівництва 
підприємства, а саме створює умови для формування необхідної звітності за 
потребами менеджерів всіх рівнів управління, збільшує обґрунтованість 
управлінських рішень, що приймають на кожному із рівнів [2, с.282].  

 

 
 

Рис 1. Схема  центрів витрат основної діяльності на 
приладі ПАТ ТГК “Дністер” 

 
Отже, управлінський облік за центрами відповідальності та місцями 

виникнення на підприємствах готельного господарства дозволяє пов’язати 
діяльність конкретних осіб на підприємствах готельного господарства з 
відповідальністю за результати роботи підрозділу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ У ГОТЕЛЯХ 
 

В основу організації обліку доходів основної діяльності готельно-
ресторанних господарств покладено джерела їх утворення. Серед джерел 
формування доходів слід визначити доходи від надання готельних послуг, 
доходи закладів ресторанного господарства, доходи від діяльності підприємств 
торгівлі, доходи від реалізації послуг обслуговуючих господарств. 

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено 
НП(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Доходи від реалізації 
готелем послуг в основному складаються з доходів від: 

- здавання номерів; 
- реалізації послуг громадського харчування ресторанами, барами, кафе, 

магазинами, які розташовано на території готелю та належать йому; 
- реалізації медикаментів й товарів медичного призначення аптекам, які 

розташовано на території готелю та належать йому; 
- реалізація періодичних видань та літератури; 
- підрозділів побутового обслуговування (прання, прасування, хімчистка, 

перукарські послуги тощо); 
- пасажирських перевезень та автотранспортних послуг; 
- екскурсійної діяльності; 
- інших послуг (телекомунікаційних, за користування телефоном, сейфом, 

камерою зберігання тощо). 
Означені послуги й товари можуть реалізовуватись гостям готелю та 

стороннім особам. Слід звернути увагу, що при визнанні доходів від готельних 
послуг вони вважаються наданими (реалізованими) у періоді, коли споживачі 
цих послуг (гості готелю) повністю ними скористались та звільнили надані їм 
номери, а отримані від споживачів передоплати не включаються до доходів.  

Для обліку доходів призначено рахунки 7 класу “Доходи і результати 
діяльності”. Облік доходів від основної діяльності ведеться на рахунку 70 
“Доходи від реалізації”. Для узагальнення інформації про дохід, одержаний від 
надання готельних послуг, використовують субрахунок 703 “Дохід від 
реалізації робіт і послуг”, до якого для обліку основних та додаткових послуг, 
що надаються готелем, можуть відкриватися субрахунки другого порядку. 
Облік доходів від надання послуг іншими підрозділами готелю також ведеться 
за субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” з відкриттям окремих 
субрахунків другого порядку, зокрема: “Ресторан”, “Транспорт”, 
“Автостоянка”, “Перукарня” “Пральня” тощо. 
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За кредитом цього субрахунку відображається збільшення (одержання, 
визнання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків (податку на 
додану вартість та інших передбачених законодавством) і списання їх у 
порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”. Списання 
здійснюється щомісячно або раз на рік. Якщо закриття здійснюється щомісячно 
– то сальдо за рахунком нема, якщо списання здійснюється у  кінці року – 
сальдо відображає суму отриманого доходу протягом року, без непрямих 
податків. У балансі сальдо не відображається, а відображається у “Звіті про 
фінансові результати”. 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум отриманих доходів 
залежить від форми та часу їх отримання. Плата за готельні послуги може 
надходити у готівковій формі, у цьому випадку вона реєструється у касі через 
реєстратор розрахункових операцій, або у безготівковій формі, тоді кошти 
надходять на поточний рахунок у банку. Крім того, кошти на рахунок у банку 
можуть надходити після надання готельних послуг, або на умовах передоплати. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ПОБУДОВІ УПРАВЛІНСЬКОГО  
ОБЛІКУ ГОТЕЛЮ  

 
З метою прийняття управлінських рішень в управлінському обліку 

знайшли застосування сучасні програмні продукти. У результаті комплексної 
автоматизації посилюються контрольні та управлінські функції менеджменту 
готелю. Серед сучасних програмних продуктів заслуговує на увагу програма 
для управлінських рішень “Інтеротель”. Тут можна виділити такі блоки: для 
ресторану, для готелю, для санаторію, для кафе, бронювання on-line тощо.  

Система “Отель 2.3” програми “Інтеротель” працює в інтеграції з 
інформаційною системою продажів номерів і послуг об'єкта розміщення в 
мережі Інтернет. Серед основних функцій можна відзначити:  

− послуг з призначенням часу і місця надання;  
− депозитна система розрахунку;  
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− автоматичне управління станом телефонного номера (відкриття, 
закриття);  

− друк бланків реєстрації громадян;  
− облік паспортно-візових даних іноземних громадян;  
− автоматичне програмування карток електронних замків при операціях 

поселення і продовження;  
− зняття готівкової каси і формування касового звіту;  
− формування звітів по безготівковому розрахунку і кредитних картах;  
− друк чеків на фіскальному реєстраторі при операціях готівкового 

розрахунку;  
− друк касового звіту на фіскальному реєстраторі при операції зняття 

готівкової каси;  
− отримання довідкової інформації про стан номерного фонду, які 

проживають, вибулих, рахунках оплати, телефонних переговорах і інших 
необхідних даних;  

− формування і друк звітної документації роботи зміни;  
− автоматична передача даних по касових звітах, звітів по безготівковому 

розрахунку і кредитних картах в зовнішню бухгалтерську систему. 
З метою автоматизації роботи служб готелю передбачені базова та 

розширена версія програми, які значно поглиблюють інформативність 
управлінського обліку. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У 

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
 
Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та 

фінансових результатів діяльності суб'єкта господарювання, яка повинна 
задовольняти інтереси зовнішніх і внутрішніх користувачів. Акціонерні 
товариства через фінансову звітність повинні задовольнити інтереси інвесторів, 
які внесли свій капітал при створенні підприємства і які стурбовані ризиком 
притаманним інвестиціям і відповідно доходам на них. Акціонери зацікавлені в 
інформації, яка б підтверджувала можливість збереження вкладеного капіталу і 
спроможність підприємства сплачувати дивіденди.  



77 

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
“Загальні вимоги до фінансової звітності”: власний капітал – частина в активах 
підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язання [1].  

Питанням складання різних форм фінансової звітності, зокрема Звіту про 
власний капітал, досліджували такі вітчизняні науковці: Ю. А. Верига, С. Ф. 
Голов, О. М. Губачова, Т. Є. Кучеренко, О. І. Линник, І. Я. Назарова, І. Й. 
Плікус, Н. М. Ткаченко, Ю. С. Цал-Цалко та інші. Позитивно оцінюючи вклад 
науковців в розкритті інформації про власний капітал у фінансовій звітності, 
однак не в повній мірі розкрито інформацію про акції та їх зміни, чому й буде 
приділено увагу в даній публікації. 

Акціонерні товариства, як емітенти власного капіталу, відображають 
інформацію про нього в Балансі (Звіті про фінансовий стан) у першому розділі 
пасиву, де наводиться інформація про види власного капіталу на початок та 
кінець звітного періоду, що дає можливість проаналізувати загальну зміну 
капіталу за звітний період.  

У Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) розраховується 
чистий фінансовий результат (прибуток або збиток), який приєднується до 
нерозподіленого прибутку (збитку) в Балансі підприємства. Саме чистий 
прибуток є основним джерелом зростання власного капіталу. У цьому ж звіті у 
розділі 4 наводиться середньорічна та скоригована середньорічна кількість 
простих акцій та розраховується сума чистого прибутку (збитку) на одну 
просту акцію, а також скоригований чистого прибутку (збитку) на одну просту 
акцію. Для задоволення інтересів інвесторів розраховуються дивіденди на одну 
просту акцію. 

З метою розкриття інформації про зміни, які відбулися за кожним видом 
капіталу складається Звіт про власний капітал, у структурі якого відбулися 
зміни у 2013 році, а саме у цьому звіті є обов’язкові рядки і додаткові, які 
заповнюються при наявності інформації про них. У цьому звіті інвестори за 
рядком 4200 “Виплата власникам (дивіденди)” можуть визначити суму 
дивідендів, яка нарахована до виплат.  

Інформація, яка наведена у Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіті про власний капітал не 
розкриває скільки і яких акцій має підприємство, яка їх вартість тощо. Тому 
акціонерні товариства зобов’язанні у Примітках до фінансових звітів  розкивати 
призначення та умови використання кожного виду капіталу [2, с. 263-264]: 
загальну кількість та номінальну вартість акцій на, які передбачається 
здійснити передплату; загальну кількість та номінальну вартість, на які 
здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами; загальну 
суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі: всі 
грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій; 
вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості 
акцій; загальна сума іноземної валюти, внесена як плата за акції, із зазначенням 
кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку. 

За акціями, які є у складі зареєстрованого (статутного) капіталу 
розкривається за окремими типами і категоріями така інформація: кількість 
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випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу; 
номінальна вартість акції; зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, 
що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у 
тому числі обмеження, щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу; 
акції, що належать самому підприємству його дочірнім і асоційованим 
підприємствам; перелік засновників та кількість акцій, якими вони володіють; 
кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та 
перелік осіб, частки який у статутному капіталу перевищують 5%; акції, за 
резервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з у 
казанням їх термінів і сум. 

Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями; 
суму включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були 
передбаченні, але формально не затверджені.  

Такий спектр інформації про власний капітал надасть можливість різним 
групам користувачів, а особливо акціонерам, здійснити відповідний аналіз і на 
його підставі прийняти виваженні управлінські рішення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ В 
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
Розробка облікової політики в частині операцій з питань венчурного 

фінансування повинна враховувати інформаційні запити користувачів щодо 
внутрішньої звітності. До таких запитів можна віднести: ефективність окремих 
інноваційних проектів підприємства; зміни намірів щодо залучених інвестицій 
(прийняття рішення про перепродаж); додаткове фінансування окремих 
інвестиційних проектів; суми дивідендів або зобов’язань з виплати відсотків, 
які були сплачені за окремими фінансовими інвестиціями. 

Важливим елементом облікової політики щодо венчурного капіталу є 
порядок оцінки такого капіталу, адже при оцінці венчурного капіталу потрібно 
врахувати суму коштів, внесених венчурним інвестором, розрахувати 
попередню вартість n-ого траншу венчурного фінансування та оцінити 
постінвестиційну вартість n-ого траншу венчурного фінансування. 
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Передбачення в обліковій політиці підприємства визначених в ході 
дослідження елементів за операціями фінансового інвестування надають 
можливість управлінському персоналу своєчасно реагувати на різні події 
інноваційної діяльності підприємства. 

Наявна різноманітність операцій з облігаціями та акціями, а також їх 
особливості як цінних паперів для формування повної та достовірної 
бухгалтерської інформації зумовлюють необхідність своєчасної ідентифікації, 
оцінки та відображення відповідних об’єктів бухгалтерського обліку.  

Облікова політика в частині операцій з венчурним капіталом повинна 
містити положення, які відповідають різноманітним елементам методу 
бухгалтерського обліку за операціями з таким капіталом: 

– порядок документування фінансування: організація договірної роботи із 
залучення венчурного фінансування; розроблено форми кошторисної 
документації інвестиційних проектів, а також передбачено форми для ведення 
їх аналітичного обліку; запропоновано пакет документів за кожним 
інвестиційним проектом та визначено порядок їх документообороту; 

– пакет документів за кожним інвестиційним проектом тощо;  
– оцінка венчурного фінансування (врахування внесених коштів; оцінка 

попередньої вартості n-ого траншу венчурного фінансування; оцінка 
постінвестиційної вартості n-ого траншу венчурного фінансування); 

– робочий план рахунків синтетичного та аналітичного обліку для 
відображення венчурного фінансування;  

– розроблені самостійно підприємством з урахуванням особливостей його 
інноваційної діяльності форми внутрішньої звітності венчурного фінансування, 
терміни їх подання та пояснення до показників, які повинні в них міститися; 

– інші положення залежно від цілей управління венчурним капіталом. 
Таким чином, облікова політика, сформована з врахуванням зазначених 

пропозицій  щодо операцій з венчурним капіталом забезпечить якісний та 
вчасний моніторинг венчурної діяльності суб’єкта господарювання. Одержання 
повної та своєчасної інформації щодо операцій з венчурним капіталом 
сприятиме прийняттю оптимальних управлінських рішень з метою підвищення 
ефективності венчурної діяльності. 

 
Ткачишин М. Я.,  
студентка напряму підготовки 
6.030509 “Облік і аудит” 
Наук. керівник:, доц. Свелеба Н. А., 
Львівський інститут економіки і туризму 
 

МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
У розв’язанні актуальних проблем вдосконалення організації обліку, 

зокрема, витрат на виробництво на підприємствах готельного господарства, 
значне місце займає моделювання облікових процесів. Адже весь шлях 
становлення бухгалтерського обліку – це історія розвитку моделей від простих 
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(ізоморфних) до складніших (гомофонних), що дають змогу спростити 
управління господарськими процесами і зробити це управління ефективнішим. 

Моделювання — метод бухгалтерського обліку, що дозволяє вивчати 
факти господарського життя і господарські процеси не прямо і безпосередньо, а 
через спеціально створені їх образи й описи — символи [1, c. 127]. 

Моделюванню обліку, зокрема витрат на виробництво, присвячені 
дослідження : Е.Гільде, Е. Купфернагеля, Е. Полащевського і М. Райка 
(Німеччина), В. Олейнічека і Т. Вирабіцького (Польща). Окремі аспекти 
моделювання обліку висвітлюються у працях В. Ф. Палія, Р. В. Соколова та ін. 
А. Яругова та розглядають облік витрат як самостійний обліковий напрям, який 
існує паралельно з бухгалтерським обліком. 

Модель управлінського обліку в готелях залежить від внутрішніх і 
зовнішніх чинників. До зовнішніх чинників відносять дестинацію готельного 
господарства, платоспроможність населення, а до внутрішніх – категорію 
готелю, кваліфікацію і чисельність обслуговуючого персоналу та перелік 
послуг, які пропонуються. Трансформація внутрішніх чинників у завдання 
управлінського обліку дозволить конкретизувати елементи такої моделі у 
вигляді схеми розподілу та визначення сфер відповідальності, розробки 
системи бюджетування доходів, витрат та процесів, розробки первинної 
документації, створення облікової політики підприємств, вибору методів 
групування витрат та калькулювання собівартості послуг за основними видами 
їх надання. 

На основі вивченого зарубіжного та вітчизняного досвіду моделювання, як 
одного з основних засобів раціональної організації управлінського обліку 
витрат на підприємствах різних галузей економіки, пропонуємо алгоритм 
побудови моделі управлінського обліку витрат на підприємствах готельного 
господарства: 1) встановлення основних шляхів взаємодії фінансового та 
управлінського обліку; 2) виділення центрів відповідальності: з врахуванням 
організаційної структури підприємства; 3) виділення основних методів обліку 
витрат і калькулювання собівартості готельних послуг; 4) розробка ключових 
засад управлінського обліку у обліковій політиці підприємства; 5) проведення 
аналізу собівартості або маржинального аналізу за системою „витрати – обсяг – 
прибуток”; 6) прийняття тактичних та стратегічних рішень на основі 
проведеного аналізу[2, 42]. 

Отже, в обліку, як функції управління, що оперує великою кількістю 
взаємопов’язаних змінних величин, які характеризують різні сторони діяльності 
суб’єкта господарювання, можливо, і є нагальна потреба широкого 
застосування моделей. Впровадження модельного підходу в управлінському 
обліку на підприємствах готельного господарства сприятиме підвищенню 
ефективності управлінських рішень. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 
Із перетворенням у ринкових умовах заробітної плати на основний 

інструмент формування доходів громадян та найдієвіший стимул підвищення 
якості та продуктивності праці першочергового значення набуває ступінь 
раціональності системи оплати праці, оскільки її вдала організація стає 
визначальним фактором суспільного, зокрема економічного прогресу і, 
відповідно, однією з ключових проблем діяльності як держави, так і кожного 
суб'єкта господарювання. У цьому зв'язку конче необхідно знайти 
найдосконаліші та економічно виправдані форми і системи оплати праці та 
правильно визначити фактори, що впливають на її раціональність, а також 
забезпечити правильне нарахування і вчасну виплату заробітної плати 
найманим працівникам. Джерелом інформації для управління фондом оплати 
праці є бухгалтерський облік, тому його удосконалення можна вважати 
стратегічним чинником оптимізації системи оплати праці. Оскільки якість 
інформації залежить від системи її збору, обробки, тому удосконалення самої 
методології обліку не вирішить усіх проблем. Це свідчить про необхідність 
удосконалення організації обліку заробітної плати як невід'ємної складової 
зростання ефективності облікової інформації. 

Теоретичні проблеми обліку праці та її оплати є предметом наукових 
досліджень провідних українських вчених-економістів. Зокрема дані проблеми 
досліджували В. І. Бачинський, Л. М. Братчук, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. 
В. Власюк, С. Ф. Голов, М. В. Корягін,  П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, М. Ф. 
Огійчук, В. О. Озеран, П. Я. Хомин та інші. 

Методичне і методологічне забезпечення визначають "зміст і порядок 
функціонування ... облікового процесу і праці персоналу, задіяного у ньому" [2, 
с. 11], чим безпосередньо впливають на організацію обліку. Це потребує 
гармонізації методичних і технічних способів і прийомів організації обліку з 
економічною сутністю заробітної плати, їх адаптації з її специфічними 
особливостями як економічної категорії. 

За сутністю заробітної плати основною умовою побудови раціональної 
системи оплати праці є гармонізація її форм і систем із особливостями 
діяльності підприємства, специфікою технології виробництва, організацією 
управління та обслуговування. Раціональною слід вважати справедливу 
заробітну плату, що стимулює зростання продуктивності та якості праці, роботу 
без браку, економію електроенергії, сировини і матеріалів, опанування 
працівниками найновітнішими машинами і механізмами або технологіями, їх 
участь у раціоналізаторській роботі та наданні практичних рекомендацій та 
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пропозицій з удосконалення виробничого процесу. Раціональна система оплати 
праці, побудована із використанням сучасних теоретичних надбань та 
практичних доробок, призначена спонукати підприємців раціонально 
використовувати трудові ресурси, підвищувати фондоозброєність праці та 
впроваджувати сучасну техніку, удосконалювати технологію виробництва, чим 
сприяє досягненню стратегічних цілей управління зі зростання прибутковості 
та рентабельності підприємства. 

Для управління системою оплати праці потрібна якісна (повна, достовірна 
і релевантна) інформація, що вичерпно характеризує не лише систему оплати 
праці, але й пов'язані з нею тенденції та процеси (продуктивність праці, 
виробіток працівників, виробничий процес). Отже, можна визначити чинники 
впливу на систему оплати праці, а також виміряти їх вплив, тому стратегічним 
завданням організації обліку є вибір об'єктів та напрямків аналітичного і синте-
тичного обліку, які б забезпечували формування саме такої інформації. Крім 
того, організація обліку заробітної плати повинна вирішувати завдання, що 
виникають у процесі поточної діяльності підприємства, зокрема, організація 
обліку відпрацьованого робочого часу та виробітку; правильне і вчасне 
нарахування заробітної плати; її вчасна виплата у спосіб, найприйнятніший для 
працівників, а також складання і подання звітності з праці. 

На організацію обліку заробітної плати впливають числові чинники 
(складність та трудомісткість процесу її нарахування; необхідність 
забезпечення інформацією облікових процесів, пов'язаних з нарахуванням 
єдиного соціального внеску на фонд оплати праці та його утриманням із 
заробітної плати працівників, а також утриманням податку з доходів фізичних 
осіб та обліком інших обов'язкових та добровільних утримань). Вони 
ускладнюють цей процес та призводять до числових помилок у сумах виплат, 
належних працівникам за звітний період, тому організація обліку заробітної 
плати потребує виважених підходів та вибору оптимальних методів обліку. 

Основними напрямками організації аналітичного обліку заробітної плати є 
потреби управління системою оплати праці на підприємстві. Для цього 
необхідно забезпечити групування інформації щодо сум нарахованої заробітної 
плати у розрізі її видів та форм оплати праці; у розрізі структурних підрозділів 
та категорій працівників (управлінський персонал, персонал структурних 
підрозділів, обслуговуючий персонал), у розрізі посад, кваліфікаційних рівнів 
працівників тощо. На наш погляд, робочий план рахунків доцільно розробити 
шляхом деталізації субрахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою". 

Отже, у підходах до пошуку шляхів удосконалення організації обліку 
заробітної плати слід виходити із її сутності як складної багаторівневої 
системи. 
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 ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТЕЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 
 

Готельний бізнес являє собою сферу людської діяльності, для якої на 
сьогодні характерний стрімкий розвиток. Розвиток внутрішнього та 
міжнародного туризму значною мірою пов’язаний з рівнем матеріально-
технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю та обсягом 
послуг. Необхідною умовою для ефективної діяльності готелю є раціональна 
організація обліку, який відіграє роль джерела інформації про господарську і 
фінансову діяльність.  

Слід відмітити, що основною діяльністю готелів є надання послуг, тому 
облік операцiй з їх надання є аналогiчним облiку операцiй з надання звичайних 
послуг. Сьогодні в Україні не має галузевої інструкції, яка б стосувалася 
калькулювання собівартості готельних послуг. Так, витрати і собівартість 
готельних послуг формуються відповідно до норм П(С)БО 16.[1]  

Пунктом 11 П(С)БО 16 визначено, що перелік і склад статей 
калькулювання виробничої собівартості готельних послуг установлюються 
самим підприємством з урахуванням методичних рекомендацій з її формування 
у споріднених галузях, якими встановлено склад і класифікацію витрат, 
наприклад Методичними рекомендаціями № 47. У бухгалтерському обліку 
собівартість готельних послуг формується на рахунку 23 “Виробництво”, до 
якого можуть відкриватися окремі субрахунки, наприклад, якщо готель має 
окремі підрозділи (ресторан, хімчистку, перукарню тощо). З кредиту рахунку 
23 собівартість готельних послуг списується на субрахунок 903 “Собівартість 
реалізованих робіт і послуг”. Облік інших витрат операційної діяльності готелю 
ведеться на рахунках 91, 92, 93, 94. Такі витрати відносяться безпосередньо на 
зменшення фінансового результату в період їх виникнення [2. с. 11-12 ]. 

Калькулювання собівартості послуг є складовою системи управління 
витратами готельного підприємства і основою для визначення цін реалізації 
послуг та оцінки ефективності діяльності, роботи структурних підрозділів та 
апарату управління підприємством.  

При калькуляції собівартості готельних послуг слід визначитися зі складом 
витрат, які формують мінімальний набір включених до вартості номера послуг. 
Частина витрат, що виникає у сегменті, прямо включається до собівартості 
послуг. Проте існують витрати, які виникнувши в одному сегменті, фактично 
включаються до собівартості іншого. 

В готельних підприємствах об’єктом калькулювання, як і об’єктом обліку  
витрат, є обсяг реалізації готельних послуг за поточний період. Але 
калькулювання набуває реального змісту і практичного значення лише як 
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процес визначення собівартості певного об’єкта, тому основою калькулювання 
собівартості є визначення калькуляційної одиниці. 

Залежно від технології та різновиду послуг, об’єктами калькулювання в 
готельному господарстві можуть бути [3, с.970]: 

- одна ліжко-доба загалом за виробництвом; 
- один номер (комплекс номерів) за окремими процесами, стадіями, 

переділами, фазами виробництва; 
- вид робіт, послуг за структурними підрозділами підприємства. 
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У 
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ 

 
В бухгалтерському обліку державного сектору України відбуваються 

суттєві зміни щодо впровадження його гармонізації та стандартизації. З цією 
метою розроблено План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі на 2016-2018 роки. 

Серед заходів впровадження плану слід відзначити запровадження 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. У 
цьому контексті передбачається:  

– розроблення нормативно-правових актів щодо запровадження 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. 
№ 1203; 

– запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі та Плану рахунків; 

– проведення семінарів, навчання, консультацій для працівників Мінфіну, 
органів Казначейства, головних розпорядників бюджетних коштів та державних 
цільових фондів з питань застосування національних положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків та роботи з 
оновленим програмним забезпеченням. 

Наступним заходом реалізації плану є створення системи подання 
електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними 
цільовими фондами, складеної згідно з національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, з огляду на це, 
передбачається: ІТ-консультації та передпроектний аналіз; розробка 
програмного забезпечення; Впровадження в експлуатацію програмного 
забезпечення. 

Третьою складовою плану заходів щодо модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі є Консолідація фінансової 
звітності, складеної згідно з національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. У цьому контексті 
передбачається: 

– приймання квартальної та річної фінансової звітності розпорядників 
бюджетних коштів та державних цільових фондів, складеної згідно з 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, її консолідація в напівавтоматизованому режимі; 

– складання фінансової звітності про виконання бюджетів згідно з 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 
державному секторі із застосуванням розробленого програмного забезпечення 
за січень-вересень 2017 року в тестовому режимі; 

– складання консолідованої фінансової звітності згідно з національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі із 
застосуванням розробленого програмного забезпечення за 2017 рік в тестовому 
режим. 

Наступною складовою реалізації плану є адаптація облікової системи АС 
“Є-Казна” до Плану рахунків та внутрішньої платіжної системи Казначейства, з 
метою чого має здійснюватись адаптація програмного забезпечення до Плану 
рахунків; проведення Всеукраїнського тестування програмного забезпечення; 
впровадження в експлуатацію адаптованого програмного забезпечення. 

Завершальною складовою плану є адаптація та запровадження Плану 
рахунків в обліковій системі Казначейства у складі: запровадження Плану 
рахунків в обліковій системі Казначейства АС “Є-Казна” та інтеграція 
облікової системи Казначейства з системою подання електронної звітності. 
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THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND TAXATION OF 
INTERNET COMMERCE 

 
Recently, electronic technology, Internet communication greatly expanded the 

sphere of use of electronic means and initiated the development of a fundamentally 
new direction - e-business, which in the Western countries is called "XXI century 
economy." 

In modern conditions of transformation of the national economy, the evolution 
of existing information technology and widespread use of the Internet promote active 
development of such form of trade relations as remote sales, specifically an e-
commerce. The e-commerce is the type of distance sell of goods using computer 
equipment for this process. Trade in shops can be classified in different ways, 
depending on various factors: 

- as retail, because stores across the Internet in most cases carry out sales of 
goods and different types of merchant services to interested clients; 

- as sales of goods and services on demand, and as distance selling, since the 
contract is remote and the buyer can pre-order goods from the seller; trading process 
occurs for office or retail space, and the choice of product and its order are done in 
different time due to the transfer of goods to the buyer. 

Domestic legislation does not provide specific regulations for the 
implementation of commercial transactions via online shops, so this process is 
governed by the same types of documents and other forms of trade. An important 
aspect of commercial transactions, including trade execution, using the Internet, is 
patenting procedure of trading activity.  

The system of taxation of e-commerce in domestic practice is the following: 
1. According to the Tax Code of Ukraine, the rules of the simplified tax system 

have spread to commercial enterprises that sell goods (services) via the Internet; they 
shall use a common system of taxation activities. 

2. A person engaged in the delivery of goods (services) within the customs 
territory of Ukraine with active use global or local computer network, must undergo 
compulsory registration for VAT, regardless of the amount of annual income. At the 
same time, the non-resident person has the right to conduct such activities only using 
his own permanent establishment which it registered in Ukraine. 

Thus, to make e-commerce an individual or entity can not enjoy the benefits of 
simplified taxation activities and should be the payer of VAT. Tax and accounting 
operations in the implementation of e-commerce have two priority components: cost 
accounting, that is necessary for the establishment and follow-up online stores and 
the payments from purchasers of goods and services. Let us explore more in details 
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the cost accounting procedure designed to launch and operate of online stores in the 
current economic realities. 

Thus, the costs of making Web-site in the system of accounting is advisable to 
display as follows: Web-site should be recognized as a form of intangible assets, and 
costs on its creation should be included in capital expenditures. Since the 
development of Web-site is the result of creative activity, the site itself is the subject 
of the implementation of copyright, and it, in turn, is owned by the entity. If the 
contract on website development provides the transition to the taxpayers, ie 
customers, intellectual property rights (copyright) on the  , therefore, the costs that 
were carried out by such taxpayers in accordance with this agreement, are subject to 
depreciation. 

The cost of the enterprise, that was aimed at the creation of a Web site is 
recorded in subaccount 154 “Acquisition (creation) of intangible assets" and when 
the site starts to operate, the amount is charged to subaccount 125 "Copyright and 
adjacent rights". The introduction of Web-site operation starts from the "Act on 
entering the intangible assets into the economic circulation of intellectual property 
rights". 

Implementation of depreciation of deductions on the Web-site occurs during the 
period of their economic usage, which is determined by the order during his transfer 
to the balance, but not exceeding 20 years. The exact method of depreciation of IA 
can also be selected by the entity itself, under the conditions obtaining the future 
economic benefit (p. 27, 8). If these conditions are not possible to be determined in 
advance, then a straightforward method of writing off assets is used. The amounts of 
depreciation are charged before reaching the residual value of IA, which is zero. 

The cost of hosting services, ie renting storage space, co-location, meaning the 
lease of server provider, the payment for the domain (as the site domain name is not 
alienated, but transferred for temporary use) are expenditure as costs related to 
preparation and organization of production activities, as well as sales of products, 
goods and services, ie the costs to the content of the Web site, and can be displayed 
on the account 93 "Cost of sales". 

Display of the accounting system operations on settlements with purchasers in 
the e-commerce is carried out depending on the particular method of delivery of 
goods (express delivery, transfer of goods at the office of the seller, delivery of goods 
by mail) and forms of payment (cash or cashless). Within the accounting and tax 
commercial transactions through Internet retailers  three types of payment 
transactions can be distinguished: 

1. Cash payment for the goods: via courier service entity; using a third-party 
courier service; through the post office; payment in cash in the office of the store. 

2 Cashless payment (as the bank transfer); 
3. Electronic means. 
Let us explore these operations in detail: 
1. In the case of the company's own courier service, it must perform calculations 

using the PPO, in this case, a portable. In this case, the company creates a "Report on 
the use of PPO". The entity also has to buy the patent, as established place of goods. 
The patent should be in a courier during the sale of goods. If an entity uses the 
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services of a courier delivery, the courier who receives payment for the goods, makes 
it to the account of the company. To this end, a courier service should be contracted, 
which provides the transfer of financial responsibility and reporting on the 
implementation of the definite order. 

In terms of delivery of goods by mail, the product in conjunction with the 
accompanying documents is transmitted to the responsible person with whom the 
agreement on full liability is concluded. This person is engaged in registration of 
departure for the buyer and pays the postal service for delivery. The fact of receiving 
the goods seller usually receives in messages. If the agreement between the seller and 
the buyer and the seller and the post points that the payment should be done once the 
goods received, thus the buyer makes the appropriate amount of money to transfer to 
the account of the seller in the bank. 

Upon receipt of the goods at the office of the seller, the point of reception and 
transmission of goods is being recorded in the order form for delivery of goods which 
is made in two copies - for the buyer and for the seller. Receiving cash for goods is 
issued using PPO. At the same time, the buyer may be given other documents, such 
as the technical passport for commodity values, or a second copy of tax bills if the 
buyer acts as the payer of VAT. 

2. In settlements using bank transfer, the buyer can print a document from the 
site and pay the bill via bank transfer to the bank account of the entity. Order form is 
developed independently by each store. The completed order, which was sent to the 
seller and confirmed, serves as a contract between the seller and the buyer, that 
captures the seller's obligation to deliver the goods to the buyer and the obligation to 
pay for it. 

Traditionally, the order form must contain the following information: company 
name, its location, bank details for payment for the goods; name of the product, its 
price; the total amount of the goods; the total value of goods or goods; the cost of any 
additional services; date (time), when the order will be executed; the location of the 
recipient of the goods, and so on. Moreover, according to the Law of Ukraine "On 
protection of consumers' goods" in the order forms a warranty and other services 
related to the maintenance, repair or servicing products shall be noted. 

3. In a case of electronic money payments, customers can take advantage of 
such payment systems as WebMoney, Rupay, and so on. Settlements by electronic 
money are regulated by the "Regulations on the electronic money", which was 
approved by the NBU on 25.06.2008. №178. In some cases, the process of e-
commerce is a payment for goods using a bank card (BOD) and electronic money. 

Currently, there are several options for the settlement of the BOD. The most 
common of them - indirectly, when sellers enter into agreements with financial 
intermediaries to obtain their payment for goods from customers. In this case, the 
official website of store hosts the section "BOD Pay". By clicking on it, the buyer is 
redirected to the website of the financial intermediary, enters his own credit card, 
payment amount and withdraws the required amount of funds from the account. The 
funds at the beginning are allocated to the account of the financial intermediary, and 
then, after deducting financial intermediary commissions are transferred to the 
account of the seller of goods. 
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During the electronic money settlement, the fact of payment is confirmed by the 
statement on the state of the electronic wallet that seller and the buyer receive mostly 
electronically. Calculations of electronic money are complicated by the fact that the 
calculations of the tax base, the amount of income received, must be confirmed by 
bank statement, and hence such calculations should be carried out through the bank. 

Today there is only general requirement of legislation that income received over 
the Internet should be taxed. There is no clear algorithm of actions in this case and 
their taxes. If a citizen is regularly engaged in activity that relates to the business 
(NACE Classifier), he must register an entrepreneur. The simplest system is to work 
on a single tax, which provides maximum trust of the state to trh accounting of 
entrepreneurs income. 

In the Book of income a single tax has no requirement to discuss each 
transaction, you can specify the day and the total amount of income, but the name of 
the pperation has to correspond to declared type of activity. There is no requirement 
to keep supporting documents for verification of the income. But these documents 
(receipts, checks, agreements) should be kept to yourself. In the book of income and 
expense which the enterpreneur has (single tax) the revenue are not recorded many 
times in the month but only in the day of such income. There is not much of 
indicators, just date, income, costs. State hopes for honest taxpayers who do not hide 
their income. 
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Ефективність економіки будь-якого суспільства визначається насамперед 

якістю наявного трудового потенціалу та способом його включення в суспільне 
виробництво. Головне надбання підприємства у конкурентній боротьбі 
пов’язано зі здатністю людини до творчості та раціоналізаторськими 
здібностями, що зараз стає основною, вирішальною умовою успіху будь-якої 
діяльності. У зв’язку з цим витрати, які пов’язані з персоналом, почали 
розглядатись як довгострокові інвестиції у людський капітал, який зараз 
визнано основними джерелом прибутку [1]. 

Багато вчених, економістів і психологів вивчали та вирішували питання 
ефективності використання трудового потенціалу. Серед них: В. С. 
Васильченко, А. М. Гринченко, Л. В. Городянська, Т. І. Заславська, О. І. 
Шаманська, С. О. Юшин та ін. 

Розумне та максимально повне використання можливостей людей, тобто 
їхніх психічних та фізичних сил, професійних навичок, досвіду роботи – це 
передумова зростання їх трудового потенціалу. Людина, яка працює з повною 
віддачею своїх зусиль, не тільки виробляє більше “продукції” (надає послуг), 
але й примножує свій досвід, залучає у сферу своєї трудової активності нових 
людей [2]. 

Ефективність використання трудового потенціалу – це узагальнююче 
поняття оцінки системи державного менеджменту в плані забезпечення повної 
реалізації соціально-трудових стосунків на макрорівні. 

Резерви підвищення ефективності використання трудового потенціалу – це 
потенційні можливості економії суспільної праці. Вони враховують можливості 
різних рівнів від підприємства до народного господарства у цілому, включаючи 
науково-технічні, організаційно-економічні та соціальні важелі. Резерви 
підвищення ефективності використання трудового потенціалу формуються у 
результаті дії багатьох взаємопов’язаних чинників, що являють собою систему 
матеріально-технічних, організаційних, соціально-економічних та інших умов, 
які визначають рівень використання робочої сили прямо чи опосередковано. Тож 
для дослідження шляхів формування працезберігаючих можливостей резервів і 
розробки механізмів їх використання слід мати класифікацію резервів [3]. 

Коли врахувати усі особливості утворення, виявлення та використання 
резервів, то їх можна згрупувати за такими ознаками: за часом виникнення та 
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використання: оперативні, поточні, перспективні (стратегічні); за можливістю 
виявлення: поверхневі (явні), глибинні (приховані); за мірою впливу на процес 
виробництва: інтенсивні, екстенсивні; 

Оскільки повне використання резервів пов’язане з чинником часу, 
особливе значення має розподіл їх на групи за часом утворення та 
використання – на оперативні, поточні, перспективні (стратегічні). 

До поверхневих або наявних відносять невикористані в даний період 
можливості у відповідних ланках виробництва. У більшості випадків вони 
пов’язані з можливостями запровадження у виробництво створеної техніки і 
відпрацьованої технології, випробуваної з одержанням ефекту на інших 
підприємствах організації виробництва та праці. 

Окрім того, за мірою впливу на процес виробництва резерви доцільно 
поділяти на інтенсивні й екстенсивні. Інтенсивні можливості пов’язані з 
підвищенням продуктивності технологічного устаткування, сукупності 
підвищення професійних, фізичних та духовних здібностей людини тощо. 
Екстенсивні резерви являють собою можливості підвищення ефективності 
сукупної тривалості роботи працівників. Використання екстенсивних резервів 
пов’язане з розширенням кількісного складу виробничого персоналу, 
установлення додаткового устаткування. 

Для використання резервів сьогодні в Україні, необхідна в першу чергу 
ефективна економічна та соціальна політика держави. Проте в Україні трудовий 
потенціал використовується неефективно. Існує багато проблем, які знижують 
його якість. Економічна проблема ускладнюється прихованим безробіттям, яке 
сягнуло в окремих видах економічної діяльності 20-40 % трудового активного 
населення. Необхідно також суттєво переглянути політику щодо ринку праці. 
Проблема “нагромадження робочої сили”, коли велика кількість працівників 
перебуває в неоплачуваній відпустці (у режимі так званого прихованого 
безробіття), має бути подолана найближчим часом. На нашу думку важливим 
резервом підвищення ефективності використання ресурсів праці як наявних, так 
і потенційних, є професійно-кваліфікаційний аспект. 

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні необхідно розвивати як 
політичні так і організаційні напрями підвищення ефективності використання 
трудових ресурсів. Політичні пов’язані з політикою формування нового 
ринкового мислення, а організаційні потребують масштабних організаційних 
змін, як-то структурна перебудова, підвищення конкурентоспроможності 
робочої сили, перебудови систем професійної підготовки, вдосконалення 
соціального захисту працівників і безробітних, програмне забезпечення 
політики зайнятості тощо. 
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ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОСТІ ЗАЛИШКІВ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Оптимізація рівня виробничих запасів є реальним важелем підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств. Оптимальність (від лат. 
оptіmus - найкращий) передбачає найкращий з можливих способів економічної 
поведінки. Застосування для управління виробничими запасами оптимізаційних 
моделей включає не тільки визначення розміру запасу з урахуванням поточної 
ситуації як всередині підприємства, так і за його межами, а й використання 
методик з різних сфер логістики. 

Оптимізація виробничих запасів на підприємстві передбачає виконання 
цілого ряду послідовних аналітичних завдань. На першому етапі вирішується 
завдання виявлення і систематизації сукупності факторів, які можуть вплинути 
на необхідний рівень запасу і призвести до виникнення дефіциту або надлишку 
матеріалів. 

На другому етапі вирішується завдання оцінки характеру і ступеня 
впливу факторів на рівень виробничого запасу. Проводиться аналіз можливих 
ситуацій, що спричиняють дефіцит або надлишок матеріалів. 

На сьогоднішній день вченими було проведено досить ґрунтовні 
дослідження у сфері логістики запасів, на підставі яких були систематизовано 
ключові фактори та вироблені типові моделі оптимізації залишків виробничих 
запасів. 

За умови коли величина потреби та час виконання замовлення є 
відомими, при визначенні оптимального розміру замовлення визначальним є 
мінімізація величини загальних витрат пов’язаних з формуванням та 
утриманням відповідного рівня запасів. При цьому, виділяють дві групи витрат: 

1. Витрати пов’язані з формуванням та зберіганням запасів:  
- витрати на складування та зберігання; 
- втрати від псування та протермінування; 
- витрати на відволікання коштів; 
- витрати на страхування запасів. 
2. Витрати пов’язані з виставленням та проходженням замовлення ( в 

частині, яка змінюється при зміні кількості виставлених замовлень ): 
- витрати на оформлення, юридичний, фінансовий та обліковий супровід 

замовлення; 
- витрати на доставку та перевірку відповідності замовлення визначеним 

параметрам. 
Таким чином, загальна величина витрат пов’язаних з формуванням та 

утриманням запасів буде визначатися за формулою: 
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де ТС – загальні витрати пов’язані з формуванням та утриманням запасів. 
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запасів; ck  – річні витрати на зберігання одиниці запасів ); 
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 – річні витрати на розміщення та виконання замовлень ( Q
D

– річна 
кількість циклів поповнення  запасів, де D – річна потреба, Q – величина 
замовлення; K – витрати на розміщення та виконання  одного замовлення). 

Для визначення  оптимальної величини замовлення, за якого буде 
досягнуто мінімального рівня загальних  витрат,  нам необхідно  визначити 
похідну від функції загальних витрат по відношенню до величини 
оптимального  замовлення та розв’язати отримане рівняння прирівнявши його 
до 0. 
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Оптимальна точка замовлення, за припущення що величина потреби та 

час виконання замовлення  є відомими, оптимальна точка замовлення (ROP) 
розраховується як добуток  величини одноденної потреби на кількість днів 
протягом яких відбувається виконання замовлення.  

Незважаючи на універсальність моделей для оптимізації виробничих 
запасів, їх застосування на окремому підприємстві потребує адаптації, що 
викликано особливостями складської та транспортної логістики, каналів збуту, 
структурою та рівнем витрат тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності 

суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, які значною мірою 
залежать від забезпечення основними засобами, їх технічного стану та 
ефективності використання. 

Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони 
визначають обсяги виробництва та його виробничу потужність, а більш повне 
та раціональне використання основних засобів сприяє покращенню техніко-
економічних показників роботи підприємства, а саме – зростанню обсягів 
випуску продукції та зниженню її собівартості. Проблема ефективного 
використання основних засобів і виробничих потужностей підприємств посідає 
чільне місце у дослідженнях багатьох відомих українських вчених [1, с. 37]. 

Питання підвищення ефективності використання основних засобів є 
центральним в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. 
Маючи чітке уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, 
чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити 
методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання 
основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує 
зниження витрат виробництва та зростання продуктивності праці. Ключовими 
факторами, які впливають на структуру основних виробничих засобів 
підприємств є: рівень автоматизації та механізації, рівень спеціалізації і 
кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. 
Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. 
Поліпшити структуру основних виробничих засобів можна за рахунок: 
оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання 
виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній 
площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування [2, с. 30]. 

До основних проблем стану та ефективності використання основних 
засобів можна віднести: різні підходи до термінології та визначення сутності 
основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх 
оцінки; проблеми вдосконалення системи амортизації; проблеми підвищення 
інформативності первинних документів з обліку основних засобів; проблеми 
інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, що 
представлено на підприємстві системою обліку, аналізу, аудиторського 
контролю; проблеми аналізу ефективності використання основних засобів і 
можливості її прогнозування тощо. Окремою групою є проблеми складності 
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оцінки ефективності придбання та використання основних засобів, які 
полягають у виборі вартості, за якою слід їх вимірювати. 

Основні проблеми ефективності використання основних засобів полягають 
у тому, що потенціал екстенсивних факторів підвищення ефективності 
використання основних засобів вже вичерпано, плюс низькі темпи оновлення 
основних засобів обумовлені нестачею у суб’єкта господарювання власних 
фінансових ресурсів та високою вартістю будівельної техніки. В основному 
кожне друге підприємство, що функціонує в Україні здійснює свою 
господарську діяльність за участю основних засобів, які уже зношені, а це 
відповідно впливає на продуктивність праці, ефективність роботи, 
фондовіддачу та багато інших факторів [2, с. 28]. 

За для покращення в цій сфері, необхідно не тільки стежити за його 
технічним станом, а й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; 
вивчати ринки виробництва; залучати спеціалістів маркетингового відділу; 
підвищувати рівень спеціалізації виробництва; застосовувати передові 
технології; усувати простої; модернізувати устаткування; поліпшувати склад, 
структуру й стан основних засобів підприємства; удосконалювати планування, 
управління й організацію праці та виробництва; знижувати фондомісткість; 
підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; 
підвищувати якості ремонтів; вивчати кон’юнктуру ринку збуту, стежити за 
змінами на валютному ринку, а також, у разі потреби, застосовувати 
орендоване устаткування з метою підвищення ефективності виробництва. 
Повинні бути створені умови для нагромадження додаткових інвестиційних 
ресурсів за рахунок податкових пільг. 

 Суб’єкт господарювання повинен формувати амортизаційний фонд, в 
якому акумулюються кошти (амортизаційні відрахування) на просте та 
розширене відтворення основних засобів. Вирішення цих проблем дозволить 
підвищити ефективність використання основних засобів на підприємстві 
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ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОСТІ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 
В сучасних умовах аналіз товарних запасів є важливою складовою 

обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств 
оптової торгівлі. Важливим напрямом аналізу товарних запасів підприємств 
оптової торгівлі є аналіз показників їх оборотності. 

 На сьогоднішній день проблеми методики та організації аналізу 
показників оборотності товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі 
неодноразово висвітлювались в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених: І. А. Бланка, Т. О. Герасименко, Б. В. Гриніва, Л. І. Кравченка, А. А. 
Мазаракі, В. С. Марцина, Г. В. Савицької та ін. 

Не применшуючи ролі наукових здобутків перелічених вище вчених з 
питань обліково-аналітичного забезпечення управління товарними запасами на 
підприємствах оптової торгівлі, слід зазначити, що низка проблем 
теоретичного, організаційного, методичного та прикладного характеру поки що 
не розв’язані. Це пояснюється тим, що сьогодні в основу діяльності 
підприємств оптової торгівлі покладаються сучасні бізнес-моделі, які 
передбачають застосування складних механізмів товаропросування та 
дистрибуції, передового досвіду у сфері складської та транспортної логістики, 
дієвих інструментів ціноутворення тощо. Внаслідок цього на підприємствах 
оптової торгівлі зростає потреба у підвищенні рівня аналітичності 
управлінської інформації, зокрема в частині управління товарними запасами. 

До переліку основних аналітичних показників, які використовують для 
потреб управління товарними запасами, слід віднести показники оборотності. 
Оборотність товарних запасів – це один із показників, що характеризує 
інтенсивність використання фінансових ресурсів, вкладених в товарні запаси. 

Роль даного показника в управлінні діяльністю підприємств роздрібної 
торгівлі полягає в наступному: по-перше, показник оборотності виступає 
фінансовим індикатором при плануванні закупівель та продажу товарів; по-
друге, показник оборотності досить часто використовується для потреб 
оперативного контролю за станом та рухом товарних запасів; по-третє, на 
багатьох підприємствах торгівлі показник оборотності часто використовується 
для оцінки діяльності окремих менеджерів, підрозділів, центрів 
відповідальності та торговельних підприємств.  

На сьогоднішній день при здійснені аналізу оборотності товарних запасів 
розраховують коефіцієнт оборотності товарів в разах та показник оборотності 
товарів. 
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Загалом методика аналізу показників оборотності товарних запасів 
передбачає: розрахунок загальних показників оборотності та порівняння їх 
фактичних значень із запланованими та показниками оборотності попередніх 
періодів; розрахунок показників оборотності окремих товарних груп, магазинів, 
менеджерів, тощо та порівняння їх фактичних значень із запланованими та 
показниками оборотності попередніх періодів; розрахунок суми коштів 
вивільнених (додатково залучених) з обороту (в оборот) внаслідок зміни 
оборотності; проведення факторного аналізу оборотності товарних запасів; 
пошук шляхів підвищення оборотності товарних запасів. 

Отже, в сучасних умовах аналіз оборотності товарних запасів, відіграє 
важливу роль в управлінні, а інформація, отримана в ході його проведення, є 
затребуваною на усіх етапах руху товарних запасів на підприємствах оптової 
торгівлі. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 
 
В сучасній економічній науці є численні розробки в сфері аналізу та 

прогнозу діяльності неплатоспроможних підприємств, що дозволяє встановити 
наявність сумнівів у продовжені безперервної діяльності суб’єкта 
господарювання, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії) імовірності 
банкрутства неплатоспроможних підприємств. 

У вітчизняній фінансовій науці досить ґрунтовно висвітлені моделі 
Альтмана, моделі Спрінгейта, моделі Тафлера і Тішоу, моделі Ліса, показник 
Бівера та моделі R.  

Серед наведених моделей, чи не найбільша уваги приділена моделі 
Альтмана. Це пов’язано з її популярністю в Україні та закордоном. Модель 
Альтмана є однією з найперших моделей аналізу ймовірності банкрутства 
підприємства, яка ґрунтувалася на основі дискримінантного аналізу.  

Z – рахунок Альтмана являє собою функцію від декількох показників, що 
характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи 
за минулий період [1]. 

Z – рахунок має такий вигляд: 
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Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+x5                                 (1) 
 

де Х1 – оборотний капітал /сукупні активи 
Х2 – нерозподілений прибуток /сукупні активи 
Х3 – прибуток від операційної діяльності /сукупні активи 
Х4 – ринкова вартість акцій /зобов’язання 
Х5 – виручка від реалізації/сукупні активи 
Результати розрахунків за моделлю Альтамана можуть приймати значення 

у межах (-14;+22) та дозволяють виділити чотири категорії підприємств за 
імовірністю банкрутства протягом наступного року.  

У зв’язку із зміною ряду економічних факторів, згадана вище модель Z-
рахунку Альтмана стала дещо непридатною, для оцінки в сучасних ринкових 
умовах. 

 Щоправда в 1983 році Альтман запропонував нову модель, за якою можна 
було визначити ймовірність банкрутства компанії, акції яких не були 
представлені на біржі. Вона має такий вигляд: 

 
Z=0,717х1+0,847х2+3,107х3+0,42х4+0,998х5,                (2) 

 
 Де Х4 – облікова вартість акцій/зобов’язання , решта показників аналогічні 

попередній моделі. 
При цій моделі фірма характеризується доброю фінансовою ситуацією, 

якщо Z>2,9; та поганою фінансовою ситуацією, якщо Z<1,2 за умови 1,2<Z<2,9 
фінансовий стан фірми вважається задовільним з середньою імовірністю 
банкрутства. 

Вченими Іркутської державної економічної академії було запропоновано 
власну модель прогнозування ризику банкрутства - модель R, яка має такий 
вигляд: 

R = 0,38 k1 + k2 + 0,054 k3 + 0,63 k4                            (3) 
 

де k1  -оборотний капітал / активи; 
k2 - чистий прибуток / власний капітал;  
k3 - виручка від реалізації / активи; 
k4 - чистий прибуток / загальні витрати. 
Модель R краще адаптована до умов вітчизняної економіки, оскільки 

розраховувалася на підставі даних про показники російських компаній, які 
збанкрутували.  

Модель Спрінгейта передбачає розрахунок інтегрального показника, за 
яким здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємства банкрутом, за 
такою формулою: 

 
Z= 1,03 х1+ 3,07 х2+ 0,66 х3+ 0,4х4,                             (4) 

 
Де х1 - робочий капітал / загальна вартість активів; 
х2 - прибуток до сплати податків та відсотків / загальна вартість активів; 
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х3 - прибуток до сплати податків / короткострокова заборгованість; 
х4 - обсяг продажу / загальна вартість активів. 
Інтервал значень результуючого показника Z поділений на основі єдиної 

критичної точки, яка відповідає значенню Z- показника 0,862. Таким чином, 
підприємство з достовірністю 92 % може бути віднесене до категорії 
потенційних банкрутів, якщо розрахункове значення Z- показника для даного 
підприємства менше за 0,862. 

Зауважимо, що наведені моделі можуть сприйматися як повноцінний 
метод передбачення банкрутства у юридичному розумінні цього слова. Ці 
моделі прогнозування банкрутства доцільно використовувати для виявлення 
негативних тенденцій і кризових явищ, які можуть очікувати підприємство у 
майбутньому. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА АНАЛІЗ ЇЇ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 
Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період. 

Фінансова звітність 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. 

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного 
періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, 
складається наростаючим підсумком з початку звітного року. 

 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 збереженням їх назви і коду рядка з переліку 
додаткових статей фінансової звітності. 
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Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з 
доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в 
дужках. 

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал 
підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, 
складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних 
документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших 
відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а 
також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають 
відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього 
відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з 
певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними 
окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і 
відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських 
операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності 
включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. 
Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 
міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та 
відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників 
окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація 
про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не 
наводиться. 

У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, 
витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід 
підприємства за звітний період. 

Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її підготовки. 
Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і 

зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та 
заінтересовані у сприйнятті цієї інформації. 

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка 
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, 
теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у 
минулому. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, 
наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок 
та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. 
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати 
фінансові звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних 
підприємств. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані 
їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій 
політиці) самостійно. 

У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої 
вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або 
міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти 
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Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку. Інформація, 
що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у 
примітках до фінансової звітності. Згортання статей активів і зобов’язань, 
доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними 
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 
міжнародними стандартами фінансової звітності. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах національної економіки для більшості вітчизняних 

підприємств головною проблемою є вибір ефективних методів аналізу 
фінансового стану. 

Умови трансформації національної економіки вимагають від підприємств 
перебудови технологічних способів виробництва, зміни методів та форм 
управління, участі працівників у цих змінах. Ці зміни дадуть можливість 
виникнення нових систем виробництва продукції та послуг, які в свою чергу 
гарантують можливість постійного розвитку, безперервного функціонування, 
отримання лідируючої позиції серед конкурентів, мати новітні методи виходу з 
кризових ситуацій з мінімальними втратами для підприємства. 

Існує велика кількість різноманітних методів аналізу фінансового стану 
такі як економічні, статистичні, емпіричні тощо. Однак, сучасні умови 
функціонування підприємств вимагають використання методик дослідження на 
основі поєднання різних методів та підходів. Розглянемо такі методи 
дослідження підприємства, які, на нашу думку, є найсуттєвішими і 
найінформативнішими для аналізу фінансового стану. 

Науковці виділяють застосування кількісних методів, які в основному 
базуються на використання фінансової звітності, яка може бути викривлена 
підприємствами, тобто нести загрози достовірності даних. Серед найбільш 
використовуваних кількісних методів аналізу фінансового стану можна назвати 
коефіцієнтний метод. Основна проблема коефіцієнтного методу в тому, що в 
науковців не має єдиних підходів розрахунку фінансових коефіцієнтів та 
визначення порогу їх нормативних значень [2]. Інтегральний метод аналізу 
фінансового стану базується на використанні бухгалтерської та статистичної 
звітності, легкий в розрахунку та розумінні. Інший широко відомий якісний 
метод аналізу є SWOT – аналіз, який характеризує сильні і слабкі сторони 
діяльності підприємства, можливості і загрози, які виникають в процесі їх 
функціонування. За кордоном широко використовується такий якісний метод, 
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як метод побудови сценаріїв. За допомогою методу побудови сценаріїв 
підприємства планують та прогнозують план дій в тій чи іншій ситуації. 
Бенчмаркінг як метод аналізу дає можливість зробити аналіз і дати оцінку 
діяльності лідерів ринку, порівняти власні методи управління з лідерами, 
адаптувати їхні методи управління до власної діяльності. Основною ціллю 
бенчмаркінгу є вчасно попередити загрози, які виникають із зовнішнього 
середовища, відрив від конкурентів, вибравши кращі методи управління 
поєднати їх, застосувати у власній діяльності. 

Використання для аналізу фінансового стану підприємства тільки якісних 
методик не дадуть бажаного результату, оскільки отримані результати 
потребують уточнення на основі кількісних методів [1]. Поєднання кількісних 
та якісних методів дадуть можливість побачити недоліки та негативні сторони 
методів аналізу, виявити проблеми в тій чи іншій сфері діяльності 
підприємства. 

Перспективою використання сучасних методів аналізу фінансового стану 
підприємства полягає в застосуванні комплексних методів аналізу. Якісні та 
кількісні методи аналізу доповнюють один одного, дають більші можливості 
нейтралізації та завчасного попередження ризиків і загроз, які виникають у 
фінансовій діяльності підприємства, і тим самим забезпечити більший рівень 
фінансової стабільності. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ БАНКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 
ІЄРАРХІЇ 

 
Економічний аналіз будь-якого об’єкта здійснюється на різних рівнях 

деталізації. Один вид аналізу можна проводити як на рівні окремого 
підприємства, так і на рівні підприємств цілої галузі або суб’єктів одного виду 
діяльності. Це твердження актуальне і для рівня підприємства, і для банку 
зокрема. Звичайно, що рівень деталізації тут буде іншим. 

Кожен окремий актив групується із іншими за певними критеріями, в 
подальшому ці групи також формують вже інші більші групи, в свою чергу 



103 

велика група буде елементом системи вищого порядку, але менш деталізована. 
Тобто мова йде про ієрархію об’єктів економічного аналізу на прикладі 
резервів банку. “За об’єднання в систему кожна ланка ієрархії набуває якісно 
нових властивостей, яких бракує в ізольованому стані, і водночас втрачає певні 
характеристики. Отже, на кожному рівні ієрархії відбуваються складні зміни 
якісного характеру, що має важливе значення в процесі формування системної 
методології як засобу дослідження складних об’єктів” [2, с.74]. 

Здійснення аналізу із різним рівнем деталізації дозволяє розв’язувати різні 
управлінські задачі від врахування важливості деяких факторів на обсяги 
резервів до формування портфелю активів за принципами доходності та ризику. 
“Якщо не буде вирішуватися вся сукупність проблем управління в повному 
обсязі, сумарний результат таких управлінських рішень буде мінімальним” [1, 
с. 112]. В контексті даного дослідження розуміємо це так, що аналіз лише 
окремих груп, без розуміння підпорядкованості елементів, не буде ефективним. 

Маємо декілька напрямів аналізу резервів банку. Як визначено у 
дослідженні Русієвої І.Б., наприклад, “факторний аналіз слід застосовувати до 
оціночних резервів, резервів майбутніх витрат” [3, с.17] та ін. Тобто не всі із 
напрямів економічного аналізу є ефективними на кожному із рівнів аналізу. 
Маємо такі напрями аналізу банківських резервів: динамічний, структурний, 
факторний аналізи, аналіз в розрізі “резерви-ризик” та аналіз ефективності 
резервування. Динамічний та структурний рівні є універсальними напрямами, 
що здійснюються на всіх рівнях. Проте, у структурному аналізі власне 
структура резервів буде відрізнятися в залежності від рівня аналізу.  

Процес формування аналітичних даних, як слушно зауважує професор 
Примостка Л.О., “є індивідуальним, спрямованим на врахування специфічних 
особливостей кожного банку”, але разом з тим певні правила “цілком можуть 
бути уніфіковані та запропоновані банкам.” [2, с.78] Відповідно маємо чотири 
рівні, які стосуються всіх банківських установ. Кожен із визначених напрямів 
можливо застосовувати на окремих рівнях.  

На першому рівні ієрархії виділяємо всі резерви банку, які формуються 
через вплив ризиків. Таке групування дозволяє в подальшому узагальнити 
взаємозв'язок активів із показниками фінансової стійкості та рентабельності. На 
цьому рівні найбільш цінною є інформація про ефективність резервування та 
взаємозв'язок резервів із показниками результативності банку.  

Враховуючи специфіку кожного із резервів та ризики, які в першу чергу 
впливають на вартість окремих активів, на другому рівні аналіз здійснюється за 
агрегованими групами об'єктів обліку. В цей рівень включаємо резерви 
очікуваних або зазнаних збитків, резерви переоцінки та загальні резерви. 
Напрям аналізу “резерв-ризик” має найбільшу значимість на цьому рівні та 
наступних декількох. А от на першому рівні ієрархії він має лише 
узагальнюючий характер та інформативність отриманих даних лише на цьому 
рівні невисока.  

На наступному третьому рівні деталізація резервів здійснюється на основі 
синтетичних рахунків, на яких обліковуються резерви. Так резерви переоцінки 
розділяємо на резерви переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, 
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резерви переоцінки цінних паперів, резерви переоцінки інвестицій в дочірні та 
асоційовані підприємства, резерви від операцій хеджування, резерви від 
операцій з акціонерами. За аналогією деталізуються й інші два види резерву. 
Визначення факторів, які впливають на формування резервів є слушним на 
цьому етапі та подальших рівнях деталізації. 

Далі розподіл резервів здійснюється відповідно до потреб та особливостей 
ведення кожного окремого банківського бізнесу. Наприклад, в одному з банків 
достатньо деталізації за суттєвістю кредитної заборгованості, а в системному 
банку, де суми та кількість кредитів висока, додатково слід врахувати 
географічну спрямованість та галузь економіки.  

Останнім є рівень окремого об'єкта аналізу або індивідуальний рівень. Цей 
рівень дозволяє оцінити важливість факторів, що впливають на вартість 
активів. Цей рівень в першу чергу виділяємо для резервів під очікувані та 
зазнані збитки, які оцінюються на індивідуальній основі. Аналіз на цьому рівні 
дозволяє виокремити фактори, які суттєво впливають на обсяг резервів. На 
вищих рівнях, подібний аналіз може дати невірні результати, бо агрегація 
даних завжди передбачає усереднення показників, що не завжди є доречним. 

Отже, аналіз банківських резервів слід здійснювати на різних рівнях, куди 
включаємо перший рівень – рівень банку, рівень агрегованих об’єктів аналізу, 
рівень резервів, класифікованих за синтетичними рахунками, рівні деталізації 
резервів відповідно до потреб окремої фінансової установи та індивідуальний 
рівень. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОСТІ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Формування оптимальної структури грошових потоків є одними із 

ключових завдань фінансового менеджменту. Забезпечення оптимальної 
структури грошових потоків є особливо важливим для підприємства з погляду 
необхідності: управління робочим капіталом, забезпечення оптимальної 
структури фінансових ресурсів, забезпечення достатнього рівня фінансової 
гнучкості та платоспроможності, забезпечення повноти та своєчасності 
виконання інвестиційних бюджетів підприємства. 

Поряд із цим забезпечення оптимізації грошових потоків підприємств, 
пов’язано із рядом проблем:  

− відсутність повної оперативної інформації про джерела надходження та 
напрямки витрачання грошових коштів; 

− фінансові потоки розрізнені й неузгоджені в часі; 
− оперативні рішення про пріоритетність платежів, досить часто 

приймаються, виходячи із переконань керівників підрозділів, що ініціюють 
платежі, при цьому параметри поточного стану підприємства не приймаються 
до уваги; 

− запити на фінансування часто не відповідають реальним потребам; 
− рішення про залучення боргового фінансування досить часто 

приймаються, без відповідного економічного обґрунтування; 
− відсутність механізмів оперативного моніторингу за грошовими 

потоками та дотримання ключових показників в короткостроковій перспективі. 
Оцінка збалансованості грошових потоків важлива як на етапі планування 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства, так і в процесі 
прийняття управлінських рішень та здійснення господарських операцій. 

 В умовах застосування систем бюджетного планування та контролю 
задовільність структури грошових потоків визначають виходячи із показників 
сформованих бюджетів. 

Як відомо в основу підготовки бюджетів будь-якої компанії покладаються 
припущення, прогнози та цільові показники (нормативи) діяльності. Такі 
показники розробляються виходячи із задекларованих стратегічних цілей 
підприємства та реальної ситуації, що складається в середовищі, яке оточує 
підприємство. До них відносять нормативні значення рентабельності, 
оборотності запасів, кредиторської та дебіторської заборгованості, структури 
фінансування та ліквідності.  

На підставі сформованих бюджетів розробляються оперативні плани. Як 
показує досвід, багато українських компаній в контурі оперативного 
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планування лише планують грошові потоки. Горизонт такого планування, як 
правило рівний одному місяцю. 

Безпосереднє ж оперативне управління та контроль за грошовими 
потоками здійснюються на рівні платіжних календарів. Платіжний календар – 
це інструмент управління грошовими потоками, метою застосування якого є 
забезпечення відповідного рівня платоспроможності. 

Платіжний календар складається як правило на тиждень або декаду. 
Основою для підготовки платіжного календаря є заявки на витрачання 
грошових коштів та розрахунок планових надходжень грошових коштів.  

В платіжному календарі відображають такі показники: залишок грошових 
коштів на початок та кінець дня, находження та видаток коштів. Деталізація 
показників видатку та надходження здійснюється в розрізі статей руху 
грошових коштів, центрів відповідальності (підрозділів), проектів та 
контрагентів. 

Звівши усі надходження та видатки грошових коштів фінансовий 
контролер (менеджер) може побачити наявні дефіцити та надлишки платіжних 
засобів, а відтак врахувавши цільові нормативи діяльності прийняти рішення 
про пріоритетність та черговість платежів, залучення кредитних ресурсів для 
здійснення виплат.  

Для оцінки оптимальності та ефективності грошових потоками за 
підсумками періоду, сучасні методики фінансового аналізу передбачають 
застосування ряду показників та відносних коефіцієнтів. 

Для фінансового аналізу можуть бути використані коефіцієнти, які 
розраховуються на основі звіту про рух грошових коштів та інших форм 
фінансової звітності: коефіцієнт участі операційної діяльності в додатному 
грошовому потоці, коефіцієнт участі інвестиційної діяльності у від’ємному 
грошовому потоці, коефіцієнт участі фінансової діяльності у додатному 
грошовому потоці, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт 
інтенсивності грошового потоку, коефіцієнт руху грошових коштів в результаті 
операційної діяльності, коефіцієнт грошового покриття виплат по відсотках, 
коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів, коефіцієнт 
відношення грошового потоку від операційної діяльності до капітальних 
витрат, коефіцієнт відношення грошового потоку від операційної діяльності до 
загальної суми боргу [1]. 

Використання таких показників дає змогу фінансовим менеджерам та 
аналітикам більш оперативно реагувати на диспропорції в грошових потоках та 
відслідковувати фінансові ризики компанії.  
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРА-ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ  
 

Розвиток економіки будь-якої держави безпосередньо пов'язаний із станом 
національної банківської системи та рівнем відносин у фінансово-кредитній 
сфері. Основна роль банківської системи полягає в акумулюванні вільних 
фінансових ресурсів, їх перерозподілі та залучені в реальний сектор економіки 
та забезпечені функціонування розрахунково-платіжного механізму. Поряд із 
цим необхідно зазначити, що маючи досить суттєвий вплив на економіку 
держави, фінансово-кредитна сфера є досить вразливою до протиправної 
діяльності, а загальний обсяг збитків від правопорушень в цій сфері є одним із 
найбільших в Україні.  

Як свідчать статистичні дані, наведені Генеральною прокуратурою 
України, у 2016 році загальна кількість облікованих кримінальних 
правопорушень у сфері фінансової та страхової діяльності становила 4983, в 
тому числі: 470 – це особливо тяжкі злочини, 2428 – тяжкі злочини та 1043 – 
злочини середньої важкості [1]. 

До злочинів у фінансово-кредитній сфері належать різні за родовим 
об’єктом кримінально-карані діяння, зокрема розкрадання, посадові злочини; 
шахрайство з фінансовими ресурсами, фіктивне підприємництво, фіктивне 
банкрутство та ін. Злочинність у цій сфері була і залишається невід’ємною 
складовою загальної картини протиправних дій у сфері економіки. І саме від 
діяльності правоохоронних органів з розслідування та розкриття злочинів у 
фінансово-кредитній сфері залежить, чи зміниться ця ситуація надалі [2].  

Вчинення злочинів у фінансово-кредитній сфері є досить складним 
явищем, оскільки його в більшості випадків важко виявити. В Кримінальному 
кодексі України передбачено ряд статей, які встановлюють відповідальність за 
правопорушення у фінансово-кредитній сфері. Зокрема, статтею 200 “Незаконні 
дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 
доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх 
виготовлення” передбачена відповідальність за підробку документів на переказ, 
платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, 
електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних 
карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або 
використання електронних грошей. 
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Стаття 2201 “Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або 
порядку формування звітності” передбачає відповідальність за: 

- внесення керівником або іншою службовою особою банку до бази 
даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей;  

- внесення керівником або іншою службовою особою банку у звітність, 
яка подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завідомо 
неправдивих відомостей; 

- умисне пошкодження або знищення керівником або іншою службовою 
особою банку бази даних про вкладників або вчинення дій, що 
унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі 
даних про вкладників, або вчинення дій, наслідком яких є незаконне 
збільшення суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних 
з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють початок здійснення виплат 
коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону 
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

Стаття 2202 “Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової 
організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або 
підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи” 
встановлює відповідальність за внесення змін до документів або реєстрів 
бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо 
неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно 
установи, у тому числі яке перебуває в довірчому управлінні, чи про 
фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої 
інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої 
інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії 
вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової 
неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у 
фінансової установи ліцензії або визнання її неплатоспроможною. 

Стаття 222 “Шахрайство з фінансовими ресурсами” передбачає 
відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації органам 
державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам 
місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання 
субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності 
ознак злочину проти власності.  

Для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування 
таких злочинів, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України 
передбачає залучення фахівців, які володіють спеціальними знаннями у сфері 
бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та податків – судово-економічних 
експертів. 

Мета залучення бухгалтера-експерта полягає у проведенні повного 
дослідження та наданні обґрунтованого та об'єктивного письмового висновку 
стосовно поставлених перед ним питань.  

Серед основних питань, які ставляться перед бухгалтером-експертом під 
час розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері, необхідно виділити 
такі: 
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Яку суму боргу за банківськими кредитами погасило підприємство 
протягом досліджуваного періоду?  

Яку величину відсотків за банківськими кредитами сплатило підприємство 
банку протягом досліджуваного періоду?  

На які потреби були спрямовані кошти, що надішли на підприємство у 
вигляді банківського кредиту?  

Які господарські операції здійснювались з майном, що перебуває в заставі? 
Яка заборгованість підприємства перед банком на певну дату?  
Чи доцільно підприємству було залучати банківські кредити для 

фінансування своєї діяльності? 
Чи відповідають дійсності показники, які навело підприємство-

позичальник у фінансових документах, поданих в банк для отримання кредиту? 
Отже, судово-експертні дослідження у фінансово-кредитній сфері є досить 

специфічними та потребують залучення висококваліфікованих фахівців з 
обліку, аналізу, аудиту, фінансів та оподаткування. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ 

 
Діяльність аудиторів та аудиторських фірм в Україні чітко регламентована 

вітчизняним законодавством. Так, правові засади організації та здійснення 
аудиторської діяльності в Україні регламентує Закон України "Про аудиторську 
діяльність" від 22.04.1993 № 3125-12. Цей закон розкриває організаційні засади 
здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення 
системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів 
користувачів фінансової та іншої економічної інформації. 

Розділ VI Закону України "Про аудиторську діяльність" відведено 
питанням професійної відповідальності аудиторів в Україні. Зокрема, за 
неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе 
майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та 
закону. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не 
може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. За 
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неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) 
можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді 
попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або 
анулювання сертифіката, виключення з Реєстру [3].  

В цей же час, необхідно відмітити, що під час здійснення професійної 
діяльності аудитори можуть здійснювати правопорушення, відповідальність, за 
які передбачена Кримінальним кодексом України. 

Так стаття 232. Розголошення комерційної таємниці вказує на те, що при 
умисному розголошенні комерційної таємниці без згоди на це власника, яке 
вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди 
суб'єкту господарської діяльності, карається штрафом від двохсот до п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або 
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той 
самий строк[1]. 

Керівник підприємства(юридична особа) визначає котрі відомості 
становлять комерційну таємницю, проте обсяг цих відомостей не може 
встановлюватись довільно.  

Розголошення комерційної таємниці може бути здійснено як усно, так і 
письмово, а також із застосуванням засобів зв'язку, через друковані чи інші 
засоби масової інформації чи через комп'ютерні мережі тощо. 

Злочин вважається закінченим з моменту, коли власникові комерційної 
таємниці спричинено істотної шкоди(оціночне поняття) [2].  

В статті 365-2 зазначено, що при зловживанні своїми повноваженнями 
аудитором, нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це 
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих 
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, 
карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти 
років. 

Якщо це ж діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, 
особи похилого віку або повторно карається обмеженням волі на строк до п’яти 
років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. 

Якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, то особа карається позбавленням 
права обіймати певні посади на строк від п’яти до восьми років чи на строк до 
трьох років займатися певною діяльністю, з або без конфіскації майна[1]. 

В статті 366 вказано, що коли службова особа завідомо складає, видає 
неправдиві офіційні документи або вносить до офіційних документів завідомо 
неправдиві відомості чи по іншому підробляє офіційні документи,то така особа 
карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. 
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Також такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до 
семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки[1]. 

Зауважимо, що аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, 
адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за 
подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, 
навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та 
за інші дії, якщо вони діяли в межах виконання Закону України "Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення". 

Отже, можна зробити висновки, що згідно вітчизняного законодавства за 
порушення, здійснені аудиторами (аудиторськими фірмами) вони будуть нести 
правову відповідальність. Це означає, що з боку держави відбувається контроль 
за діяльністю аудиторів, який спровмований на захист користувачів фінансової 
та іншої економічної інформації. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі 
впровадження досягнень науково-технічного процесу, прогресивних форм 
господарювання і управління виробництвом. Важливу роль в реалізації цього 
завдання відіграє контроль. Ефективність господарювання суттєво залежить від 
контролю за раціональним використанням коштів на оплату праці із 
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забезпеченням випереджаючих темпів зростання продуктивності праці над 
темпами зростання її оплати. Тільки за таких умов створюються можливості 
для нарощування темпів розширеного відтворення.  

Теоретичну основу дослідження питання контролю заробітної плати 
підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, серед 
яких: Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Р. М. Воронко, П. О. Куцик, 
К. І. Редченко, В. С. Рудницький, Б. Ф. Усач та ін. Проте на сьогодні 
недостатньо залишаються розкритими питання щодо ролі контролю у 
виявленні можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності 
праці і зниження трудомісткості продукції. 

Важливим завданням контролю є встановлення дотримання чинного 
законодавства про працю, правильності нарахування заробітної плати та 
утримань з неї, документального оформлення та відображення в обліку всіх 
видів розрахунків між підприємством і працівниками [1]. Процес проведення 
контролю включає три основні етапи: підготовка та планування; виконання 
перевірки та оформлення робочої документації; складання висновку за 
результатами контролю [2]. 

Перевірку розрахунків з оплати праці слід починати з перевірки наявності 
та відповідності законодавству первинних документів з обліку робочого часу, 
обсягу виконаних робіт, послуг, готової продукції. 

Для встановлення можливих відхилень – перевитрат чи економії фонду 
оплати праці, слід порівняти кошторисні дані зі звітними показниками. 
Показники з праці, подані у квартальних і річних звітах, слід зіставити з даними 
бухгалтерського обліку. При цьому ревізор відслідковує дотримання вимог 
П(С)БО 16 “Витрати” [3], згідно з яким до складу прямих витрат на оплату 
праці включають заробітну плату та інші виплати робітникам, зайнятим у 
виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть 
безпосередньо бути віднесені до конкретного об’єкта витрат. 

Важливим питанням контролю є перевірка правильності застосування 
норм, посадових окладів і тарифних ставок, встановлених розцінок, а також 
положень про оплату праці й виплату винагород [4]. 

На наступному етапі встановлюють відповідність даних аналітичного 
обліку показникам синтетичного обліку Головної книги й балансу на одну і ту 
саму дату, зокрема на 1-ше число відповідного місяця. Якщо виявлено 
розбіжності між даними синтетичного і аналітичного обліку, слід встановити їх 
причини. 

Причинами відхилень між даними аналітичного й синтетичного обліку за 
рахунком 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” можуть бути: 
перекручення даних внаслідок зловживань; неповне утримання авансів; 
повторне списання грошових документів з віднесенням виплат за ними в дебет 
рахунка 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”; зменшення дебіторської 
заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час 
перенесення сальдо із однієї розрахункової відомості до іншої [5]. 
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Слід зазначити, що при погодинній оплаті праці перевіряється 
правильність тарифних ставок або умов контракту, а при відрядній – виконання 
кількісних і якісних показників роботи, правильність норм і розцінок. 

Завершальним етапом контролю є узагальнення, розгляд і реалізація 
результатів. Узагальнення результатів контролю витрат праці та її оплати 
передбачає їх систематизацію і групування. Результати оформляються актом 
ревізії, який має відповідати певним вимогам [1]. В акті записують порушення, 
недоліки або позитивні сторони діяльності підприємства, яке підлягало 
перевірці. Акт ревізії є підставою для прийняття рішень за встановленими 
порушеннями і недоліками, а також розроблення заходів щодо усунення 
останніх. Від кваліфікованого висвітлення й узагальнення в акті фактів 
встановлених порушень і недоліків залежить якість ревізії. 

Отже, контроль праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у 
системі управління витратами на підприємстві. Він забезпечує дотримання 
чинного законодавства про працю, правильність нарахування заробітної плати 
та утримань з неї, документального оформлення й відображення в обліку всіх 
видів розрахунків між підприємством і працівниками. 
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ПОНЯТТЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ 
Економіка України розвивається за економічними законами ринку, що 

передбачає прояв ринкових відносин між різними суб'єктами господарювання. 
Кожний з них має свої економічні інтереси, які можуть не збігатися. Запорукою 
виживання й основою стабільного положення підприємства служить розумна 
організація грошових потоків, що робить істотний вплив на кінцеві результати 
його господарювання. 
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Термін “грошовий потік” - cash-flow (англ.) – з’явився в іноземній 
літературі з фінансового аналізу та фінансового менеджменту наприкінці 50-х 
років минулого сторіччя. Спочатку термін використовувався виключно у 
процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів. Пізніше грошові потоки набули значно 
ширшого значення та використання у фінансовій практиці. Останнє було 
зумовлено поступовим переходом від всебічного дослідження показників 
прибутковості до розгляду ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості, тощо. На нашу думку, визначальним етапом у розвитку економічної 
категорії “грошовий потік”, став перехід до вирішення дилеми “ризик-
прибутковість” як запобіжника ймовірного банкрутства та фінансового краху. 

В науковій та навчально-практичній літературі з економічного аналізу, 
фінансового менеджменту та управління питанню визначення сутності 
грошових потоків в останній час приділяється чимало уваги. Не дивлячись на 
те, що поняття “грошовий потік” широко використовується в теорії та практиці 
економіки, єдиного загального визначення цього поняття немає. До того ж, 
відсутня єдина термінологія. Так, поряд з визначеннями, що відповідають 
економічній сутності грошових потоків словосполученнями “грошові потоки”, 
“грошовий потік”, “рух грошових коштів” для позначення грошових потоків 
підприємства використовуються більш широке поняття “фінансові потоки”, 
український варіант англійського визначення “кеш-фло” або “кеш-флоу” та, 
навіть, така тавтологія, як “рух грошових потоків”, “рух потоків грошових 
коштів”. Ми вважаємо, що така невизначеність значно ускладнює сприйняття 
питань, що досліджуються, та іноді призводить до зниження практичного 
значення теоретичних розробок. 

Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним 
ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох 
іноземних перекладних виданнях останнього часу: В. Ковальова, Дж. К. Ван 
Хорна, Є. Брігхема, Е. Нікбахта, Є. Стоянової, І. Балабанова, Т. Райса та інших. 

Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового 
потоку як “міри ліквідності компанії”, що складається з “чистого доходу і 
безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування”[3]. 

 Наведене тлумачення грошового потоку, з одного боку, розкриває його 
сутність, з іншого — основні його складові. 

Відповідно до МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів” основні елементи 
поняття грошового потоку визначаються як “надходження та вибуття грошових 
коштів та їх еквівалентів”. При цьому, “грошові кошти складаються із готівки в 
касі та депозитів до запитання”, а “еквіваленти грошових коштів – це 
короткострокові високоліквідні інвестиції, що вільно конвертуються в відомі 
суми грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості”. 
Згідно МСБО 7 трактування “грошових потоків” визначене у вузькому 
значенні, оскільки розглядає інвестиції як еквівалент грошових коштів лише у 
випадку короткого терміну їх погашення, наприклад, протягом трьох місяців. 
Спеціалістами з фінансового менеджменту поняття грошовий потік трактується 
в більш широкому значенні. 
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Відомий спеціаліст в галузі фінансового менеджменту Е. Ф. Брігхем дає 
наступне визначення даному поняттю: “Грошовий потік – фактично чисті 
грошові кошти, які надходять на фірму (або витрачаються нею) на протязі 
певного періоду” [2]. 

І. О. Бланк визначає грошовий потік як “основний показник, що 
характеризує ефект інвестицій у вигляді повернених інвестору грошових 
коштів. Основу грошового потоку за інвестиціями складають чистий прибуток 
та амортизація матеріальних та нематеріальних активів”. Також він відмічає, 
що “грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених 
у часі надходжень та виплат грошовий коштів, які генеруються в процесі його 
діяльності” [1]. 

Отже, здійснення практично всіх видів господарських операцій генерує 
певний рух грошових коштів у формі їхнього надходження або витрати. Це рух 
грошових коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою 
безперервний процес і визначається поняттям "грошовий потік". Подальший 
розвиток систем і механізмів керування грошовими потоками підприємства 
постійно вимагає поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для 
фінансового менеджменту категорії, і в першу чергу - всебічного розгляду 
визначальних її істотних характеристик. 
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ НА ПІДПРИЄМСТВІ: НАПРЯМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Загальновідомо, що здійснення господарської діяльності не можливе без 

витрат, що можуть бути пов'язані як з виробництвом, так і з управлінням 
підприємством. На основі даних про витрати управлінський апарат може 
приймати рішення щодо подальшої діяльності підприємства чи організації. З 
даних про витрати працівники управлінського апарату отримують інформацію 
про ефективність використання ресурсів підприємства: трудових, фінансових, 
майнових. Завдяки цій інформації з'являється можливість контролю та 
регулювання за процесами здійснення господарської діяльності підприємства та 
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пошуком оптимальних шляхів вирішення проблем й використання ресурсів. 
Дуже важливим аспектом для керівництва є достовірність такої інформації. 

Для надання повної та достовірної інформації про витрати необхідно 
постійно здійснювати контроль. Задля цього на багатьох підприємствах 
впроваджується служба внутрішнього аудиту, або ж цю функцію покладають 
на окремого працівника. Внутрішній аудит зарекомендував себе як ефективний 
засіб контролю за станом обліку та системою внутрішнього контролю 
підприємства. Створення служби внутрішнього аудиту чи закріплення 
функціональних обов’язків аудитора за окремим працівником, є засобом 
реалізації інформаційно - контрольної функції управлінського обліку та має на 
меті допомогти керівництву підприємства підвищити ефективність управління. 

Дослідженню сутності внутрішнього аудиту присвятили наукові праці 
українські вчені, зокрема: М. Білуха, О. Бородкін, Ф. Бутинець, А. Богомолов, 
М. Васильєва, Н. Грицак, Т. Каменська, О. Кірєєв та ін., в яких відзначено, що 
внутрішній аудит є особливою формою контролю, основою планування обсягу 
незалежного зовнішнього аудиту та обумовлений внутрішніми проблемами 
підприємства.  

Міжнародний стандарт аудиту МСА 610 “Використання роботи 
внутрішніх аудиторів” визначає внутрішній аудит як діяльність з оцінювання, 
яка організована в межах суб’єкта господарювання як відділ цього суб’єкта 
господарювання. Його функції охоплюють, серед іншого, перевірку, 
оцінювання і моніторинг адекватності і ефективності внутрішнього контролю 
[1, с. 670]. 

Підручник АССА (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) за 
редакцією аудиторів Великобританії визначає внутрішній аудит як оціночну 
діяльність, встановлену менеджментом для аналізу системи бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю, що є окремою службою підприємства. За 
допомогою цього виду аудиту здійснюється аналіз і моніторинг систем та 
подаються рекомендації щодо їхнього вдосконалення [2]. 

Аналізуючи різні погляди вітчизняних та закордонних спеціалістів можна 
дійти висновку, що під внутрішнім аудитом розуміється організована на 
підприємстві незалежна система контролю, що діє в інтересах власника та 
керівника підприємства. Ця діяльність регламентована внутрішніми 
документами і її метою є оцінка якості керування, додержання встановленого 
порядку здійснення бухгалтерського обліку, правильність складання фінансової 
звітності та надійність функціонування системи внутрішнього контролю.  

Основною метою внутрішнього аудиту є експертна оцінка економічної 
політики підприємства, в тому числі й облікова, оцінка діяльності 
внутрішньогосподарського контролю, який здійснюється всіма його 
структурними підрозділами. Додатково служба внутрішнього аудиту 
підприємства має розв’язувати завдання не лише контрольного характеру, а й 
інші завдання за вимогою керівництва підприємства у зв’язку з потребами 
управління та специфікою основного виду діяльності, наприклад економічна 
діагностика, розробка фінансової стратегії, управлінське консультування та 
інші. 



117 

Як зовнішній так і внутрішній аудит регламентуються Міжнародним 
стандартом аудиту 610 “Розгляд роботи внутрішнього аудиту”, де йдеться про 
значне підвищення ефективності аудиторської перевірки при наявності на 
підприємстві системи внутрішнього аудиту. Даний стандарт визначає 
необхідний обсяг та мету внутрішнього аудиту, оцінку і перевірку роботи 
внутрішнього аудиту, використання результатів роботи внутрішнього аудиту в 
роботі зовнішніх аудиторів. 

В аудиті, залежно від потреб управління, здійснюють порівняльний, 
факторний, системний, функціонально-вартісний аналізи та аналіз фінансового 
стану підприємства. Об’єкти внутрішнього аудиту визначаються за принципом 
їх значення у процесі управління підприємством.  

Внутрішній аудитор повинен спланувати свою роботу так, щоб правильно і 
своєчасно завершити аудиторську перевірку. Для виконання плану аудитор 
повинен підготувати в письмовій формі програму аудиторської перевірки. 

Особливістю внутрішнього аудиту є його здійснення на підприємстві 
безперервно, що дозволяє своєчасно виявити систематичні недоліки в роботі 
персоналу та попередити їх появу в майбутньому. 

Потребами внутрішньо-фірмового аудиту витрат є: опис особливостей 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю витрат підприємства; 
формулювання вимог, які слід виконувати при плануванні аудиту витрат 
підприємства; опис особливостей порядку отримання аудиторських доказів та 
виконання аудиторських процедур. Правильність формування інформації про 
витрати у обліку і фінансовій звітності контролюється працівниками 
підприємства, що включені до середовища контролю та виконують контрольні 
процедури на підставі наказу про організацію системи внутрішнього контролю.  
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ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Актуальною проблемою, на даний час, для України залишається процес 

входження та проголошення повноправного її членства в Європейському 
Союзі, що є стратегічною метою держави. Одним із основних векторів 
євроінтеграції нашої держави є реформування податкової системи України. 

Податкова система, будучи однією із основних складових розвитку 
економіки, як в Україні, так і в Європі, має спільні та відмінні риси. Причому, 
податкова система в Європейському Союзі є ефективнішою та спонукає до 
наслідування іншими країнами, зокрема, Україною. 

До проблем оподаткування і функціонування податкової системи в Україні 
та країнах ЄС зверталися в своїх роботах В. Мельник, О. Міночкіна, М. Петік, 
А. Соколовська, Т. Томнюк, Є. Хорошаєв та ін. Більшість фахівців виходять із 
того, що саме досвід європейських країн має стати основою для розбудови 
вітчизняної податкової системи, вказують, що цей досвід є цінним, оскільки 
європейка модель податкової системи здатна не тільки забезпечити внутрішні 
потреби країн – учасників Європейського Союзу, але й сприяє зближенню 
держав, створенню єдиної європейської спільності [2]. 

На сучасному етапі розвитку економічних відноси вітчизняні інститути 
оподаткування є не достатньо дієвими, про що свідчить низка фактів: 
зростаюче невдоволення суб’єктів підприємницької діяльності, рівень тінізації 
економіки, масштабність корупції на державному та місцевому рівні, значний 
податковий тиск на платників, складна та довготривала процедура сплати 
податків тощо[3]. Підтвердженням недостатньої ефективності системи 
оподаткування в Україні є надзвичайно низькі позиції в міжнародних 
рейтингах, що характеризують податкові інститути країни. 

Відповідно до індикаторів рейтингу Doing Business – 2016, який 
складається Світовим банком, були оцінені рейтинги по відповідним 
індикаторам ведення бізнесу, провівши аналіз оцінки даних індикаторів, 
Україна посіла 83 місце серед 189 країн світу, покращивши свій рейтинг у 2016 
році порівняно з минулим роком на 4 позиції (2015 р. — 87 позиція, а за старою 
методологією — 96-та). Наша держава перебуває у рейтингу між Саудівською 
Аравією — 82 місце та Брунеєм — 84 місце [1].  

До уваги брали такі індикатори, як: реєстрація підприємств, отримання 
дозволів на будівництво, використання контрактів, вирішення 
платоспроможності, реєстрація власності, отримання кредитів, захист 
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інвесторів, оподаткування, міжнародна торгівля, підключення до системи 
електропостачання. Ми звернемо нашу увагу на індикатор – оподаткування 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Позиція України за індикаторами рейтингу Doing Business за 2015-2016 рр.* 

Індикатори ведення бізнесу DB - 2016 DB - 2015 Зміни у рейтингу 
Реєстрація підприємств 30 70 +40 
Отримання дозволів на 
будівництво 140 139 -1 

Підключення до системи 
електропостачання 137 138 +1 

Реєстрація власності 61 64 +3 
Отримання кредитів 19 17 -2 
Захист інвесторів  88 87 -1 
Оподаткування 107 106 -1 
Міжнародна торгівля 109 109 Без змін 
Використання контрактів 98 98 Без змін 
Вирішення платоспроможності 141 141 Без змін 

* Складено автором за джерелом [1] 
 
Як бачимо, індикатор “оподаткування” є дуже низьким, Україна посідає 

107 місце серед 189 країн, і не дивно, оскільки в середньому за рік 
на підготовку, подання звітності та сплату основних податків підприємець 
витрачає 350 год [1].  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 157-р від 25.03.2013 р. 
затверджено план заходів щодо виконання Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС. У пункті 1 відповідного 
плану заходів визначені пріоритетні напрями розробки проектів нормативно-
правових актів, що пов’язані з запровадженням Стратегії реформування 
податкової системи України з урахуванням окремих директив ЄС. Зокрема, 
передбачалися зміни у податковому законодавстві України відповідно до [4, с. 
143]:  

1. Директиви Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. № 92/84/ЄЕС щодо зближення 
ставок акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.  

2. Директиви Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. № 2006/112/ЄС про спільну 
систему податку на додану вартість.  

3. Директиви Ради ЄС від 16 грудня 2008 р. № 2008/118/ЄС про загальний 
режим акцизних зборів та скасування Директиви № 92/12/ЄЕС.  

4. Директиви Ради ЄС від 21 червня 2011 р. № 2011/64/ЄС щодо структури 
та ставок акцизного збору на тютюнові вироби. 

Затверджені положення та прийняті директиви частково були враховані 
при реформуванні податкової системи України у 2015-2016 рр., однак ряд 
проблем залишаються невирішеними. Питання направленого курсу податкової 
системи України на європейську інтеграцію є відкритим. Необхідно по-перше, 
зміцнити економічні процеси, створити економічну незалежність, налагодити 
відносини з суспільством, використовувати ефективні методи переконання 
суспільства у важливості сплати податків, вирішити надскладні соціальні 
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завдання, зміцнити фінансовий стан держави, повністю оновити податкову 
систему; по-друге, користуватися досвідом країн, які успішно реформували 
податкову систему, а саме європейських країн. 

Отже, окрім розробки необхідно почати реалізовувати дані плани, проекти, 
методи, заходи щодо укріплення та покращення податкової політики, 
використовуючи при цьому досвід Європейських країн та розробити певні дієві 
та механізми реформування податкової системи України. 
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ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ:  
НАРАХУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ, СПЛАТА  

 
Плата за землю - це обов'язковий платіж, який входить до складу податку 

на майно, справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних 
ділянок.  

Відповідно до ст. 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ [1]), 
платниками земельного податку є власники земельних ділянок (часток, паїв) та 
землекористувачі. Відповідно до пп. 4 п. 297.1 ПКУ, платники єдиного податку 
звільняються від сплати земельного податку щодо тих земельних ділянок, які 
використовуються у господарській діяльності, та ділянок для 
сільськогосподарського товаровиробництва. Підставою для нарахування 
земельного податку є дані державного земельного кадастру. 

Платниками орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності є орендарі земельних ділянок (п. 288.2 ПКУ). Підставою для 
нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої 
земельної ділянки. 

Базою оподаткування, відповідно до ст. 271 ПКУ, є: нормативна грошова 
оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; площа 
земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
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Відповідно до п. 286.6 ПКУ, за земельну ділянку, на якій розташована 
будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб, податок 
нараховується з урахуванням прибудинкової території кожній із таких осіб. 

Відповідно до п. 288.4 ст. 288 Податкового кодексу розмір та умови 
внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 
(власником) і орендарем. 

Водночас п. 288.5 ст. 288 цього Кодексу визначено, що розмір орендної 
плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути 
меншою ніж 3% нормативної грошової оцінки і перевищувати 12% від такої 
оцінки. 

Юридичні особи самостійно обчислюють суму плати за землю щороку 
станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному 
контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову 
декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями. Якщо подається річна декларація, то це звільняє від обов’язку 
подання щомісячних декларацій. Під час подання першої декларації (початку 
плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Задекларовані податкові зобов’язання з плати за землю платником 
сплачуються щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного місяця. Подання декларації та оплата здійснюється 
за місцезнаходженням кожної земельної ділянки.  
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ПРИЧИНИ, 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СПОСОБИ БОРОТЬБИ 

 
Питання своєчасності та повноти сплати податків є актуальним для 

національної економіки, оскільки податки є основною частиною надходжень до 
бюджету. Держава прагне залучити більшу частину податкових надходжень до 
державної скарбниці, а от платники податків, навпаки, утриматися від їх 
сплати, щоб поліпшити своє фінансове становище. У світі, в тому числі і в 
Україні є тенденція до зростання ухилень від оподаткування. 

Як свідчать статистичні дані надходжень до бюджету України за 2016 рік, 
податки складають 82,3% усіх доходів бюджету. Серед них частка ПДВ складає 
найбільшу частину – 46,7%; акцизний податок – 17,9%; податок на доходи 
фізичних осіб – 11,9%; податок на прибуток підприємства – 10,8%; плата за 
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користування надрами – 7,9%; ввізне мито – 3,9%; та інші - 0,9% [4]. Звідси 
можна зрозуміти, що сплата податків – гарант достойного рівня життя і 
процвітання країни в цілому. Але за останні роки, все більше частішають 
випадки ухилення від сплати податків. Більш того, це навіть стало нормою 
поведінки багатьох суб’єктів господарської діяльності, що в свою чергу 
приводить до розвитку ряду негативних тенденцій в економіці і соціальній 
сфері: порушення правил чесної конкуренції, росту корупції, недостатнього 
фінансування суспільного сектору господарства, відтоку капіталів за кордон 
тощо. 

Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні будь-якому 
суспільству. Серед основних чинників, котрі спонукають платників уникати 
сплати податків, виділяють: кількість податків та високий рівень податкових 
ставок; складність у розрахунках податкових сум; нестабільність податків 
(постійно змінюються ставки оподаткування і види податків); ефективність 
роботи фіскальної служби; суспільна несвідомість щодо необхідності 
сплачувати податки; недовіра платників до владних структур, котрі виконують 
функцію розподілу коштів, отриманих від податків; високий рівень корупції у 
державі. 

Слід зазначити, що рівень тіньового сектору сьогодні все ще залишається 
високим, у ньому застосовуються більш витончені форми та схеми проведення 
тіньових операцій, а це свідчить про те, що ухилення від сплати податків є 
масовим явищем [3, с. 310]. 

В Українській економічній енциклопедії ухилення від сплати податків 
трактується як сукупність легальних і незаконних способів приховування 
доходів від оподаткування [1, с. 778–779].  

Під ухиленням від сплати податків, вітчизняні автори розуміють 
протиправні дії зі зменшення податкових зобов’язань, виявлення яких тягне за 
собою відповідальність (штрафні санкції, адміністративну, дисциплінарну та 
кримінальну) за порушення податкового законодавства [2, с. 10]. У разі 
ухилення від сплати податків платник податку може бути притягнутий до 
відповідальності в таких випадках: 1) ухилення від сплати податку; 2) 
заниження об’єкта оподаткування; 3) несвоєчасна сплата податку; 4) неподання 
(несвоєчасне подання) податкових декларацій, розрахунків, інших документів, 
необхідних для обчислення податків, обов’язкових платежів до фіскальних 
органів; 5) неподання (несвоєчасне подання) до банку платіжних доручень на 
сплату податків; 6) недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що 
використовуються для отримання доходів тощо.  

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 
застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова; 
адміністративна; кримінальна.  

Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних 
(фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. Адміністративна відповідальність – 
це засоби адміністративного впливу за допомогою адміністративно-правових 
норм, які містять осудження винного та його діяння і передбачають негативні 
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наслідки для правопорушника. За ухилення від сплати податків, інших 
обов’язкових платежів у значних розмірах платники можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність за ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів передбачена статтею 212 
Кримінального кодексу України. 

Для зменшення масштабів ухилення від сплати податків слід 
удосконалити податкове законодавство; підвищити рівень податкової 
дисципліни; посилити боротьбу з корупцією; ефективно використовувати 
податкові надходження. За умови реформування податкової системи в напрямі 
зниження реального податкового навантаження й запобігання ухиленню від 
сплати податків, Україна матиме шанс стати серйозним суб’єктом податкової 
конкуренції у світовому просторі. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ГРУЗІЇ ТА 

УКРАЇНИ 
 
Плацдарм для економічного зростання Грузії був створений податковою 

реформою після Трояндової революції (кінець 2003 та початок 2004 року). У 
той період часу до влади прийшов молодий демократ Михаїл Саакашвілі, який 
зі своєю командою шляхом радикальних реформ підняв економіку Грузії на 
численну кількість пунктів у світовому рейтингу. В Україні на той час 
політична еліта вирішила діяти обережними кроками ліберальної політики і 
мала всім відомі наслідки. 

Грузини постановили розпочати свої реформи з економічних та 
адміністративних сегментів. Саме тому податковій реформі передувала 
тотальна кадрова чистка адміністративного апарату країни: з 18 міністерств 
залишилося – 13 (на 35% менше персоналу), з 52 державних служб – 34. Зі 
зменшенням кількості законодавчих та виконавчих служб з’явилася можливість 
для тотального зниження податків. 

Зміни податкового законодавства розпочалися вже у 2005 році з 
прийняттям нового податкового кодексу, а також закону про податкову 
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амністію. Реформа відбувалася у три етапи. Головними досягненнями першого 
етапу (2005-2006 рр.) стало скорочення кількості податків з 22 до 7 і внаслідок 
цього залишилися такі податки: ПДВ, податок на доходи, соціальний податок, 
податок на прибуток підприємств, акцизи і 2 місцевих податки, майновий 
податок, податок на гральний бізнес[1]. 

Провівши паралель із Грузією, в Україні вносилися зміни до Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) кожного року, можна сміливо сказати, що було 
відмінено неефективні податки і збори та залишено згідно з нормами ПКУ 7 
загальнодержавних і 4 місцевих податки та збори.  

Зокрема, до загальнодержавних податків в Україні тепер належать: 
податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на 
додану вартість (ПДВ); акцизний податок; екологічний податок; рентна плата; 
мито [2]. До місцевих податків та зборів належать: податок на майно; єдиний 
податок; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. 

Відмінність місцевих зборів полягає в тому, що у Грузії з майнового 
податку та податку на гральний бізнес живе місцева влада. Справедливою 
особливістю виступає те, що на додачу до стандартних ставок кожен регіон 
виставляє окремі фіксовані суми, які підприємцеві необхідно викласти, щоб 
організувати свій азартний бізнес.  

В Україні трохи інша варіація місцевого наповнення бюджету – він є більш 
широко плановим: з боку держави, на законодавчому рівні забезпечено повну 
бюджетну самостійність та фінансову незалежність місцевих бюджетів. 
Міністерство фінансів України доводить до місцевих органів влади лише 
особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на плановий 
бюджетний рік та розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів 
і методики їх визначення. 

Тодішній оперативний уряд Грузії розумів, що для розвитку країни і 
якісного наповнення бюджету потрібно акцентувати свою увагу на рушійній 
силі будь-якої економіки – приватному бізнесі. Щоб полегшити діяльність 
фірм, чиновники вирішили мінімізувати контакти з фіскальними органами і 
ввели систему електронної подачі податкової звітності [3]. 

Завдяки дієвим реформам у податковій системі Грузії, владі вдалося 
створити не лише сприятливі умови для ведення бізнесу, але і стале наповнення 
бюджету. Зниження ставок супроводжувалось розширенням податкової бази, в 
тому числі шляхом скасування пільг, і посиленням контролю за ухиленням від 
сплати податків. Вимога до всіх підприємств використовувати касові апарати 
для обліку операцій з ПДВ також викликала масове невдоволення та спротив 
бізнесу. Влада не тільки не зробила жодних поступок, а й жорстко 
контролювала виконання нових вимог за допомогою контрольних закупок. А 
всіх без винятку неслухняних підприємців карали високими штрафами, що в 
рази перевищували вартість касового апарату. 

Окрім того було впроваджено заходи щодо викорінення тіньового бізнесу 
– посилення податкової дисципліни, застосування жорсткіших засобів 
стягування податків, включно із високими зборами та штрафами за 
недотримання податкового законодавства. Ці умови забезпечили рівні умови 
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для ведення бізнесу, а також розширили базу оподаткування створивши вільну 
економічну зону в країні. Внаслідок прозорості оподаткування грузини доволі 
безболісно створили вільну економічну зону в Поті, дві в Кутаїсі та вільну 
туристичну зону в Кобулеті [4]. 

З ранніх етапів податкової системи, економіка Грузії оздоровлювалася, 
чого не можна сказати про Україну, яка перенесла важку кризу із згубними 
наслідками для малих підприємств, подальший хід політичної історії, 
метаморфозу податкової системи загубився в корупції чиновників.  

На нашу думку, з метою підвищення ефективності податкової політики 
України, необхідно: провести активну боротьбу з корупцією; поступово 
знизити податкові ставки та скасувати деякі податкові пільги, що дозволить 
уникнути провалів у бюджетних видатках та сприятиме створенню однакових 
для всіх умов; здійснювати активну роботу зі спрощення податкового 
адміністрування; посилити контроль за сплатою податків та створити систему, 
при якій покарання застосовувались лише до тих, хто ухилявся від сплати 
податків. 

Отже, реформа податкової системи Грузії стала рушійним поштовхом для 
економічного розвитку країни та підвищення рівня життя населення. Зміна 
пріоритетів податкової політики має стати добрим уроком для України в наш 
час і реформи необхідно здійснювати комплексно.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Обов’язковою умовою функціонування кожної держави є наявність 
бюджету країни, що, як відомо, являє собою фінансовий план видатків держави 
та джерел їх покриття. Основною ж статтею доходів бюджету є надходження 
від сплати податків. Достатньо питому вагу в цій структурі складає 
надходження від податку на прибуток підприємств. Однак, завжди існує ряд 
суб’єктів господарювання, що намагаються зменшити розмір сплати податку на 
прибуток через заниження бази оподаткування. Держава ж, в свою чергу, 
прагне захистити бюджет країни та уникнути надходження коштів не в повному 
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обсязі, і тому використовує ряд регулюючих заходів та певні інструменти 
контролю задля запобігання подібних ситуацій.  

Одним із таких важелів управління виступає встановлення правил 
трансфертного ціноутворення, що являє собою процес визначення ціни 
(ринкового діапазону цін) порівняння неконтрольованої операції та розрахунок 
обсягу оподаткованого прибутку платника податку, який бере участь у 
контрольованій операції, відповідно до принципу “витягнутої руки”. Ці правила 
справляють значний вплив на діяльність підприємств, які протягом року 
приймали участь у контрольованих операціях (критерії визначення наведені в 
ст. 39.2 ПКУ) та знаходять своє відображення у бухгалтерському обліку, адже 
дані платники податків зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 
митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним.  

Саме на даному етапі виникає ряд проблем та складнощів з підготовкою 
даних до складання цього звіту, бо механізм обліку недостатньо налагоджений, 
прямим доказом чого виступають щорічні зміни до податкового кодексу в 
частині визначення підстав для визнання операцій контрольованими та їх 
вартісних критеріїв.  

Питання трансфертного ціноутворення зайшли відображення в наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених: К. Друрі, Е. А. Аткінсона, Р. С. 
Каплана, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера, В.С. Лень, та інших. Але, не зважаючи на 
актуальність аспектів практичного застосування та адаптації рекомендацій 
щодо функціонування трансфертного ціноутворення для вітчизняних 
підприємств залишається важливим. Тому, вважаємо за необхідне, розглянути 
особливості трансфертного ціноутворення в Україні, які і будуть в свою чергу 
алгоритмом підготовки даних до складання звіту про контрольовані операції.  

Першим і одним із найважливіших етапів є визначення контрольованих 
операцій. До них відносяться господарські операції, що впливають на об’єкт 
оподаткування, між платником податку і пов’язаною особою нерезидентом 
(нерезиденти-посередники в тому числі) та з нерезидентами, що зареєстровані в 
низькоподатковій юрисдикції чи звільнені від оподаткування. Щодо вартісних 
критеріїв, то в 2017 році вони збільшуються : річний дохід – з 50 до 150 млн 
грн., обсяг операцій з одним контрагентом – з 5 до 10 млн грн. На даному етапі 
виникають складнощі з визнанням пов’язаних осіб, так як існує поняття 
опосередкованого володіння частками компаній і визначенням переліку 
господарських операцій, що вважаються контрольованими. Наприклад, 
бартерні операції та виплата відсотків по кредиту підпадають під ці критерії, а 
саме тіло кредиту – ні. Розрахунок частки володіння в прихованому ланцюжку 
відбувається шляхом перемноження часток (участь А в Б – 80%, Б в С – 40%, А 
в С = 80*40/100 = 32% - більше 20% - пов’язана особа). 

Наступним етапом є, напевно найскладніший, пошук зіставних операцій. 
Дані операції повинні відповідати критеріям визнання згідно ПКУ, які 
настільки вимогливі, що за умов обмеження у джерелах інформації, стають за 
часту перешкодою для формування ринкового діапазону цін і рентабельності. 
Тому, цим питання займається не тільки бухгалтерія підприємства, а й усі 
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функціональні відділи або стороння спеціалізована організація. Так як 
вивчається не просто внутрішній ринок країни, а й зовнішні ринки. 
Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу 
“витягнутої руки” здійснюється за одним із таких методів: порівняльної 
неконтрольованої ціни; ціни перепродажу; “витрати плюс”; чистого прибутку; 
розподілення прибутку [1].  

Підприємство в праві самостійно обирати той чи інший метод, в 
залежності від виду його діяльності та який є найбільш доцільним до фактів та 
обставин здійснення контрольованої операції. Пріоритетним методом 
вважається метод порівняльної неконтрольованої ціни, загальні положення 
застосування передбачають, що  контрольовані операції визнаються зіставними 
з неконтрольованими, тільки за умов, що немає значних відмінностей між 
ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час 
застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення або такі 
відмінності можуть бути усунені шляхом коригування умов та фінансових 
результатів неконтрольованої операції для уникнення впливу таких 
відмінностей на порівняння.  

Отже, розглянувши особливості трансферного ціноутворення в Україні, 
бачимо, що це достатньо складна ділянка в обліку, супроводжується 
обмеженнями в інформаційній базі, постійними змінами в законодавчому 
регулюванні цього процесу, необхідністю збору великої і достатньої доказової 
бази для обґрунтування всіх дій по контрольованим операціям, потребує 
подання окремого звіту та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафних 
санкцій. Тому питання вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення 
є актуальним вже на протязі останніх років та потребує подальшого 
вдосконалення.  
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ:  

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 
 

В сучасних складних економічних умовах суб’єкти господарювання 
намагаються всіма можливими шляхами скоротити суми податків, які 
підлягають сплаті, не порушуючи при цьому вимог чинного законодавства. 
Велику роль у вирішенні даного питання має облікова політика (в частині 
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операцій за податками та платежами), адже вона передбачає адекватне 
відображення в системі податкового обліку формування повної, об’єктивної й 
достовірної інформації, що є базою для нарахування та сплати податків та 
зборів в установлені строки й у визначеному розмірі.  

Податкове планування представляє собою підхід до організації діяльності 
підприємства, за якого мінімізуються податкові зобов’язання за умови 
дотримання норм діючого законодавства України.  

Необхідність податкового планування зумовлена: 
- можливістю застосування різних альтернатив (податкові режими при 

різних ситуаціях, різні методи формування бази, різні пільги),  
- нестабільністю податкового законодавства,  
- встановленням лише загальних норм за окремими питаннями, що вимагає 

розробки власної методики.  
Остання частина даного визначення є однією з основних, адже в 

протилежному випадку вказана ситуація отримує назву “ухилення від сплати 
податків” та передбачатиме можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності директора та/або головного бухгалтера. 

Організація податкового планування на підприємстві передбачає аналіз: 
- фінансових операцій; 
- організаційно-правової форми підприємства; 
- суми податків, що сплачені в попередніх періодах; 
- розрахунків з контрагентами тощо.   
Наведені заходи дозволяють обґрунтувати шляхи оптимізації 

оподаткування, визначити етапи впровадження змін на підприємстві. Проте на 
кожному підприємстві в першу чергу керівництво повинно вирішити питання 
кому саме доручити виконання цих заходів.  

В межах однієї операції (угоди) функції з податкового планування 
здійснюється працівниками бухгалтерської служби. Якщо ж передбачено 
укладання угода на велику суму грошових коштів або дослідження потребує 
вся діяльність підприємства вцілому, то доцільним є залучення зовнішніх 
фахівців. Це можуть бути представники аудиторських чи консалтингових фірм. 
При чому фахівці з податкового планування повинні: 

- мати ґрунтовні знання в сфері податкового законодавства,  
- розуміти всі нюанси податкового законодавства.  
Звичайно, що в сучасних умовах господарювання, працівники 

бухгалтерської служби добре обізнані з законодавчими актами, що регулюють 
оподаткування. Проте працівники спеціалізованих фірм  частіше виконують 
вказані функції на практиці, тому мають значно більший досвід у вирішенні 
даного питання. В той же час користування послугами аудиторських чи 
консалтингових фірм призведе до зростання витрат, тоді як несистематичне 
висунення завдання до бухгалтера підприємства (щодо здійснення податкового 
планування) не вимагає понесення додаткових витрат. Отже, вибір суб’єктів 
податкового планування залежатиме від фінансових можливостей 
підприємства.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
З огляду на необхідність розвитку економіки України слід визначити 

шляхи оптимізації виробничої діяльності, для здійснення якої підприємства 
використовують виробничі запаси. 

Виробничі запаси займають важливе місце у складі майна підприємства, їм 
належить частка у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною 
складовою при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи 
вищезазначене, підприємства особливу увагу приділяють ефективності 
використання  обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів. 

Для забезпечення підприємства виробничими запасами та раціонального їх 
використання необхідно вживати комплекс заходів щодо виявлення, 
кількісного вимірювання та їх реалізації. Для цього необхідно здійснювати 
систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а 
також ефективності використання виробничих запасів. В цьому полягає 
актуальність теми проведеного дослідження.  

Розвиток виробництва неможливий без виготовлення 
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх 
ринках збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення виробничого 
процесу є наявність та використання значної кількості виробничих запасів. 
Реформування діючої системи обліку та впровадження вітчизняних стандартів 
внесли суттєві зміни у методику та організацію облікового процесу виробничих 
запасів, підприємства одержали значні можливості у виборі правил ведення 
облікової політики у відповідності до специфіки виробництва.  

Однак, необхідно посилити аналітичність та оперативність одержання 
облікової інформації про рух виробничих запасів з метою ефективного 
управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємства. 

Метою дослідження – є удосконалення нової системи організації та 
ведення обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів.  

Для поставленої мети маємо вирішити наступні завдання: 
- дослідити теоретичні аспекти сутності виробничих запасів; 
- визначити класифікацію виробничих запасів підприємства; 
- деталізувати документальне оформлення операцій по використанню 

виробничих запасів на підприємстві; 
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- визначити можливі напрями удосконалення обліку аналізу та аудиту 
виробничих запасів. 

Значний внесок у дослідження організації та методики обліку, аналізу та 
аудиту запасів зробили такі вчені – В. О. Шевчук, В. П. Пантелеєв,                
І. І. Пилипенко, О. В. Лишиленко, Д. Р. Міддлтон, Ф. Ф. Бутинець, О. А. 
Петрик, В. С. Рудницький та інші.  

Різноманітність форм власності в період ринкової економіки, розширення 
прав підприємства в управлінні економікою, галузеві здібності виробництва 
потребують альтернативних і, водночас, конкретних підходів при дослідженні 
певних питань організації та ведення обліку виробничих запасів. 

У підприємств тепер з’явилася можливість вибору різних способів 
організації обліку придбання запасів, відображення вартості матеріалів, 
виявлення відхилень фактичної собівартості матеріальних цінностей від 
облікових цін і їх наступного розподілу між витраченими у виробництво 
матеріалами та їх залишками на складах. У різних літературних джерелах 
можна знайти різне трактування поняття виробничих запасів.  

Так, П(С)БО 9 “Запаси” дає таке визначення запасів – це активи, які:  
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; 
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством . 
На підприємстві використовується велика кількість різноманітних товарно-

матеріальних цінностей. Вони використовуються у виробництві по-різному. 
Одні з них повністю споживаються у виробництві, інші – змінюють лише свою 
форму, входять до складу виробу без будь-яких змін або ж сприяють 
виготовленню продукції і не включаться в їх масу або хімічний склад. Тому 
важливим моментом в організації обліку виробничих запасів є їх класифікація. 

 В П(С)БО 9 для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:  
- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням 
деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів;  

- готову продукцію, що виготовлена на даному підприємстві, призначена 
для продажу і відповідає певним технічним та якісним характеристикам, 
передбаченими договором або іншим нормативно-правовим актом;  

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 
утримуються підприємством з метою подальшого продажу;  

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом 
не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше 
одного року; 

- молодняк тварин і тварини на ви годівлі, продукцію сільського і лісового 
господарства. 
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 Для підприємств виробничі запаси – один із найбільш важливих активів, 
які знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту 
виробництва. Отже, виробничі запаси є основною складовою доходу від 
реалізації готової продукції і, відповідно прибутку підприємства, на що й 
направлена вся діяльність підприємства. Тому найбільш проблематичним 
моментом для підприємства є оцінка вибуття запасів. 

Згідно П(С)БО 9 при відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому 
вибутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів: ідентифікованої 
собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості;  
нормативних витрат; ціни продажу [1].  

   Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове 
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із 
наведених методів. Метод ідентифікованої собівартості застосовується для 
запасів, які:  

- відпускаються для спеціальних запасів і проектів;  
- не замінюють одне одного.  
Іншими словами даний метод підприємство може використовувати у 

випадку, якщо воно точно знає, які запаси у нього вибули у виробництво, а які 
знаходяться на складі, щоб можна було чітко ідентифікувати запаси, що 
знаходяться на підприємстві. 

Бутинець Ф. Ф. вважає, що запаси – це придбані або самостійно 
виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. Це 
об'єкти що , яка призначена для продажу або обміну на інші товарно-
матеріальні цінності. Вони формують запаси торгівельних підприємств . Також 
він додає, що виробничі запаси - предмети, на які направлена праця людини з 
метою отримання готової продукції. На відміну від засобів праці, що зберігають 
у виробничому процесі свою форму і переносять вартість на продукцію 
поступово, предмети праці споживаються повністю і повністю переносять свою 
вартість на цей продукт і замінюються після кожного виробничого циклу [2].  

Бутинець Ф.Ф. класифікує виробничі запаси підприємства за трьома 
основними ознаками, наведеними в таблиці 1.1 [3]. 

Таблиця 1.1 
Класифікація запасів 

№ 
з/п 

Ознаки групування Вид запасів 

1.  Призначені для реалізації в умовах звичайної 
діяльності 

Готова продукція, товари 

2.  Знаходяться в процесі виробництва з метою 
виробництва готової продукції 

Незавершене виробництво, 
напівфабрикати, брак у 
виробництві 

3.  Призначені для споживання при виробництві 
продукції, виконанні робіт, наданні послуг, а також 
управління підприємством 

Виробничі запаси, МШП 

 
Запаси займають особливе місце у складі майна підприємства, вони 

призначені для виробництва товарів і послуг або для перепродажу протягом 
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короткого періоду часу і відносяться до складу оборотних активів, оскільки 
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного 
операційного циклу, тому правильна організація обліку запасів є важливою 
передумовою раціонального їх використання. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗАСАДАХ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

У сучасних умовах господарювання виникають нові аспекти 
інформаційно-аналітичного забезпечення формування фінансових результатів 
діяльності підприємства оптової торгівлі, які пов’язані з реформуванням 
бухгалтерського обліку, коригуванням завдань щодо управління як 
торговельними витратами, так і чистим доходом від реалізації товарів на 
мікрорівні. Нагальним на сьогодні є необхідність адаптації моделювання 
процесів оптимізації фінансових результатів діяльності на засадах економіко-
математичних методів [1]. 

Метою дослідження є спроба побудувати економіко-математичну модель, 
яка містила б у собі критерії поліпшення генерування прибутку на 
підприємствах оптової торгівлі із урахуванням їхніх галузевих особливостей. 

Серед найбільш поширеного арсеналу методів економіко-математичного 
моделювання нами обрано кореляційно-регресійний аналіз. За допомогою 
цього методу можна знайти наявний вигляд залежності досліджуваного 
показника від тих чинників, що впливають на його зміну, а також кількісно 
оцінити його вплив. На відміну від жорстко детермінованого факторного 
аналізу множинний кореляційно-регресійний аналіз охоплює також визначення 
тісноти зв’язку між ознаками; побудову моделі множинної регресії; 
дослідження значущості моделі в цілому, а також окремих складових моделі [2, 
c. 4]. 

Побудова регресійної моделі проводилась на матеріалах господарської 
діяльності ТОВ “Спеції-Одеса”, що функціонує в Одеській області й займається 
оптовою торгівлею товарами. Результативним показником (у) було обрано 
рівень рентабельності продажів (виходячи з чистого прибутку). Фактори-
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аргументи, що обумовлюють зміну результативного показника, наведено в 
таблиці 1 [3; 4; 5]. 

Таблиця 1 
Фактори-агрументи зміни формування фінансових результатів діяльності 

ТОВ “Спеції-Одеса” 

Показник Методика розрахунку Економічний зміст 
Рекомен-
доване 
значення 

1 2 3 4 
1.Рівень загальних 
торговельних витрат 
у розрахунку на   
одну гривню чистого 
доходу від реалізації 
товарів (х1) 

[собівартість реалізованих 
товарів + інші операційні 
витрати + інші витрати)]: 
[Товарообіг] 

Показує рівень загальних 
торговельних витрат зменшення 

2.Товарна ресурсо- 
місткість (х2) 

[товарні ресурси (залишки 
на початок кварталу + 
надходження товарів 
протягом 
кварталу)]:[товарообіг] 

Зростання цього показника свідчить 
по неефективність торговельного 
процесу з боку використання 
товарних запасів 

зменшення 

3.Коефіцієнт 
оборотності 
товарних запасів 
(х3) 

[Товарообіг]: 
[Середньорічна вартість 
товарних запасів] 

Прискорення оборотності товарних 
запасів, зазвичай, свідчить про 
вивільнення  коштів з обороту 

збільшення 

З метою забезпечення достовірності первинних даних і достатнього 
обсягу сукупності для одержання об’єктивних оцінок, охарактеризуємо 
тенденції щодо зміни факторів та результативного показника формування 
фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства ТОВ “Спеції-
Одеса” (табл.2). 

Таблиця 2 
Структурно-динамічний аналіз основних критеріїв оптимізації 

формування фінансових результатів діяльності ТОВ “Спеції-Одеса” 
за 2014-2016 роки 

Показники Роки 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 
1.Чиста рентабельність продажів,% -0,71 1,93 3,3 
2.Рівень загальних торговельних витрат 
у розрахунку на 1 гривню чистого 
доходу від реалізації товарів 

2,13 0,99 0,922 

3. Товарна ресурсомісткість 1,025 1,055 1,058 
4. Коефіцієнт оборотності товарних 
запасів 17,6 21,3 8,3 

 
Реалізація кореляційно-регресійного аналізу була здійснена нами за 

допомогою табличного процесора Exсel. Основні висновки щодо вирішення цієї 
задачі такі. 

Коефіцієнт кореляції R = 0,977. Він показує, що у рівнянні дуже тісний 
кореляційний зв’язок, який характеризує залежність результативного показника 
від факторів, які включено у модель. 

Рівняння регресії приймає такий вигляд: 
 

у = -0,194 – 0,036 х1 – 0,0245 х2 + 0,001 х3                                  (1) 
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Усі знаки перед коефіцієнтами регресії відповідають реальним 
економічним процесам, що відбуваються на підприємстві. Рівняння показує, що 
збільшення рівня загальних торговельних витрат у розрахунку на одну гривню 
чистого доходу від реалізації товарів призводить до зменшення чистої 
рентабельності продажів на 3,6%. Збільшення рівня товарної ресурсомісткості 
обумовлює зменшення чистої рентабельності продажів на 2,5%. Прискорення 
оборотності товарних запасів веде до збільшення до чистої рентабельності 
продажів на 0,1%. 

Найбільш впливовим є чинник –  рівень загальних торговельних витрат у 
розрахунку на одну гривню чистого доходу від реалізації товарів (вплив цього 
чинника вказує на актуальну проблему для підприємства – вдосконалення 
управління торговельними витратами). Оскільки цей аспект діяльності ТОВ 
“Спеції-Одеса” не є предметом нашого дослідження, у подальшому при 
розробці заходів щодо оптимізації формування фінансових результатів 
діяльності товариства, зосередимо нашу увагу на рекомендаціях стосовно 
збільшення оптового товарообороту. Тим більше, що саме цей критерій є 
визначальним для факторів х2 (товарна ресурсомісткість) та х3 (коефіцієнт 
оборотності товарних запасів). 

Зростання чистого доходу від реалізації товарів на ТОВ “Спеції-Одеса” 
залежить передусім від ефективного використання маркетингових інструментів 
та характеру впливу факторів маркетингового середовища. Тому основним 
завданням керівництва товариства має стати визначення відповідних 
маркетингових стратегій впливу на обсяги продажу (табл. 3). 

Для підвищення якості складання плану реалізації товарів, правильного 
формування цін реалізації та фінансового плану в цілому, керівництву ТОВ 
“Спеції-Одеса” необхідно: 

- для формування  обміркованої та коректної системи знижок на ціни 
реалізації оптових торговельних підприємств слід використовувати не тільки 
інтуїцію їх менеджерів з продажу та дані підприємств-конкурентів, а й більш 
широко використовувати дані аналізу оборотності конкретних видів товарів, та 
рівня їх рентабельності, зміни питомої їх ваги в обсягах реалізації відповідних 
груп товарів; 

- для формування оптимальної асортиментної політики, економічна служба 
повинна визначити найбільш ходові позиції в асортименті шляхом аналізу 
обсягів продажів у грошовому й натуральному вираженні. Зазначені 
розрахунки, на нашу думку, повинні бути доповнені більш ефективним 
показником ‒ частота замовлень даного товару, тобто відсоток замовлень, де 
цей товар присутній. Для більш точного аналізу, варто виділити найбільш 
великих покупців; провести аналіз їхніх замовлень на предмет виявлення 
найбільш ходових позицій. Саме їхні потреби, найбільшою мірою, повинні 
впливати на формування асортименту [5, c. 127-131].  

Дослідження організації аналітичної роботи на підприємстві виявило, що 
керівництво досить мало уваги приділяє аналізу зовнішніх факторів впливу на 
товарні групи, які є в наявності. 
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Таблиця 3 
Рекомендовані маркетингові стратегії впливу на чистий дохід від 

реалізації товарів на ТОВ “Спеції-Одеса” 
Рекомендовані стратегії Шляхи реалізації 

Стратегія просування оптимізація методів просування  та маркетингової 
інноваційної діяльності 

Товарна стратегія удосконалення управління товарними запасами 
Стратегія товароруху оптимізація витрат на транспортування та зберігання 
Стратегія просування оптимізація витрат на стимулювання продажу 

   
Для більш точного результату необхідно провести аналітичну роботу з 

даними про продажі інших фірм або інформаційних агентств по виявленню 
впливів з боку зовнішніх факторів, політичної й економічної ситуації в регіоні. 
Врахувати сезонність тих або інших товарів. Оперативне реагування на 
сезонний попит дозволить ТОВ “Спеції-Одеса” одержати додатковий прибуток. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
Перехід на ринкові засади господарювання зумовлює комплекс заходів, 

направлених на підвищення рентабельності всіх галузей економіки, 
раціональне і ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів. У 
зв’язку з цим набуває значущої ролі вплив вартісних факторів на ефективність 
виробництва, обліку і контролю за формуванням собівартості продукції. 
Собівартість як комплексний показник повинен максимально поєднувати і 
відображати у вартісній формі технологічні і організаційно-економічні умови 
виробництва. Тільки за цієї умови показник собівартості може бути успішно 



136 

використаний для покращення управління виробництвом, оцінки економічної 
ефективності використання основних фондів і оборотних активів, вибору 
оптимального варіанту технології процесу виробництва і організації його 
управління. В контексті цих вимог набирає актуальності відповідна організація.  

Необхідно зазначити, що питання калькулювання собівартості продукції, 
робіт і послуг були предметом дослідження багатьох вчених, зокрема                
В. І. Бачинського, М. В. Корягіна, Й. В. Канака,  П. О. Куцика, Ф. Ф. Макарука, 
В. О. Озерана, О. М. Чабанюк  та ін.  

Собівартість продукції є складним економічним показником, який 
усебічно характеризує господарську діяльність і зниження якого відіграє 
важливу роль у підвищенні ефективності господарювання. 

Розрахунок собівартості виготовленої продукції завжди був і залишається 
одним з найважливіших показників як для прийняття управлінських рішень, так 
і для визначення фінансового результату діяльності підприємства. 

П. О. Куцик та О. М. Чабанюк на основі проведеного дослідження суті 
поняття “собівартість”, зробили висновок, що деякі автори звужують це 
поняття до простого підрахунку витрат на виробництво та реалізацію, інші – до 
грошового виразу витрачених ресурсів. На їхню думку, найповнішою 
характеристикою собівартості є характеристика її як синтезованого показника, 
що узагальнює (містить) витрачання ресурсів (матеріальних, природних, 
трудових та ін.) на створення кінцевого продукту [1]. 

М. Ю. Чік акцентує увагу на визначенні галузевої та індивідуальної 
собівартості продукції. Галузева (чи середньогалузева) собівартість продукції 
характеризує у середньому понесені витрати в грошовому виразі на 
виробництво і реалізацію продукції всіх підприємств даного виду діяльності. 
Індивідуальна собівартість продукції характеризує витрати окремого 
підприємства на виробництво і реалізацію продукції [2]. 

О. М. Чабанюк також зазначає, що важливе значення для розрахунку 
собівартості продукції має раціональне групування витрат [1]. При цьому 
зведення окремих витрат у групи необхідне для встановлення відповідного 
співвідношення між ними з метою взаємного контролю та узгодження. Таке 
узгодження можливе тільки за наявності економічно та науково обґрунтованої 
класифікації витрат за певними групами, що також має велике значення для 
аналізу собівартості, виявлення й оцінки чинників, які впливають на її 
формування.  

Ф. Ф. Макарук робить висновок, що дослідивши поведінку витрат, можна 
стверджувати, що навіть з простого переліку витрат, які утворюють 
собівартість продукції, видно, що вони не однакові не лише за своїм складом, 
але й за значенням у виготовленні продукту. Одні витрати безпосередньо 
пов'язані з виробництвом (витрати сировини, матеріалів, оплата праці 
робітників тощо), інші – з управлінням і обслуговуванням виробництва 
(витрати на утримання апарату управління, на забезпечення виробничого 
процесу необхідними ресурсами тощо). Крім того частина витрат прямо 
включається в собівартість готових виробів, а інша частина – розподіляється 
побічно [3]. 
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При визначенні собівартості необхідно мати сформовану інформацію не 
лише про їх виробничу собівартість, але й суму постійних нерозподілених 
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. 

Отже, розрахунок собівартості виготовленої продукції завжди був і 
залишається одним з найважливіших показників як для прийняття 
управлінських рішень, так і для визначення фінансового результату діяльності 
підприємства [4]. Від рівня собівартості залежить і обсяг прибутку та 
рентабельність підприємства. Залежно від режиму економії, запровадженому на 
підприємстві, раціонального використання трудових, матеріальних, фінансових 
ресурсів при наданні послуг, підвищується ефективність діяльності 
підприємства. У показнику собівартості виражається не лише рівень 
господарювання, але і рівень цін, які сформовані конкурентним середовищем. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СХОВИЩ 

ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 
 

Суб’єкти господарювання здійснюючи свою діяльність, щодня працюють з 
величезним об’ємом інформації(дані по виробництву продукції, інформація про 
контрагентів, кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку). Робота з 
первинними документами дозволяє зафіксувати події, що матимуть вплив на 
діяльність підприємства в майбутньому.  Для того, аби мати можливість 
простежувати динаміку розвитку, здійснювати аналітичну роботу, бачити 
ситуацію у ретроспективі, компанії в Україні все інтенсивніше переходять на 
використання сховищ даних. 

Сховище даних ( data warehouse) — предметно орієнтований, 
інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути 
комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та 
прийняття рішень. За визначенням автора концепції сховищ даних Ральфа 
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Кинболла, сховища даних це “місце, де люди можуть одержати доступ до своїх 
даним”. Підґрунтям сховища даних (СД) є розподіл інформації, що має місце в 
системах оперативної обробки даних (OLTP) і в системах підтримки прийняття 
рішень (СППР).  

Завдяки своїм унікальним властивостям сховища даних інформацію 
тримають у хронологічному порядку, що унеможливлює її “перекривання”.  

Глобальне сховище даних складається з трьох рівнів: 
- сховище агрегованих даних; 
- вітрини даних, які базуються на інформації зі сховища даних; 
- клієнтські робочі місця, на яких встановлено засоби оперативного 

аналізу даних. 
Вміщуючи лише профільний, вузько орієнтований масив інформації, 

вітрини даних стали зручним інструментом роботи працівників певного 
підрозділу суб’єкта господарювання[1, с. 45]. Ще однією значною перевагою є 
те, що не потрібно використовувати потужну обчислювальну техніку. Такий 
спосіб  дозволяє більш швидко і просто надавати кінцевим бізнес-користувачам 
необхідну інформацію, проте не можливо погоджувати дані у вітринах для 
різних підрозділів. 

Предметна організація даних у сховищі сприяє як значному спрощенню 
аналізу, так і підвищенню швидкості виконання аналітичних запитів.  

Для менеджменту корпорацій, компаній, що мають дочірні підприємства, 
де інформація у сховище даних надходить із різних джерел є можливість вчасно 
виявляти всі ключові тенденції та своєчасно реагувати на них.  

Необхідною рисою для активного впровадження в Україні сховищ даних є 
наявність адаптованого середовища накопичення даних, котре оптимізоване 
для виконання складних аналітичних запитів управлінського персоналу. Запити 
можуть бути індивідуальними і різнитися як між департаментами, 
підрозділами, так  навіть і між окремими аналітиками. Сховище даних 
підтримується незалежно від оперативних баз даних організації. 

До інноваційних рішень для систем зберігання даних відносять Dell 
Compellent, засноване на активному інтелектуальному управлінні даними. У 
ньому поєднуються архітектура Fluid Data, віртуалізація зберігання, 
інтелектуальне ПО і модульна структура обладнання. Архітектура Fluid Data 
володіє вбудованими інтелектуальними функціями для динамічного 
"перетікання" корпоративних даних між різними рівнями зберігання. 

 Для нормального функціонування сховищ даних їх необхідно з певною 
періодичністю оновлювати [2, с. 64]. Нині наша держава має сильний потенціал 
у галузі розвитку інформаційних технологій, що дозволяє суб’єктам 
господарювання не лише впроваджувати іноземні та вітчизняні розробки, ай 
підтримувати їх функціонування на належному рівні.  

Переваги, які отримує організація від впровадження сховищ даних, 
наступні: 

- погляд на дані організації, як на єдине ціле; 
- 400% повернення інвестицій, що вкладені в створення сховища даних; 
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- зростає надійність даних для прийняття рішень. Дані, що 
завантажуються в сховище даних, що піддаються очищенню — узгоджуються, 
перевіряються, уточнюються; 

- дослідження трендів і коливань в бізнес-даних.  
Дозволяє досить надійно прогнозувати розвиток бізнес-процесів 

організації в часі. 
Підприємствам Україні варто переходити до використання сховищ даних, 

але для конкуренції на світовому рівні, необхідно запроваджувати розробки 
вітчизняних спеціалістів, котрі зможуть забезпечити високий рівень 
орієнтованості на ключові для суб’єкта господарювання фактори. 
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ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА 
ОЦІНКА 

 
Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та економіки 

країни в цілому. Фірми, що мають тимчасово вільні грошові ресурси або 
привабливі зайві активи, можуть одержати високі доходи шляхом вкладення 
коштів у цінні папери, тобто шляхом інвестування. Дохід також виникає при 
перепродажі інвестицій, у результаті нарахування дивідендів, відсотків. 
Інвестиції поділяються на довгострокові та поточні, у залежності від намірів 
щодо їх утримання. 

Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції, що швидко перетворюються 
на грошові кошти  або безпосередньо самі використовуються як засіб платежу 
та утримуються протягом терміну, що не перевищує один рік. Вони мають 
високу ліквідність та можливість приносити дохід у вигляді відсотків або 
дивідендів. Підприємство, вкладаючи грошові кошти у поточні інвестиції, 
зберігає ліквідність, тобто здатність використовувати свої платіжні 
зобов’язання перед кредиторами, та отримуватиме фінансовий дохід від таких 
інвестиції. 

До поточних інвестицій належать: короткострокові боргові папери; 
депозитні сертифікати; казначейські векселі; короткострокові векселі (у 
випадку придбання за грошові кошти з метою перепродажу або одержання 
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додаткового доходу); ринкові цінні папери, придбанні з метою перепродажу на 
термін, який не перевищує одного року. 

Під поточними фінансовими інвестиціями розуміються фінансові 
інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно 
реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, котрі є еквівалентами 
грошових коштів). 

У балансі поточні фінансові інвестиції відображаються в складі оборотних 
активів підприємства за статтею 1160 “Поточні фінансові інвестиції”. До цього 
виду інвестицій належать вкладення підприємством тимчасово вільних коштів 
у банківські депозити, короткострокові цінні папери та інші дохідні фінансові 
інструменти з метою формування ліквідних резервів та одержання доходів. 
Поточне фінансове інвестування може здійснюватися також у рамках політики 
рефінансування дебіторської заборгованості. 

Поточними фінансовими інвестиціями, крім того, вважаються векселі, 
якщо вони використовуються як цінний папір. Зокрема, за позицією “поточні 
фінансові інвестиції” можуть бути відображені векселі, що придбаваються 
нижче за номінальну вартість з метою зарахування кредиторської 
заборгованості в сумі номіналу векселя. 

Окрім цього, поточними можуть бути й інвестиції в асоційовані, дочірні 
підприємства та спільну діяльність зі створенням юридичної особи, якщо вони 
придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати 
придбання, або відповідні асоційовані чи дочірні підприємства ведуть 
діяльність в умовах, які обмежують їх здатність передавати кошти інвестору 
протягом періоду, що перевищує 12 місяців. 

Оскільки поточні фінансові інвестиції розглядаються здебільшого як 
ліквідні резерви, для підприємства принципове значення має їх загальна 
ринкова вартість, тобто обсяг грошових коштів, які можна отримати в 
результаті реалізації портфеля поточних фінансових інвестицій. На відміну від 
довгострокових фінансових інвестицій, поточне інвестування не потребує 
наявності відповідних фінансових джерел, зокрема прибутку, інших позицій 
власного капіталу чи довгострокових позичок.  

Отже, основою прийняття рішень про поточні фінансові інвестиції є 
інформація, наведена в оперативному фінансовому плані (бюджеті ліквідності). 
Якщо з плану випливає, що в окремих періодах у підприємства очікується 
тимчасовий надлишок грошових коштів, то доцільно прийняти рішення 
стосовно їх раціонального використання, зокрема вкладення в високоліквідні 
прибуткові інвестиції. 

 
Список використаних джерел 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” : наказ 
Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 : [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: // zakon.rada.gov.ua. 

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч. посібник] / В. І. Бачинський, П. О. 
Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”. – 478 с. 

 
 



141 

Кравець О. В., 
студент освітнього рівня магістра  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: доц. Чік М. Ю., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Важливе значення в забезпеченні ефективності функціонування 
підприємств в умовах ринку  має раціональна організація здійснення 
розрахункових операцій. Один з важливих шляхів поліпшення фінансового 
становища виробничих господарюючих суб‘єктів є прискорення оборотності 
грошових коштів. Введення в дію національних стандартів бухгалтерського 
обліку в Україні зумовило принципово новий підхід до обліку дебіторської 
заборгованості. 

В сучасних умовах господарювання підприємства наявність значних 
розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно 
впливає на фінансову платоспроможність, вилучає грошові кошти з обороту, 
що призводить до погіршення його фінансового стану та зниження 
результативних показників діяльності. Тому дієва організація розрахунків 
підприємства з дебіторами є необхідною для підвищення платоспроможності 
підприємства та збільшення оборотності його активів. 

Створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з 
дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської 
заборгованості, що надасть змогу накопичувати інформацію про розрахунки з 
дебіторами в обліку підприємства з різними рівнями її деталізації та 
узагальнення [1].  

Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10 залежно від 
платоспроможності дебіторів поділяють на сумнівну та безнадійну, проте 
науковці класифікують цю заборгованість і за наявністю інших ознак: 
очікуваним терміном погашення, способом виникнення, забезпеченістю, 
формою погашення тощо [2]. 

На думку багатьох фахівців класифікація дебіторської заборгованості на 
довготермінову і поточну є неоднозначною. Одні фахівців вважають такий 
поділ важливим інструментом фінансового аналізу, а з точки зору інших – 
класифікація дебіторської заборгованості, є умовною, а отже, не є необхідною. 
Ми підтримуємо точку зору економістів-вчених, які пропонують класифікувати 
дебіторську заборгованість за певними ознаками, адже, це важливо для 
отримання обґрунтованих висновків після проведеного фінансового аналізу [3]. 
На основі опрацьованих матеріалів таких вчених, як: В. І. Бачинський, М. Д. 
Білик, І. О. Бланк, М. В. Корягін, П. О. Куцик, Т. М. Малькова та поданого 
ними поділу дебіторської заборгованості в залежності від ознаки, відобразимо у 
вигляді схеми класифікацію дебіторської заборгованості (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Класифікація дебіторської заборгованості 
 
Водночас необхідно зазначити, що класифікація дебіторської 

заборгованості здійснюється обліковцями суто в межах рахунків, передбачених 
планом рахунків, або ж лише за однією певною ознакою. 

Отже, правильна класифікація дебіторської заборгованості буде сприяти 
покращенню діагностики заборгованості підприємства, орієнтуючись на більш 
глибоке дослідження причин її виникнення, з іншого боку, стає орієнтованою 
на підвищення ефективності управління заборгованістю підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ У ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ 
 

Виникнення перших готельних закладів в Україні відбулося у 12-13 ст., під 
час економічного та політичного розвитку Київської Русі. Належне географічне 
домінанта Київської Русі на перехрещенні комерційних напрямів, розвинені та 
конфесійні відношення з країнами Середземномор'я, Балтики, Західної Європи 
спричинили розбудову міст та появлення спеціалізованих інституцій 
розміщення. 

Поміж початкових застанов гостинності у Київській Русі були двори, 
розташовані один від одного на віддаленні кінного переходу. Найбільш 
важливе піднесення готельної сфери в Україні розпочалося лише в другій 
половині 19 ст. у Києві та інших великих містах. Мотивом даного етапу стало 
залізничне єднання, що примножило кількість подорожуючих. На той час у 
Києві був “Зелений готель”, що належав Печерській Лаврі [1]. 

Більшість інституцій розміщення окрім харчування надавала послуги з 
доставки гостей та багажу кінними екіпажами. Крім того, у всіх районах міст 
набирали популярності невеликі засоби розміщення, розташовані у будинках 
житлового типу, що за помірну ціну надавали послуги, які за рівнем якості не 
поступались першокласним готелям та були оптимальними у співвідношенні 
ціна – якість.  

На початку 20 ст. заклади готельного господарства згідно розташування і 
категорії клієнтів, які обслуговувались, стали умовно ділити на чотири 
категорії: фешенебельні, готелі середнього класу, готелі розміщені поруч з 
вокзалом і мебльовані кімнати, “подвір'я”, постоялі двори. 

Зокрема, в Одесі та Ялті готельне господарство розвивались теж досить 
активно, оскільки прибувала велика кількість відпочиваючих до моря. У 
Східній Галичині, що входила в склад Австро-Угорщини, у другій половині 19 - 
початку 20 ст. готельна сфера полягала у особливо високому розвитку. У 1902 
р. на Галичині нараховувалось 935 готелів [2].  

Щодо кількості готелів, в тому числі фешенебельних, виділявся Львів. На 
початку 20 ст. у Львові нараховувалось 48 готелів, за тогочасною статистикою 
цей показник був досить високим, порівнюючи кількість готелів у Варшаві – 32 
та Кракові - лише 18. Найбільш відомими готелями Львова в той період були: 
“Жорж”, “Англійський готель”, “Гранд”, “Європейський” та інші. Значного 
поширення у Галичині набули пансіонати. Оскільки відбулась популяризація 
лижного спорту, у Карпатах почали створювати невеликі готелі, курортні 
центри.  

В період після Другої світової війни відбувався розвиток туризму, що 
відновило будівництво нових готелів, мотелів, кемпінгів. У 70-х роках стрімкий 
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розвиток міжнародного туризму зумовив побудовані нові готелі мережі 
підприємств міжнародного туризму “Інтурист” [4].  

За статистичними даними “Статистичного збірника України” за останні 
п’ять років кількість готельних закладів зменшилась. Першою великою 
причиною цього зменшення є війна на Сході України, що призвела до 
економічної кризи та руйнування, оскільки на теперішніх окупованих 
територіях теж знаходилась велика кількість закладів готельного господарства.  

Львівщина і надалі є найбільш привабливим туристичним регіоном 
Західної України, тому що володіє сприятливими кліматичними умовами, 
багатим історико-культурним і природно-ресурсним потенціалом. У Львові 
поширені також хостели – заклади розміщення готельного типу, розраховані в 
основному на молодь, які люблять недорогі мандрівки.  

У 2012 р. Україна проводила Євро-2012, що стало першою причиною 
значної розбудови та відновлення готельного бізнесу у Львівській області. 
Упродовж 2014 р. у Львівській області діяло 235 суб’єктів готельної сфери, що 
менше порівняно з 2013 роком на 13,6%. У 2015 році у Львівській області було 
28 засобів розміщення, яким привласнена відповідна категорія (6 – 
чотиризіркові, 18 – тризіркові, 4 – двозіркові), причому їх кількість за останні 
15 років зросла втричі [3]. 

Отже, готельний бізнес має перспективу до функціонування, тому 
інвестиції у готельний бізнес України є з великою впевненістю ефективними. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 
 

Основним показником економічного розвитку будь-якої країни є валовий 
внутрішній продукт. Статистичні дані свідчать, що починаючи з 2013 року 
темпи приросту ВВП в Україні є від’ємними. Водночас скорочуються обсяги 
інвестицій як в економіку загалом, так і в сільськогосподарське виробництво 
зокрема. Отже, є нагальною потреба кардинальних змін в економічній системі, 
насамперед у сільському господарстві.  
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У вирішенні завдань виходу країни з кризи, забезпеченні динамічного 
стійкого розвитку економіки країни, головна роль належить інноваціям та 
інвестиціям, здатним забезпечити безперервне оновлення технічної і 
технологічної бази виробництва, освоєння і випуск нової конкурентоздатної 
продукції, ефективне проникнення на світові ринки товарів і послуг. 

Метою дослідження є обґрунтування інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку аграрної сфери національної економіки. 

Україна має бути однією з провідних країн вкладання прямих і 
портфельних іноземних інвестицій. Цьому сприяють її великий внутрішній 
ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева робоча сила, суттєвий 
науково-технічний потенціал, значні природні ресурси [1]. 

Аграрна сфера України є визначальною в економіці країни, тому її 
розвиток повинен базуватися на сучасних досягненнях науки, техніки і новітніх 
технологіях, що можливо тільки з упровадженням і поширенням інноваційної 
діяльності у сфері агропромислового виробництва [2, с. 70]. 

Актуальними та сприятливими для втілення інновацій є такі напрями 
господарювання: застосування нових видів органічних добрив, вивчення 
природних властивостей живих організмів, які можна використати для розвитку 
вітчизняного сільського господарства.  

Протягом усієї історії свого розвитку людство помічало певні 
закономірності у функціонуванні екосистем. Наприклад, наші предки знали про 
те, які плодові дерева треба садити разом, які рослини є природною 
перешкодою для появи шкідників, тощо. Для вітчизняних науковців 
дослідження впливу біологічних засобів на розвиток агропромислового 
комплексу може стати дуже перспективним. Здійснення таких досліджень тим 
більше потрібне, тому що на сьогодні в Україні існують проблеми виснаження 
родючих ґрунтів та активного використання хімічних засобів для підвищення 
врожайності. Інтенсивний розвиток агрономії, сільськогосподарської 
мікробіології, може відкрити шлях для більш активного залучення аграрних 
інновацій у вітчизняне сільське господарство [3, с. 49]. 

Слід відзначити, що у сільському господарстві розроблення інновацій і їх 
впровадження пов’язане переважно з новими сортами рослин, виведенням 
нових порід тварин, розробкою та введенням в дію нової техніки, нових 
ресурсозберігаючих технологій, застосування яких у більшості випадків змінює 
характерні властивості сільськогосподарської продукції, що виробляється, але 
не призводить до появи нових видів продукції [4, с. 61, 62]. 

Інноваційний процес у сільському господарстві має ряд особливостей, 
порівняно з іншими сферами господарювання (рис. 1). 

Це зумовлено, в першу чергу, особливостями самого сільського 
господарства, а саме: основним фактором виробництва є земля, взаємодія з 
живими організмами (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), сезонний 
характер виробництва, високий рівень ризику. Тривалий процес розробки 
стосується специфічного виду інновацій – селекційних [5, с. 55]. 

Зрозуміло, що без значних капіталовкладень здійснювати інноваційний 
розвиток аграрного сектору стає складно. У кризові часи в Україні все важче 
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залучати інвестиційні ресурси, що унеможливлює економічне процвітання 
аграрних підприємств. Через це вирішення даної проблеми повинна взяти на 
себе держава, створивши умови для розв’язання податкових проблем, 
поширення інноваційних знань та наукової інформації, створенням дорадчих 
служб з інноваційних питань, підготовки фахового персоналу. 

 

 
 

Рис. 1. Особливості інноваційного процесу в сільському господарстві 
 

Загалом Україна має великі потенційні можливості для успішного 
проведення інноваційної діяльності, але для цього потрібно забезпечити: 
стабільну соціально-економічну ситуацію в країні; пільгові податкові умови 
для підприємств, які запроваджують інновації і створюють відповідну 
продукцію; підвищення рівня комерціалізації вітчизняних наукових розробок та 
формування дієвої правової бази інвестиційно-інноваційного розвитку 
національної економіки загалом і аграрної сфери зокрема [6]. 

В умовах євроатлантичної інтеграції України утвердження інноваційно-
інвестиційної моделі розвитку економіки є безальтернативним шляхом для 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва і створення 
економічної бази для запровадження високих соціальних стандартів для 
населення нашої країни. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ 
 

З початком розвитку штучного інтелекту, комп'ютерні вчені, перш за все, 
почали розробляти програми, які ефективно і швидко  вирішують, певні, 
зрозумілі проблеми, такі як: машинний переклад, або символічні інтеграції. Для 
створення цих програм необхідні були розумні методи міркування для 
маніпулювання логічними і математичними завданнями. Проте одночасно 
програми не вимагали багато знань за межами цих методів.  

Експертна система – це набір програм, що виконує функції експерта при 
вирішенні завдань з деякої предметної області. Експертні системи видають 
поради, проводять аналіз, дають консультації, ставлять діагноз. Практичне 
застосування експертних систем на підприємствах сприяє ефективності роботи 
та підвищення кваліфікації фахівців. 

Головна перевага експертних систем це можливість накопичення знань і 
збереження їх тривалий час. На відміну від людини до будь-якої інформації 
експертні системи підходять об'єктивно, що покращує якість проведеної 
експертизи [1, с. 247]. 

Користувачі експертних систем часто добре обізнані в області системи, але 
самі не є фахівцями. Експертна система збирає інформацію, представляючи 
користувачеві ряд питань для забезпечення отримання даних необхідних для 
прийняття рішення. У деяких випадках експертна система, для того, щоб 
зібрати більше інформації, може запропонувати дії для користувача, не 
вимагаючи присутності експерта. Наприклад, у медичній діагностиці програма 
може запропонувати взяти аналіз крові [3, c.19]. Зрештою, експертна система 
забезпечує рішення або висновок та пояснює як це було встановлено. Системи 
можуть автоматизувати тривалий процес прийняття рішень і мати справу з 
великими обсягами даних, з якими не впоралася б людина. 

У той час як є багато відомих успішних проектів, експертні системи мають 
ряд обмежень. Хоча вони вийшли зі списку новацій, вони як і раніше дорогі для 
розробки та впровадження. Їх розвиток вимагає ретельної, довгострокової уваги 
як програмістів, що кодують знання,так і експертів, що забезпечують надання 
та передачу цих потоків інформації. Вони, як правило, працюють тільки в дуже 
вузьких областях, і їх точність може погіршитися без попередження, якщо 
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проблема наближається до межі знань системи. Нарешті, вони настільки ж 
кваліфіковані та ефективні, як експерти, від яких вони були запрограмовані; 
проте на відміну від експертів, вони не можуть прослідковувати сучасний стан 
або досягти нових висновків. 

Експертні системи складаються з двох основних компонентів: бази знань 
(набір закодованих знань експерта у конкретній сфері) і механізму логічного 
висновку (сукупність методів, які маніпулюють цими знаннями щодо введення 
даних користувачем). 

Для розробки експертної системи програмісти і експерти співпрацюють, 
часто протягом декількох років, щоб розвивати базу знань. Ці правила потім 
ретельно перевіряються на проблеми з відомими рішеннями і практичні 
випробування нових проблем під керівництвом експерта. Далі група визначає, 
які правила несуть відповідальність за проблеми або помилки у висновках 
системи, і коригує ці правила, поки система не буде вважатися досить надійною 
для використання не спеціалістами. Незважаючи на те, що база знань повинна 
бути розроблена з нуля для будь-якої даної проблеми, механізм логічного 
висновку часто може бути адаптований в цілому або частково в порівнянні з 
попередніми системами [2, с. 30]. 

Однією з популярних категорій інструментів є "експертна система 
оболонки," де попередньо упаковують базис, який готовий до роботи з 
"простим" додаванням набору правил. Інші інструменти тільки забезпечують 
частини базису, що програміст може зібрати, щоб швидко створити новий 
базис. 

Часто трапляється, що система знаходить рішення швидко, що за методом 
“евристичного пошуку” є не завжди правильним. У деяких випадках евристика 
може насправді усунути хибну відповідь. Після того як система розуміє, що 
відповідь була ліквідована, вона буде повертатися, шукати поки не знайде 
правильну відповідь. У багатьох випадках є неможливим перевірити відповідь 
на правильність, тому єдиний спосіб знайти рішення - використовувати сувору 
логіку, коли вхідний користувач доводить висновок. Для цих випадків, 
"виробничі системи" використовуються із закодованими правилами (наприклад, 
"якщо це птах, то він має крила"). Система може потім ініціювати правила, 
використовуючи інформацію, надану користувачем (наприклад, "це птах"), щоб 
досягти доказових висновків. Беручи ці висновки і використовуючи їх, щоб 
викликати інші правила, система може досягати більш складних висновків. У 
деяких випадках система може використовувати евристичні "здогадки", тобто 
можливий висновок. Тоді система працює в зворотному напрямку: не відгадує 
твердження, а намагаючись знайти ланцюжок правил, доводить його. 

Експертні системи є найбільш відомим і поширеним видом 
інтелектуальних систем. При вирішенні практичних завдань експертні системи 
досягають результатів, які не поступаються, а іноді і перевершують можливості 
людей-експертів. 

Особливо широке застосування експертні системи отримали в медицині, 
математиці, машинобудуванні, хімії, геології, обчислювальної техніки, бізнесі, 
законодавстві,обороні. А також в даний час особливо актуальне використання 
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експертних систем в таких додатках, як освіта, психолого-педагогічна 
діагностика та тестування. Таким чином, проблема розробки і використання 
експертних систем є дуже актуальною в сучасному суспільстві. 

 
Список використаних джерел 

1. Башмаков А. И. Интеллектуальные информационные технологии: [учеб. псобие] / 
А. И. Башмаков, И. А.Башмаков . - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 304 с. 

2. Ясницький Л. М. Введення в штучний інтелект: [текст]/ Л. М. Ясницький. - М.:  
Академія, 2005. - 176 с. 

3. Експертні системи в медицині: навчальний посібник / Продеус А. М.,  Синєкоп Ю. С., 
Швець Є. Я., Кісельов Є. М., Баран М. М. – Запоріжжя:   ЗДІА, 2014. – 332 с. 

 
 
 
 



Наукове видання 
 
 
 
 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 

ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції  

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

 

 
 
 
 
 
          
Відповідальний за випуск                                                          Т. О. Герасименко 

 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 25.04.2017 р. 
Формат 60х84/16. Папір офсетний. 

Гарнітура Times New Roman. Друк на різографі. 
8,72 ум. др. арк. 8,13 обл. видавн. арк. 

Тираж 300 прим. 
 
 
 
 
 

Віддруковано в друк. видавництва Львівського торговельно-економічного університету 
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. Тел. 244-40-19. e-mail drook@ukr.net 

Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 
серія ДК № 5149 від 15.07.2016 р. 

 


