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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Вергун Р. Д. 
здобувач вищої освіти ступеня бакалавра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Наук. керівник: проф. Бачинський В. І., 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Стрімкий розвиток та поширення інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій сприяли формуванню поняття цифрової економіки. 

Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності 

технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та 

якість економічної, громадської та особистої діяльності [1, 2]. Ключовим 

фактором цифрової економіки є цифрові дані, що дозволяють багаторазово 

збільшити обсяги оброблюваної інформації, скоротити час на її аналіз і істотно 

підвищити її ефективність для виробництва технологій, товарів і поліпшення 

якості послуг. Основними економічними перевагами цифрової економіки є 

підвищення темпів економічного зростання, пришвидшення розвитку малого та 

середнього бізнесу, зростання ефективності бізнес-процесів, збільшення 

зайнятості в інформаційно-технологічних галузях.  

Соціальними ефектами цифровізації економіки є зростання доступності 

фінансових послуг, зниження вартості освіти за рахунок її віртуалізації, 

підвищення якості медичного обслуговування за рахунок цифровізації даних 

про пацієнтів, скорочення негативного впливу на довкілля, створення нових 

робочих місць. Цифровізація світового економічного простору досягається за 

рахунок активного впровадження інформаційних технологій і активного 

використання мережі Інтернет.  

Процес віртуалізації економіки початково був запущений банківськими 

установами, як основними фінансовими посередниками, що забезпечують 

циркуляцію колосальних обсягів світових фінансових активів. Це дозволило 

підвищити ефективність роботи банків за рахунок зниження транзакційних 

витрат, зменшення ризиків при оцінці позичальників тощо. 

Перехід від інноваційних бізнес-моделей до технологічних інновацій 

вплинув на мотивацію споживачів. Сьогодні доведено, що близько 68% людей, 

які планують щось купити в Інтернеті, завершують свої пошуки кнопкою 

“платити”, Існує велика кількість додатків, які дозволять користувачам 

здійснювати транзакції одним-двома кліками. Однак при цьому виникають 

питання щодо захищеності транзакцій, тому питання ідентифікації особистості 

користувача і захисту від шахрайства стають набагато складнішими [3]. 

Віртуалізація операцій з обіговими фінансовими інструментами здійснює 

значний вплив на функціонування фінансового ринку та відповідних його 

сегментів. Під її впливом змінюється структура фінансового ринку, організація 
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відносин між його учасниками, створюються нові електронні торгівельні 

системи. Це вносить корективи і в організацію торгівлі фінансовими 

інструментами, і в стратегії біржової торгівлі, та впливає на загальну динаміку 

ринку. 

До електронної торгівлі фінансовими інструментами можна віднести такі 

типи операцій як: електронні пропозиції, електронні комунікаційні мережі або 

дилерські платформи; альтернативні електронні платформи; встановлення 

котирувань або розповсюдження торгових запитів електронним способом; а 

також механізми розрахунків та звітності, які є електронними.  

Таким чином, до електронної торгівлі на фінансовому ринку можна 

віднести широкий спектр операцій від високочастотної торгівлі на біржі (“high-

frequency trading”, HFT) до угод, які укладаються офлайн, але виконуються та 

здійснюються електронним способом. Протягом останніх років рівень 

електронізації ринків цінних паперів і деривативів значно зріс. У деяких 

сегментах фінансового ринку рівень електронізації уже досяг майже такого ж 

рівня, як на валютному ринку та ринку акцій. Електронна торгівля найбільш 

розвинена на тих ринках, де активи є найбільш стандартизованими та 

високоліквідними, зокрема, це стосується операцій з ф’ючерсами та 

казначейськими зобов’язаннями США. Менш розвиненою електронна торгівля 

є на ринках з нижчою ліквідністю та більшою гетерогенністю активів, зокрема 

на кредитному ринку. 

Під впливом загальної цифровізації економіки відбувається трансформація 

фінансового сектору: з’являються нові гравці фінансового ринку, змінюється 

роль фінансового посередництва, впроваджуються нові підходи до організації 

торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Поширення 

електронної торгівлі на фінансовому ринку призвело до суттєвих змін в його 

структурі та в організації взаємодії між учасниками ринкової інфраструктури у 

світовому масштабі. Внаслідок фінансово-технологічних інновацій на 

фінансовому ринку було запроваджено низку нових торговельних протоколів, 

які вплинули на поведінку інвесторів, посилили конкуренцію між 

організаторами торгівлі (торгівельними платформами), а також виступають 

фактором впливу на ліквідність фінансових інструментів з фіксованим 

доходом. Електронний обіг фінансових інструментів призвів до змін у 

ринкових бізнес-моделях, зростання присутності на ринку ФінТехкомпаній, 

посилення впливу інвесторів на хід фондових торгів. В підсумку,електронна 

торгівля обіговими фінансовими інструментами помітно вплинула на якість 

ринку та підходи до оцінки цінних паперів. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
 

Інформація для управління – це, переважно, оброблені та згруповані 

облікові дані, сформовані з урахуванням вимог облікової політики, організації 

обліку на підприємстві, а також правил формування звітності. У цілому така 

система формує сукупність показників оцінки витрат, собівартості і 

формування фінансових результатів з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень.  

Прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” [1] та пакету національних положень стандартів [2], дало 

початок докорінному реформуванню системи бухгалтерського обліку та 

наближенню національної системи обліку до міжнародних стандартів. 

Ключовим поняттям у системі міжнародних стандартів обліку є поняття 

“облікової політики”, яке зумовлене самою ідеєю стандартизації обліку та 

звітності. Такий підхід цілком характерний для сучасного стану розвитку 

системи обліку, адже  усі задекларовані принципи обліку і звітності мають на 

меті отримання інформації, корисної для прийняття певних управлінських 

рішень різноманітними користувачами. Вітчизняний досвід свідчить, що на 

сучасному етапі господарювання на виробничих підприємствах домінуючою є 

автономна організація системи обліку (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Облікова політика в автономній системі обліку 
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Інтегрована система обліку передбачає створення єдиного 

інформаційного простору, що служить вхідною інформацією, і за допомогою 

певного набору визначених правил перетворюється на вихідну інформацію, що 

забезпечує потреби різних кіл користувачів (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Облікова політика в інтегрованій обліковій системі 

 

Дослідження свідчать про те, що можливий також і змішаний тип 

організації системи обліку на підприємстві, за умови використання інтегрованої 

системи обліку на базі сучасного інформаційного програмного забезпечення, 

що  інтегрує дані фінансового й управлінського обліку, адже і той, і інший 

мають на меті задовольняти потреби користувачів у інформації. 

Проте такий підхід не знімає проблеми існування облікової політики, що 

забезпечувала б чітку схему виявлення, вимірювання, фіксацію, зберігання, 

захист, аналіз, інтерпретацію та передачу інформації, необхідної 

управлінському апарату для прийняття управлінських рішень.  

Створення системи обліку з метою управління бізнесом є аналогічним до 

постановки фінансового обліку і реалізується схожими етапами, а експлуатація 

запровадженої системи управлінського обліку регламентується документами, 

по змісту аналогічними документам, що регламентують практику фінансового 

обліку, але з урахуванням своєї специфіки [3]. 

Отже, управлінський облік є єднальною ланкою між обліковим процесом 

та управлінням підприємством, а його предметом є діяльність підприємства та 

його структурних підрозділів. Звичайно, така схема функціонування системи 

управлінського обліку є узагальненою, оскільки на сучасному етапі 

підприємства роблять самостійний вибір, і в залежності від потреб 

підприємства, це може бути або комплексна інформаційна система, що 

забезпечує управлінців інформацією на усіх рівнях по кожній з функціональних 

областей. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Сучасний етап економічного розвитку в загальносвітовому масштабі 

пов'язаний з інтернаціоналізацією економічних, фінансових, політичних і 

суспільних відносин, що є наслідком прояву глобалізаційних процесів. Комітет 

з Міжнародних стандартів фінансово звітності (КМСФЗ), країни 

континентальної Європи і американська система загальноприйнятих принципів 

і правил обліку (GAAP) здійснюють повсюдний вплив на формування єдиної 

обліково системи. Ця обставина приводить до зміни та інтегрування 

національних систем обліку в єдину міжнародну систему обліку і звітності. 

Україна не є винятком, і також зосереджена на питаннях розвитку 

бухгалетрського обліку та перспективного розвитку країни, але все ж вона ще 

потребує наукового прориву в означеному напрямку. 

Усі правила та процедури ведення бухгалтерського обліку і складання 

звітності формувались під впливом різних історичних чинників та 

національних особливостей тієї чи іншої країни. Проте інтернаціоналізація 

господарського життя обумовила необхідність стандартизації обліку за для 

ефективної співпраці та інформаційного взаєморозуміння [1]. 

Кожна країна реалізовує власні заходи щодо стандартизації та уніфікації 

бухгалтерського обліку і формувань фінансової звітності, так само як і 

Європейський Союз, що діє як окреме інтеграційне угрупування на світовій 

арені. У більшість держав питаннями стандартизації бухгалтерського обліку 

займаються один або декілька органів державного регулювання (міністерства 

фінансів, економіки, центрального банку, комісії з цінних паперів тощо). Але 

все ж міжнародні стандарти не є обов'язковими, а виступають лише як 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=290809
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рекомендації і не регулюють техніки і методики бухгалтерського обліку. Та все 

ж вони суттєво спрощують організацію обліку. 

Загальними проблемами впровадження положень МСФЗ у методологію 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банками України є 

відсутність в Україні відповідної інфраструктури, що значно ускладнює 

використання в обліку методу оцінки за справедливою вартістю; обмеженість 

статистичних даних для використання їх у процесі оцінки, що ускладнює або 

унеможливлює процес оцінки реальної вартості активів, зобов’язань, капіталу 

та фінансових результатів; необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів 

з високим рівнем знань МСФЗ; постійні зміни у вимогах МСФЗ, що 

потребують їх безперервного моніторингу, вивчення для адаптації та 

впровадження. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності нині виступають ефективним 

інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває 

результати діяльності банків; створює достовірну базу для визнання доходів і 

витрат, оцінки активів і зобов’язань; дає можливість об’єктивно розкривати і 

віддзеркалювати наявні фінансові ризики, а також порівнювати результати 

діяльності банків для забезпечення адекватної оцінки їхнього потенціалу та 

ухвалення відповідних управлінських рішень [2]. Основні передумови 

гармонізації фінансової звітності України до вимог за міжнародними 

стандартами фінансової звітності є: входження України до світової економічної 

спільноти; зростання інвестицій у фінансовий ринок України; потреба 

користувачів звітності в чіткій, достовірній інформації; створення умов для 

проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту за міжнародними стандартами. 

Упровадження МСФЗ у систему обліку банків України передбачає зміну 

ідеології бухгалтерського обліку фінансових інструментів; адаптацію плану 

рахунків бухгалтерського обліку в банках; удосконалення аналітичного обліку 

в банках; поліпшення корпоративного управління і рівня довіри з боку ринку та 

оптимізацію програмного забезпечення. Основними пріоритетами розвитку на 

шляху євроінтеграції нашої країни є здійснення державного регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Вирішенням проблем 

стратегічного розвитку національної системи бухгалтерського обліку 

займається Міністерство фінансів України [3]. Основною ціллю даної 

структури є удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, 

модернізація методології бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів. Задля досягнення поставленої цілі Міністерство 

фінансів повинно зробити ряд необхідних кроків: 

1. Забезпечити співробітництво України і ЄС у сфері управління 

фінансами, в тому числі у здійсненні бюджетної політики, зовнішнього аудиту, 

внутрішнього фінансового контролю. 

2. Розробити, прийняти та впровадити нормативно-правові акти з метою 

імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про 

річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану 

звітність певних типів підприємств. 
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3. Здійснити заходи щодо імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

відповідно до норм чинного законодавства. 

Загалом слід визнати, що реформування системи бухгалтерського обліку в 

будь-якій країні, в тому числі Україні – складний та тривалий процес, який 

вимагає попереднього теоретичного узагальнення, а також оцінки з позиції 

можливостей практичної реалізації нововведень. Він не охоплює лише 

ідентифікацію категорійних означень, а включає складну організаційну 

структуру, яка для різних країн має певні особливості [4]. 

Таким чином, тенденціями розвитку системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в умовах європейської інтеграції України у найближчому 

майбутньому будуть: 

 подальший процес застосування МСФЗ через законодавчу вимогу до 

обов’язковості формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ із 

розширенням переліку суб’єктів господарювання;  

 збільшення мотивації до впровадження МСФЗ суб’єктами 

господарювання, діяльність яких експортно орієнтована на міжнародні ринки 

збуту продукції, насамперед на ринок Європейського Союзу; 

 подальша гармонізація НП(С)БО з МСФЗ та їх застосування для 

ведення бухгалтерського обліку і звітності суб’єктами господарювання, які 

орієнтовані на внутрішній ринок України;  

 удосконалення спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності 

для мікро та малих підприємств з урахуванням вимог МСФЗ для малого 

бізнесу; 

 підвищення рівня знань та практичних навичок застосування МСФЗ 

фахівцями у сфері бухгалтерського обліку через систему вищих навчальних 

закладів та професійних організацій. 
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Відомо, що головним функціональним призначенням облікової політики є 

оптимізація процесу організації, ведення бухгалтерського обліку та підготовки 

фінансової звітності підприємства шляхом вибору тих чи інших методів та 

облікових процедур. Актуальними є дослідження засад формування облікової 

політики підприємства щодо окремих ділянок бухгалтерського обліку, зокрема 

й щодо обліку дебіторської заборгованості. Адже для практикуючих 

працівників бухгалтерської сфери теоретичні знання, вміння користуватися 

методологічними прийомами важливі для формуванні облікової політики з 

метою досягнення більшої ефективності в роботі підприємств 

Вирішенню проблем формування облікової політики присвячені 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема значний вклад 

в цей напрямок досліджень внесли В. В. Бабіч [1], Т. В. Барановська [2], С. Л. 

Береза [3], О. М. Брадул [5], О. П. Войналович [6], А. В. Волчек [7] та інші. 

Однак питання розкриття інформації про дебіторську заборгованість в 

обліковій політиці підприємства потребує подальшого дослідження.  

Поняття “облікова політика” − новий термін, що з’явився із прийняттям 

Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [9]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” облікова політика − це сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. 

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється 

у вигляді Наказу про облікову політику, який є основним внутрішнім 

документом, що регулює організацію облікового процесу на підприємстві та є 

обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства. 

Наказ розробляється головним бухгалтером і затверджується керівником 

підприємства. Положення облікової політики підприємства розробляються на 

термін, що не може бути меншим за 1 рік. Від складових елементів облікової 

політики підприємства залежить достовірне відображення господарських 

операцій та їх узагальнення в бухгалтерській звітності. 

Проаналізувавши наукову літературу, встановлено, що серед вчених немає 

єдиної думки щодо змісту наказу про облікову політику щодо дебіторської 

заборгованості. Основними цілями формування облікової політики в частині 

дебіторської заборгованості є: 

– забезпечення єдиного підходу до організації та методики ведення 
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бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості; 

– забезпечення періодичності проведення контролю за правильністю 

відображення в системі бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості; 

– надання достовірної інформації про дебіторську заборгованість 

управлінському персоналу; 

– визначення відповідальності за порушення норм бухгалтерського та 

податкового законодавства та ін.  

При формуванні облікової політики щодо дебіторської заборгованості слід 

дотримуватися таких її складових: 

1) методологічна – включає положення щодо регулювання методології 

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості; 

2) методична – методи ведення обліку, порядок відображення 

господарських операцій у системі бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості; 

3) організаційна – описується організація системи бухгалтерського обліку 

дебіторської заборгованості.  

За результатами проведеного дослідження пропонується об’єднати об’єкти 

та елементи облікової політики в наступні три складові: організаційну, 

методичну та технічну. Кожна складова облікової політики підприємства, яка 

відповідає рівню системи бухгалтерського обліку, об’єднує специфічні для неї 

об’єкти, за якими існують альтернативні варіанти – елементи. Формування 

організаційної складової передує формуванню методичної та технічної 

складових і включає об’єкти, які покликані забезпечити взаємозв’язок при 

організаційній побудові облікових підрозділів, визначення їх місця в 

управлінській та виробничій структурі підприємства. Так, об’єктом 

організаційної складової облікової політики є форма організації 

бухгалтерського обліку, елементом один з чотирьох визначених 

законодавством способів організації обліку (створення бухгалтерської служби, 

безпосереднє ведення керівником, користування послугами приватного 

підприємця або аудиторської фірми). Методична складова передбачає 

визначення способів ведення обліку об’єктів бухгалтерського обліку, які мають 

альтернативні способи відображення. Реалізація елементів методичної 

складової на рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах та формах 

звітності, в тому числі внутрішньої, здійснюється за допомогою об’єктів та 

елементів технічної складової. 

Дотримуючись даного підходу розглянемо основні елементи облікової 

політики в частині дебіторської заборгованості в розрізі організаційної, 

методичної та технічної складових управління (рис. 1). Звідси випливає, що в 

організаційній складовій облікової політики в частині дебіторської 

заборгованості врегульовуються питання визначення особи, її прав, 

обов’язків та встановлення сфери відповідальності щодо ведення 

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, що забезпечить 

розмежування облікової роботи між різним працівниками.  
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Рис. 1. Елементи облікової політики в частині дебіторської 

заборгованості підприємства* 
*Джерело: узагальнено та розроблено на основі [4]  

 
У свою чергу, методична складова повинна встановити основні прийоми та 

методи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості Основними 

питаннями, що підлягають відображенню в обліковій політиці в частині 

дебіторської заборгованості є:  

порядок оцінки дебіторської заборгованості;  

класифікація дебіторської заборгованості;  

визначення первісної вартості дебіторської заборгованості;  

визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості;  

визначення методів нарахування резерву сумнівних боргів;  

порядок списання сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. 

Технічна складова облікової політики щодо дебіторської заборгованості 

повинна містити наступні питання: перелік не типових первинних документів 

щодо дебіторської заборгованості; встановлення форм внутрішньої звітності 

щодо дебіторської заборгованості, порядок їх складання і строки подання; 

визначення прийомів внутрішнього контролю дебіторської заборгованості. 

Складові облікової політики щодо дебіторської заборгованості 

Організація 
Визначення особи, її прав, обов’язків та встановлення сфери 

відповідальності щодо ведення обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві 

Методика  

– порядок оцінки дебіторської заборгованості; 

– класифікація дебіторської заборгованості; 

– визначення первісної вартості дебіторської 

заборгованості; 

– визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської 

заборгованості; 

– визначення методів нарахування резерву сумнівних 

боргів; 

– порядок списання сумнівної та безнадійної дебіторської 

Техніка 

– перелік нетипових первинних документів для обліку 

дебіторської заборгованості; 

– встановлення внутрішньої звітності щодо 

відображення дебіторської заборгованості, порядок її 

складання та строки подання; 

– визначення прийомів внутрішнього контролю 

стосовно дебіторської заборгованості  
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Документування дебіторської заборгованості повинно охоплювати всі 

аспекти даного процесу, аби в подальшому у внутрішній звітності надавати 

повну й достовірну інформацію про дебіторську заборгованість користувачам.  

Отже, облікова політика як складова системи бухгалтерського обліку 

створює організаційно-методичне забезпечення виконання його функцій, а тому 

повинна розкриватись у примітках до фінансових звітів. Облікова політика 

дозволяє поєднати процеси ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності.  

За відсутності прийнятих чітких засад облікової політики на підприємстві 

бухгалтерський облік не відповідатиме принципу послідовності, а фінансова 

звітність буде незрозуміла користувачам. Тож вибір облікової політики на 

підприємстві є вагомим чинником розкриття результатів діяльності 

підприємства в бухгалтерському обліку та звітності. 

Рівень організації обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних 

підприємствах є досить низьким, оскільки серед основних елементів облікової 

політики щодо даного об’єкту увага приділяється лише методиці розрахунку 

резерву сумнівних боргів, а інші моменти, в переважній більшості випадків, 

залишаються нерозкритими.  

Враховуючи це, запропоновано елементи облікової політики, які 

підлягають розкриттю в Наказі про облікову політику підприємства. 

Дотримання розроблених елементів облікової політики дозволить надати 

достовірну інформацію про розрахунки підприємства з дебіторами 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ “ДОХОДИ 

ПІДПРИЄМСТВА” 
 

Категорія доходів у ринковій системі господарювання займає визначальне 

місце. Головною спонукальною основою кожного підприємництва та вагомою 

метою господарської діяльності є одержання доходів. За сприянням системи 

бухгалтерського обліку постійно та цілеспрямовано здійснюється формування 

інформації про доходи від операційної діяльності. 

Дослідженню проблем організації і методології бухгалтерського обліку 

доходів підприємства значну увагу приділили у своїх працях відомі вітчизняні 

вчені: В. І. Бачинський, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. 

В. Гуцаленко, М. Я. Дем’яненко, В. М. Жук, П. О. Куцик, В. К. Савчук, В. 

В. Сопко, Л. К. Сук, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко та інші. 

Категорія доходу є однією з найскладніших в економічній науці. Вона була 

предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл та 

напрямків та має широке трактування в нормативних та законодавчих актах. 

Так у своїх працях В. І. Шмиголь вказує, що дохід підприємства – це 

збільшення економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення 

зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за винятком 

внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання в 

господарському процесі залучених для цього ресурсів та конкурентних переваг 

в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику [4]. 

Щодо В. І. Грузинова, то він розглядає дохід підприємства як категорію, 

що складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних 

засобів (зайвих) й іншого майна підприємства, а також з доходів від 

позареалізаційних операцій [3]. 

Нормативним документом, який визначає методологiчнi засади 

формування в бухгалтерському облiку iнформацiї саме про доходи 

підприємства та її розкриття у фiнансовiй звітності, загальні правила 

формування оцінки і визнання в бухгалтерському обліку інформації про доходи 

та фінансові результати діяльності є П(С)БО 15 “Дохiд”. Норми нього 

Положення (стандарту) застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та 

iншими юридичними особами незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних 

та банківських установ) [2].  

У відповідності до П(С)БО 15 “Дохiд” доходи підприємств – це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, 

які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за 

рахунок внесків власників) за звітний період [1].  
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Визначення доходів, подане у П(С)БО 15 “Дохiд”, є тотожним 

Концептуальній основі до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 

полягає в збільшенні потенційної можливості отримання підприємством 

грошових коштів у вигляді надходження ресурсів, що контрольовані у 

результаті минулих подій чи зменшення заборгованості, яка виникла в 

минулому, що призводить до зростання власного капіталу (крім зростання 

капіталу за рахунок внесків власників). 

МСБО 18 “Дохiд” наводить більш узагальнене визначення доходів як 

“валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, яке 

виникає в ході діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в 

результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу” [1]. 

Безпосередньо питання доходів повинно мати відображення в наказі про 

облікову політику підприємства. В наказі відносно обліку доходів діяльності 

доцільно визначати: принципи та критерії визнання і оцінки доходу; 

класифікацію доходів підприємства (від основних видів діяльності та інших 

видів діяльності); особливості визначення та обліку доходів від надання послуг; 

облік доходів від надходження бюджетних коштів (цільового фінансування) 

(субсидій, пільг, дотацій, капітальних та поточних трансфертів).  

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, 

що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може 

бути достовірно визначена. Доходи діяльності підприємств визначаються 

наростаючим підсумком за звітний період. Визнані доходи класифікуються в 

бухгалтерському обліку підприємств теплових мереж за такими групами:  

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(обліковуються на рахунку 70);  

б) інші операційні доходи (обліковуються на рахунку 71);  

в) фінансові доходи (обліковуються на рахунку 73);  

г) інші доходи (обліковуються на рахунку 74). 

Отже, результатом господарської діяльності підприємства виступає його 

дохід. Дохід – певна грошова сума, що отримується підприємством в результаті 

виробництва і реалізації благ або послуг за певний період часу. У категорії 

доходу відбивається економічна результативність діяльності підприємства, 

його господарської політики, вибору стратегічних і тактичних рішень 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання економіки країни вимагає 

наявності засобів та предметів праці. Сучасні підприємства повинні постійно 

поповнюватися новими активами відповідно до ринкових вимог, досягнутого 

рівня технології виробництва, характеру і обсягу виготовленої продукції, тощо. 

Засоби праці в економічній практиці прийнято називати необоротними 

активами.  

Необоротні активи - це сукупність майнових цінностей, які багаторазово 

беруть участь у процесі господарської діяльності підприємства. Як правило, до 

них належать засоби тривалістю використання більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). До необоротних господарських 

засобів підприємства належать: основні засоби, капітальні інвестиції, інші 

необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові 

інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інші необоротні активи 

[1]. Необоротні активи це матеріальні активи підприємства, які можуть 

використовуватися протягом тривалого часу для здійснення господарської 

діяльності. Необоротні активи займають значне місце у процесі 

господарювання оскільки забезпечують необхідні умови для виконання завдань 

підприємства. Функціонування суб’єктів господарської діяльності в умовах 

високої конкуренції та нестабільної економіки робить актуальним сьогодні 

питання управління необоротними активами підприємства. Управління 

необоротними активами та вибір інвестиційної політики в їх частині вимагає 

ефективного та достовірного обліку, здійснення дієвого економічного 

контролю та різнобічного використання інформації, яка ними подається.  

Для ведення обліку та провадження контролю необоротними активами 

необхідно розуміти суть складових цього економічного поняття та його 

характеристики у цілому. У бухгалтерському обліку прийняте визначення: 

“основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він триваліший за рік)” [2]. 

На практиці існують такі категорії необоротних активів, як група та об’єкт. 

Об’єкт необоротних активів це закінчений пристрій з всім приладдям та 
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пристосуванням до нього чи окремий конструктивно відокремлений предмет, 

який має призначення для виконання деяких самостійних функцій або 

відокремлений комплекс з'єднаних конструктивно предметів різного або 

однакового призначення, які для їх обслуговування мають загальні 

пристосування, керування та єдиний фундамент, приладдя, внаслідок чого 

кожен окремий предмет може виконувати певні свої функції, а комплекс – 

певну роботу тільки в складі цілого комплексу, проте не самостійно. Групою 

необоротних активів є сукупність однотипних за призначенням, технічними 

характеристиками та умовами використання необоротних матеріальних активів.  

Якщо ж один об’єкт необоротних активів складається із частин, що мають 

різний строк корисної експлуатації чи використання, то в бухгалтерському 

обліку може визнаватися кожна з цих частин, як окремий об'єкт необоротних 

активів. Разом з цим доцільно об’єднувати в один об’єкт обліку групу 

однорідних основних засобів, які надійшли одночасно та мають однаковий 

строк корисної експлуатації. Важливим є факт визнання основних засобів який 

зафіксований у П(С)БО 7 “Основні засоби” [2]. Об’єкт основних засобів 

визнається активом, якщо відповідає загальним критеріям визнання активів, а 

саме: існує ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає в 

майбутньому певні економічні вигоди від його корисного використання; його 

вартість може бути достовірно визначена. Упевненість у тому, що об’єкт 

основних засобів відповідає першому критерію, пов’язана з наявністю 

підтвердження, що всі ризики та вигоди, пов’язані з використанням цього 

об’єкта, уже перейшли до підприємства. 

Майбутні економічні вигоди від використання основного засобу можуть 

бути отримані у вигляді доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), 

економії витрат або в інший спосіб. Але слід мати на увазі, що деякі об’єкти 

безпосередньо не збільшують економічної вигоди, але можуть бути потрібні 

для забезпечення отримання майбутніх економічних вигід від інших активів. 

Прикладом є основні засоби, придбані для охорони навколишнього середовища 

або з метою безпеки. 

Чітке розуміння суті необоротних активів, їх класифікації і оцінки 

забезпечує якість облікової та аналітичної інформації, уникнення штрафних 

санкцій та сприяє оптимізації управлінських рішень в частині їх використання. 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: ОCОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ 

 

Внаслідок інтеграції нормативного регулювання України у світову 

спільноту національні стандарти (ПСБО)  наближаються до вимог міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основним джерелом прийняття 

управлінських рішень щодо управління грошовими коштами та потоками 

підприємства є Звіт про рух грошових коштів. Зміст і форму звіту про рух 

грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей визначає 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і МСБО 7 “Фінансові 

інструменти: розкриття інформації”. 

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

звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних 

осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Так як деякі 

положення НП(С)БО 1 і МСБО 7 відрізняються, я вважаю доцільним провести 

їх детальніше порівняння, яке наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняння положень МСБО 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” та 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” щодо формування Звіту про рух 

грошових коштів 

Показники 
МСБО 7 “Фінансові інструменти: 

розкриття інформації” 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” 

1. Обов’язковість 

застосування форми 

звіту 

Надає лише загальні рекомендації 

щодо форми звіту. 

Форма звіту є затвердженою та 

обов’язковою для застосування. 

2.Методи складання Прямий та непрямий, перевага 

надається прямому методу. 

Прямий та непрямий, підприємство 

самостійно обирає метод складання 

звіту. 

3.Наявність у складі 

проміжної 

фінансової звітності 

Передбачається складання повного 

обсягу фінансової звітності, що, 

згідно з МСБО 34, складається з 

чотирьох форм звітності та приміток. 

Передбачається складання 

скороченого обсягу фінансової 

звітності, що складається лише з 

форми 1 та форми 2. Звіт про рух 

грошових коштів до проміжної 

фінансової звітності не включається. 

4. Структура звіту Розділ 1. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності. 

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. 

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності. 

Розділ 1. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності. 

Розділ ІІ. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. 

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності. 
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5. Визначення 

операційної 

діяльності 

Основна діяльність суб'єкта 

господарювання, яка приносить дохід, 

а також інші види діяльності, які не є 

інвестиційною або фінансовою 

діяльністю. 

Основна діяльність підприємства, а 

також інші її види, які не 

вважаються інвестиційною чи 

фінансовою діяльністю. 

6. Визначення 

інвестиційної 

діяльності 

Придбання і продаж довгострокових 

активів, а також інших інвестицій, які 

не є еквівалентами грошових коштів. 

Придбання та реалізація тих 

необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є 

складовою частиною еквівалентів 

грошових коштів. 

7. Визначення 

фінансової 

діяльності 

Діяльність, що спричиняє зміни 

розміру та складу вкладеного 

капіталу та запозичень суб'єкта 

господарювання. 

Діяльність, що призводить до змін 

розміру і складу власного та 

позикового капіталів підприємства, 

включаючи банківські позики і 

овердрафти. 

8. Відображення 

сплати податку на 

прибуток 

Класифікуються як грошові кошти від 

операційної діяльності лише у 

випадку, коли їх не можна конкретно 

ототожнити з фінансовою та 

інвестиційною діяльністю 

підприємства. 

Відображаються у складі 

операційної діяльності. 

 

При складанні фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб 

складання звіту про рух грошових коштів за прямим (Форма №3) або непрямим 

(Форма № 3-н) методом із застосуванням відповідної форми звіту додатку 1 до 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. В обох випадках він 

складається з трьох розділів. 

Таблиця 2 

Недоліки і переваги застосування прямого і непрямого методів складання 

звіту про рух грошових коштів 

Переваги і недоліки Прямий метод Непрямий метод 

Переваги 

застосування 

Показує здатність підприємства 

генерувати достатньо грошових 

коштів для сплати заборгованості, 

інвестування та розподілу 

власникам. Така інформація краще 

задовольняє потреби користувачів 

фінансових звітів та допомагає у 

прийнятті економічних рішень 

Звіт за непрямим методом надає 

корисну інформацію про зв'язок між 

грошовими потоками, звітом про 

сукупні прибутки та збитки (або в 

окремим звітом про прибутки та 

збитки) та звітом про фінансовий стан 

Недоліки 

застосування 

Звіт не показує взаємозв’язку між 

нарахованим доходом та 

отриманими грошовими коштами. 

Не дає ніякої додаткової інформації про 

грошові потоки від операційної 

діяльності. 

 

Отже, метою складання звіту про рух грошових коштів є надання 

користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої 

інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх 
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еквівалентах за звітний період. Порівняння НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” і МСБО 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” 

показало, що в національному стандарті поняття операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності, можливості підприємства обирати метод складання 

звіту відповідає міжнародним стандартам. Відмінні риси залишаються через 

особливості в господарській діяльності українських підприємств, проте в 

процесі гармонізації, ймовірно, що вони теж зміняться.  
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НОРМАТИВНА БАЗА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

На сьогоднішній день законодавство України активно формує систему 

регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності на основі 

міжнародних стандартів. Основоположним документом що регулює 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні є Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-

ХІУ [2]. Всі суб’єкти господарювання зобов’язані вести бухгалтерський облік 

відповідно до даного закону. Ним регулюються основні поняття (терміни), 

сфера дії закону, мета, основні принципи, державне регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також організація та ведення 

бухгалтерського обліку та питання складання фінансової звітності. 

Державну політику у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

в Україні реалізують Міністерство фінансів України, Національний банк 

України, Державне казначейство України, міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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Найбільші повноваження у сфері державного регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності належать Міністерству фінансів 

України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти у галузі бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності. 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку – це 

нормативний документ, затверджений центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування державної фінансової політики, визначає 

принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності 

(МСФЗ). МСФЗ – це документи, які визначають загальний підхід до складання 

фінансової звітності, а також пропонують варіанти обліку окремих засобів або 

операцій підприємств. Міжнародні стандарти фінансової звітності широко 

використовуються в усьому світі.[3] 

В Україні  28 жовтня 1998 р. була  затверджена Програма реформування 

системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, 

постановою Кабінету Міністрів України № 1706 [1]. У Законі України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зазначено, що 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку базують на Міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку. Тому практично кожне П(С)БО відповідає 

певному МСБО. Однією з ознак наближення основ бухгалтерського обліку у 

НПСБО 1 до МСБО 1 є дозвіл підприємствам: 

- не наводити  у фінансовій звітності  статті, за якими відсутня інформація 

до розкриття (крім таких випадків, коли ця інформація була у попередньому 

звітному періоді); 

- додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку  

додаткових статей, наведених у додатку 3 до НПСБО 1 (якщо така інформація є 

суттєвою).  

НПСБО 1 (на відміну від МСБО 1) не передбачає подання суб’єктом 

господарювання звіту про фінансовий стан на початок найбільш раннього 

порівняльного періоду в повному комплекті фінансових звітів, якщо суб’єкт 

господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює 

ретроспективний перерахунок як визначено у МСБО 8. 

МСБО 1 – на відміну від НПСБО 1 передбачає можливість суб’єктом 

господарювання використовувати інші назви форм фінансової звітності МСБО 

1 припускає можливість відхилення суб’єктом господарювання від вимог 

МСФЗ(у виняткових випадках) з розкриттям відповідної інформації щодо 

причин та наслідків вказаного відхилення. Національні ПСБО не передбачають 

можливості подібних відхилень.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

 

Для організації вартісно-орієнтованого управління клієнтським капіталом 

на підприємстві необхідно мати відповідне інформаційне забезпечення. Але в 

умовах, коли оприлюднена звітність підприємств України не дає можливості 

інвестору зрозуміти яким клієнтським капіталом володіє підприємство, виникає 

необхідність у теоретичних дослідженнях та практичних напрацюваннях для 

побудови механізму інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого 

управління клієнтським капіталом. 

Попередні дослідження щодо ролі різних видів звітності в процесах 

управління клієнтським капіталом дозволили виявити різні інформаційні 

джерела, основним з яких є фінансова звітність підприємства. 

Фінансова звітність. Даний вид звітності є обов’язковим для складання 

всіма підприємствами України. У фінансовій звітності відображаються тільки ті 

активи – складові клієнтського капіталу, які відповідають вимогам, що 

висуваються до визнання активів як нематеріальних. Такий бухгалтерський 

облік ведеться щодо кожного об’єкта за групами: облік торговельних марок, 

комерційних (фірмових) найменувань ведеться на субрахунку 123 “Права на 

комерційні позначення”, а облік клієнтських баз, CRM-систем – на субрахунку 

125 “Авторські права та суміжні з ними права”. Інформація щодо 

нематеріальних активів, що є складовими клієнтського капіталу, наводиться в 

примітках до фінансової звітності в розрізі груп, до яких вони відносяться. На 

жаль, виокремлення даних з “групової” інформації, тобто деталізація тільки за 

конкретним об’єктом або групою об’єктів, є неможливою. Існуюча ситуація 

спричиняє неможливість об’єктивно оцінити клієнтський капітал підприємства 

або його складові, базуючись на фінансовій звітності. 

Інтегрована звітність. Даний вид звітності не є обов’язковим для складання 

всіма підприємствами України, тому її формують лише підприємства з гарними 

фінансовими можливостями, кількість яких можна перелічити десятками. В 

інтегрованих звітах найпоширенішими питаннями, що характеризують 

відносини підприємства з клієнтами, є наступні: дотримання принципу 

клієнтоорієнтованості; рейтингові позиції підприємства; наявність зворотного 
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зв’язку з клієнтами; проведення заходів, спрямованих на участь або увагу 

клієнтів. Як наслідок, проблему надання повної інформації для управління 

клієнтським капіталом на підприємствах інтегровані звіти повністю не 

вирішують.  

Звітність, сформована на основі статистичних спостережень. В таких 

країнах як США, Великобританія, Австралія, Туреччина, Сінгапур, Південна 

Корея, Японія існують незалежні та об’єктивні системи оцінки, що 

передбачають розрахунок індексів задоволеності клієнтів для галузей, 

підприємств та брендів. Індекси задоволеності клієнтів – це спеціальні 

нефінансові показники, які вимірюються за шкалою від 0 до 100, та дозволяють 

виявити тенденції задоволеності клієнтів компанії в порівнянні з конкурентами. 

Даний показник, з одного боку, характеризує досвід, який отримали клієнти 

підприємства, а з іншого – виступає стратегічним інструментом в процесах 

прогнозування продажів через знання кількості лояльних клієнтів в 

майбутньому. Закордонна практика складання звітів щодо індексів 

задоволеності клієнтів на рівні країни дозволяє підтвердити наявність зв’язку 

між рівнем задоволеності клієнтів та ринковою капіталізацією компаній. 

Вітчизняні підприємства можуть як самостійно проводити статистичні 

спостереження щодо оцінки рівня задоволеності клієнтів, так і звертатися за 

такими послугами до таких компаній як “Agency of Industrial Marketing”, 

“Examinare”, “Staff Capital”, “Світ таємних покупців”, які спеціалізуються на 

проведенні подібних досліджень. Але результати таких досліджень є 

комерційною таємницею підприємства, тому інформація про рівень 

задоволеності клієнтів (навіть якщо дослідження проводилися) є недоступною 

для зовнішніх користувачів, хоча може оприлюднюватися в інтегрованих звітах 

за бажанням. При цьому, проведений нами аналіз 41-го звіту вітчизняних 

підприємств [1, с. 277] дозволив виявити відсутність інформації про індекс 

задоволеності клієнтів. 

Основним інформаційним джерелом для управління підприємствами є 

фінансова звітність, яка не забезпечує надання повної та релевантної інформації 

для задоволення потреб вартісно-орієнтованого управління клієнтським 

капіталом. Інтегрована звітність, в якій на відміну від фінансової звітності 

частково розкривається інформація нефінансового характеру у сфері відносин з 

клієнтами, все ж таки має несистемний і некомплексний характер, а її 

наповнення значною мірою залежить від тих суб’єктів, хто складає або 

замовляє такі звіти. На сьогодні для розробки дієвих заходів, які 

забезпечуватимуть збільшення ринкової капіталізації вітчизняних підприємств 

на основі ефективного управління клієнтським капіталом, необхідним є 

проведення об’єктивних та незалежних зовнішніх статистичних спостережень 

щодо рівня задоволеності клієнтів. Тому для формування дієвого 

інформаційного забезпечення щодо управління клієнтським капіталом на 

вітчизняних підприємствах важливим завданням є створення на рівні країни 

незалежної системи оцінки, яка б забезпечувала складання індексів 

задоволеності клієнтів та формування відповідної звітності. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

МОЛОЧНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Підвищення рівня ефективності виробничої діяльності залежить не лише 

від раціонального використання економічних ресурсів та інноваційних 

технологій і організації виробництва, але й від рівня управління бізнесом. 

Досвід діяльності успішних компаній молочного бізнесу свідчить, що їх 

досягнення у значній мірі отримані внаслідок застосування сучасних систем 

менеджменту, і, насамперед, процесно-орієнтованого управління. Поряд з цим, 

варто зауважити, що процесно-орієнтоване управління не може бути успішним 

без наявності адекватної інформаційної системи. Такою системою є 

управлінський облік. Управлінський облік молочної компанії повинен 

організовуватись таким чином, щоб були враховані основні принципи 

управління за процесами, а також генерувались інформаційні ресурси за 

окремими блоками кожного бізнес-процесу. 

Значної уваги у своїх працях зазначеній проблематиці та питанню 

управлінського обліку приділили відомі українські вчені ,такі як Собко В. В., 

Чумаченко М. Г., Пушкар М. С., Голов С. Ф., Нападовська Л. В., Белоусова І. 

С., Турій О. В., Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Корягін М. В., Бачинський В. І., 

Редченко К. І., Воронко Р. М., Головацька С. І. та інші. 

Управління за процесами та, відповідно, і система управлінського обліку 

передбачають чітке виділення бізнес-процесів. У молочній галуззі бізнес-

процесами є виділені керівництвом основні напрямки ведення бізнесу, 

спрямовані на потреби ринку і споживачів.  

Доцільно виділити наступні основні принципи бізнес-орієнтованого 

управління: розподіл діяльності на окремі процеси у єдиному ланцюжку 

створення вартості; об’єднання кількох робочих процедур в одну. Процедури, 

що виконуються різними працівниками інтегруються  в одну, тобто 

горизонтальне стискання процесу; прийняття виконавцями самостійних рішень 
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(вертикальне стискання процесу); перехід від функціональних підрозділів до 

команд бізнес-процесів. 

За першим принципом на підприємствах молочної галузі бізнес-процеси 

формують на стадії заготовлення молока та постачання сировини, виробничій 

стадії основного, допоміжного та обслуговуючого виробництв, на стадії 

реалізації різних видів та найменувань продукції за групами споживачів. 

Зміна структури підприємства-переробника молока полягає у виділенні 

окремих блоків як за  виробничими процесами, так і за процесами управління, 

зокрема створення бізнес груп на основі центрів відповідальності, наприклад, 

виробництва за окремими видами продукції, економії і контролю витрат, 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів тощо.  

Вважаємо за доцільне у молочному бізнесі на стадії безпосереднього 

виробництва виділити такі бізнес-процеси: виробництво пастеризованого 

молока; виробництво сметани; виробництво масла; виробництво 

кисломолочного сиру; виробництво твердого сиру; виробництво 

кисломолочних продуктів; виробництво морозива; виробництво казеїну.  

Виділення цих бізнес процесів дає можливість здійснювати процесне 

управління більш системно на основі інформації управлінського обліку з 

охопленням бюджетування, обліку витрат за місцями і центами виникнення та 

за центрами відповідальності, обліку доходів та фінансових результатів від 

реалізації продукції кожного з центрів. Крім того, виділення процесів на стадії 

безпосереднього виробництва, забезпечує можливість застосування системи 

ключових показників діяльності і визначення ефективності управління. 

Отже, можна констатувати, що управлінський облік за бізнес-процесами є 

досить дієвим інструментом ефективного управління за сучасними системами 

менеджменту.  
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ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ОБЛІКУ 

 

Розвиток національної економіки України в цілому чи господарюючого 

суб'єкта пріоритетне пов'язують зі створенням належного фінансування потреб 

за внутрішніми та зовнішніми інвестиціями. Згідно з Законом України “Про 

інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 

ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські 
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вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні 

сертифікати банків, акції та інші цінні папери.  

Треба виділити дві складові частини, які виражають економічну сутність 

інвестування: вкладення капіталу й одержання переваг. Між ними існує так 

званий інвестиційний лаг - як проміжок часу між вкладенням капіталу й 

отриманою від цього перевагою. 

Капітал на фінансовому ринку розподіляють на позичковий та 

акціонерний. Джерело їх формування однакове - це капітал, що належить 

юридичним і фізичним суб'єктам. Поділ відбувається за ознакою його 

функціонування у процесі фінансування. За принципом використання 

механізмів і інструментів в процесі фінансування розрізняють: банки (фінансові 

структури, компанії, об'єднання); інвестиційні фонди (інвестиційні компанії, 

інвестиційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії, трасти); ринок цінних 

паперів (фондовий ринок); прямі інвестори (стратегічні інвестори, приватні 

інвестори). Вкладення підприємством з метою отримання додаткових доходів 

вільних ресурсів (в т.ч. грошові кошти) в активи, не пов'язані з виробництвом 

продукції (робіт, послуг) і створенням об'єктів тривалого користування, 

називаються фінансовими вкладеннями. 

Раціональна організація обліку фінансових інвестицій передбачає 

дотримання системного підходу, взаємодії різних методів обліку, 

підпорядкованості загальній логіці оперативного та стратегічного управління 

діяльністю підприємства. Метою організації обліку фінансових інвестицій є 

забезпечення об’єктивної оцінки, своєчасного реєстрування та повного 

відображення в облікових регістрах операцій, пов’язаних із фінансовими 

інвестиціями, можливістю узагальнення інформації про такі операції у звітності 

з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також з 

порядком їх внутрішнього аудиту та аналізу з метою уможливлення зростання 

ефективності інвестиційної діяльності підприємства.  

Виходячи з вищезазначеного, організація обліку фінансових інвестицій 

полягатиме у наступному: забезпечення обґрунтованої класифікації операцій із 

фінансовими інвестиціями для потреб обліку; організація оцінки фінансових 

інвестицій на дату здійснення та дату формування балансу; організація 

своєчасного і правильного документування операцій із фінансовими 

інвестиціями (формування переліку облікових номенклатур); організація 

аналітичного та синтетичного обліку у системі рахунків в облікових регістрах 

(впорядкування переліку облікових номенклатур); організація підсумкового 

обліку в журналах-ордерах, Головній книзі та формування фінансової звітності; 

організація проведення інвентаризації наявних цінних паперів, поточного стану 

та ефективності фінансових операцій підприємства; організація внутрішнього 

контролю та аналізу правомірності та ефективності операцій щодо здійснення 

фінансових інвестицій (вихід на відповідні кількісні та якісні показники, які 

забезпечують інформаційні потреби управління щодо розвитку та ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства).  
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Основою організації обліку фінансових інвестицій є економічно 

обґрунтована класифікація, яка полягає передусім у спроможності інвестором 

реалізувати свою стратегію на фінансовому ринку. Як правило, класифікація 

фінансових інвестицій проводиться з метою визначення терміну вкладення та 

методів їх обліку. Аналітичний облік довгострокових зобов'язань ведеться за їх 

видами і термінами погашення. 

Таким чином, сучасні умови господарювання вимагають докорінно нового 

бачення ролі та функціонального призначення обліку діяльності підприємств, 

які останнім часом все більшою мірою залежать від здійснення суб’єктами 

господарювання фінансових інвестицій. Беручи до уваги сучасні наслідки 

економічної кризи, обліковці повинні застосовувати більш ефективні облікові 

методики, які б формували додаткові фінансові ресурси підприємства. Відтак, 

актуальним питанням сьогодення є оптимальна організація облікового процесу, 

в тому числі і фінансових інвестицій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ  ОБЛІКУ 

ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Облік праці і заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок 

роботи, що займає одне з центральних місць у системі обліку на підприємстві. 

Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних зацікавлених сторін – 

найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, 

профспілок, державних структур. Для кожної зі сторін значення заробітної 

плати оцінюється по-різному, але повільність нарахування та утримання зачіпає 

інтереси всіх. Тому детальніше розглянемо особливості документального 

оформлення праці та заробітної плати. 

Прийняття працівника на роботу оформляється наказом, який видається на 

підставі заяви працівника. Проект наказу про прийняття на роботу має бути 

узгоджений з відділом кадрів при зарахуванні на роботу, а також з головним 

бухгалтером підприємства. Він доводиться до працівника під розписку і на його 

підставі робиться запис у трудову книжку, яка подається при прийнятті на 

роботу. Кожному працівникові, прийнятому на постійну, тимчасову роботу, 

надається табельний номер, який зазначається у всіх документах з обліку праці 
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і заробітної плати. На всіх працівників, прийнятих на постійну чи тимчасову 

роботу, заповнюють особову картку. Звільнення працівників оформляється 

наказом про звільнення або закінчення дії трудового договору. Документи, 

якими оформляють прийняття, переміщення, звільнення працівників і 

призначення їм заробітної плати, передають до бухгалтерії [6]. 

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною 

оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (на основі 

штатного розпису); про присвоєні розряди (на основі наказів керівника 

підприємства), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за 

відповідний період (місяць тощо). 

Надання чергової відпустки оформляється наказом про надання відпустки, 

який складається в одному примірнику і підписується директором. На основі 

цього наказу у відділі кадрів робиться запис в особовій картці працівника, а в 

бухгалтерії складається розрахунок суми відпускних  

Порядок нарахування заробітної плати, яка належить робітникам 

підприємства, залежить від застосовуваних форм оплати праці та організації 

виконання цих робіт. Для нарахування основної заробітної плати робітникам-

відрядникам необхідно мати підсумок про їх виробіток і розцінки за виконані 

роботи. Первинні документи по обліку виробітку передаються в бухгалтерію, 

де вони перевіряються і групуються. На підставі цих первинних та групових 

документів здійснюється нарахування заробітної плати, яка визначається 

множенням встановленої розцінки за одиницею виробітку на кількість виробів. 

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахунково-платіжній 

відомості по кожному працівнику за її видами (відрядна, погодинна, премії та 

різного виду нарахування). До інших нарахувань відносяться доплати за роботу 

в святкові (вихідні) дні, роботу в понад урочний час, персональні надбавки, 

інші доплати. Всі первинні документи по обліку праці та заробітній платі в 

встановлений час передаються до бухгалтерії.  

Заробітна плата робітникам за першу половину місяця може видаватись у 

вигляді авансу, розрахованого виходячи з даних табеля про виконаний час та 

тарифної ставки. Сума авансів потім утримується з заробітної плати робітників, 

розрахованої за підсумком місяця. В розрахункові відомості зараховуються всі 

виплати, які входять до фонду заробітної плати, а також окремі, які не входять 

до нього, якщо вони зараховуються до середньої заробітної плати та підлягають 

стягненню прибуткового податку. Не зараховуються до розрахункової 

відомості виплати, що не входять до фонду заробітної плати та заробітної плати 

робітників, при підрахунку їх середніх розмірів; одноразові допомоги та добові, 

пенсії. Ці суми виплачуються окремо по розрахункових відомостях чи 

видатковим касовим ордером . 

При визначенні нарахованих сум заробітної плати бухгалтерія проводить 

утримання із заробітної плати. Різниця між нарахованою сумою заробітної 

плати та утриманням по кожному робітнику складає суму до видачі. Загальна 

сума, яка належить до видачі, складає перехідну суму розрахунків по заробітній 

платі, яка погашається в наступному місяці шляхом перерахуванням коштів на 
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карткові рахунки працівників, видачі через касу підприємства чи депонування 

суми, яка не була видана.  

Таким чином, документальне оформлення операції з обліку праці та 

заробітної плати має займає одне з центральних місць у всій системі обліку на 

підприємстві. Для досягнення основних завдань обліку оплати праці виникає 

необхідність створення як найбільш зручного організаційного, кадрового та 

інформаційного забезпечення.  
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  

 

В сучасних умовах господарювання правильний і головне дієвий облік 

витрат повинен стати не лише як засіб дотримання вимог чинного 

законодавства, а й як джерело надійної інформації для подальшого контролю та 

управління витратами на оплату праці.  

Актуальність полягає в тому, що кожен власник прагне мінімізувати будь-

які витрати пов’язані з оплатою праці, адже це збільшить його прибуток. На 

кожному підприємстві є свій максимальний рівень витрат на оплату праці, при 

перевищенні якого підприємство просто стає збитковим. З іншої сторони 

надмірне скорочення витрат на оплату праці призводить до послаблення 

мотивації працівників, зниженню трудової дисципліни, недобросовісному 

виконанню персоналом своїх обов’язків і, навіть, відтоку найбільш сумлінних і 

кваліфікованих працівників. Тому основна задача управління витратами на 

оплату праці – це знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би 

і прибутковість підприємства і достатню мотивацію працівників [4]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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Вирішенню цілого ряду завдань присвячені наробки українських та 

зарубіжних вчених, а саме: Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф., Живко З. Б., 

Каменської Т. О., Колот А. М., Корінько М. Д., Пантелеєва В. П., Пилипенка І. 

І., Редька О. Ю., Лишиленко О. В. та інших, але деякі питання потребують 

відповіді. 

Облік витрат на оплату праці має бути організований таким чином, щоб не 

лише забезпечувати складання фінансової, податкової, статистичної видів 

звітності, а й подавати інформацію про витрати на оплату праці у вигляді, 

придатному для подальшого аналізу та обґрунтування управлінських рішень. 

При цьому повинна бути налагоджена взаємодія бухгалтерської, планової, 

фінансової та інших служб підприємства, щоб забезпечити облік, контроль і 

управління витратами на оплату праці. Облік витрат в цій системі виступає як 

один з головних елементів, як інформаційна база на основі якої розробляється 

стратегія і тактика контролю та управління за витратами на оплату праці. На 

жаль на багатьох підприємствах рішення в цій сфері часто приймаються 

спонтанно, необґрунтовано, що часто призводить до грубих управлінських 

помилок. 

Правильно налагоджена система обліку витрат дає можливість отримати 

апарату управління інформацію про фінансово-господарський стан 

підприємства, використання ресурсів, формування собівартості, здійснювати 

економічний аналіз та контроль за кількісними та якісними параметрами 

показника і регулювати сам процес виробництва, приймати ефективні, 

економічні рішення. В практиці планування і обліку для характеристики витрат 

виробництва використовують термін “витрати на виробництво”, на випущену 

продукцію вони виражаються в її собівартості. 

Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, 

що включає споживані кошти, предмети праці, послуги інших організацій і 

заробітну плату працюючих, виражені в грошовій формі. Згідно з П(С)БО 16 

“Витрати” до складу елементу витрат “Витрати на оплату праці” включається 

заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні 

виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на 

оплату праці [3]. Керуючись основними цілями обліку, насамперед необхідно 

виділити із фонду оплати праці заробітну плату, включену до собівартості 

продукції. В класифікації витрат на оплату праці, потрібно акцентувати увагу 

на таких статтях: 

1. Витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих у процесі 

виробництва продукції.  

2. Стимулюючі виплати - надбавки за якість роботи та високу 

майстерність, стаж роботи, винагороду за вислугу років, за підсумками роботи 

підприємства за рік, різні премії, пов'язані з виробничою діяльністю. 

3. Непродуктивні виплати - оплата простоїв, доплати за відхилення від 

нормальних умов праці, доплати за роботи у нічний час, понадурочні роботи, 

переведення на іншу роботу, що не відповідає кваліфікації робітника тощо. 
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4. Інші види витрат: витрати з найму, відбору робочої сили, витрати, 

пов'язані з навчанням і перенавчанням, витрати на оплату праці допоміжних 

робітників, зайнятих ремонтом обладнання і транспортних засобів, підготовкою 

та обслуговуванням робочих місць, що включаються до складу 

загальновиробничих витрат, витрати на оплату праці працівників, зайнятих 

управлінням виробничих підрозділів, що включаються до складу 

загальновиробничих витрат, витрати на підготовку керівних кадрів, витрати на 

оплату праці спеціалістів і керівників, зайнятих управлінням підприємством, 

що включаються до складу адміністративних витрат [2]. 

Запропонована класифікація витрат на оплату праці відповідає цілям 

обліку собівартості і визначення прибутку, а також частково цілям контролю і 

регулюванню витрат та вирішенням проблем майбутніх витрат на робочу силу. 

Для обліку витрат на оплату праці виробничих робітників призначені 

статті калькуляції “Основна заробітна плата” та “Додаткова заробітна плата”. 

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові 

обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлених норм, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 

доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені 

законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

Законодавство України встановлює норми мінімальної оплати праці та 

певних доплат за роботу в позаурочний час, в святкові та вихідні дні тощо. 

Через це з метою дотримання чинного законодавства необхідно і важливо 

правильно здійснювати облік витрат на оплату праці і з точки зору податкового 

обліку [1, 2]. Практичне значення у вирішенні основних завдань з обліку праці і 

заробітної плати полягає: 

- в забезпечені контролю за кількісним складом працівників, 

використанням робочого часу та дотриманням трудової дисципліни; 

- контролю за порядком ведення розрахунків з працівниками підприємства 

по оплаті праці та включення у собівартість продукції (робіт, послуг); 

- контролю розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами по 

утриманих податках; 

- своєчасним складанням та здачею звітності. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасна система управління вимагає належного функціонування 

інформаційно-аналітичної системи, що оперативно нагромаджує та 

систематизує достовірну інформацію про господарські операції та процеси на 

носіях первинної облікової інформації. Особливість первинного обліку полягає 

в тому, що він прямо пов’язаний з джерелом інформації, а саме господарськими 

операціями. Завдяки цьому в економічній літературі склалася така думка, що 

первинний облік – це вихідна база формування всієї системи обліку. Тому 

принципи достовірності, оперативності, аналітичності мають реалізовуватись 

на початках його ведення, тобто, на стадії первинного обліку [1]. 

Р. А. Марценюк стверджує, що первинний облік – складова загальної 

системи обліку, яка формує первинні документи на підставі здійснення 

господарської операції і забезпечує ефективний контроль й управління за 

діяльністю суб’єкта господарювання [3]. 

Ф. Ф. Макарук відзначає, що первинний облік – це складова (початкова 

стадія) системи бухгалтерського обліку, на якій здійснюється оформлення 

активів, зобов’язань і господарських операцій бухгалтерськими документами. 

[2]. 

На нашу думку, первинний облік являє собою комплекс інформаційно-

логічних операцій з документами, які супроводжують будь які матеріальні та 

фінансові потоки та їх елементи від входу до виходу виробничо-господарських 

об'єктів підприємства і компанії в цілому.  

Проведені дослідження показали, що організація первинного обліку 

на підприємствах вимагає бажати кращого, оскільки первинні документи, що 

відображають господарську діяльність аграрних формувань у більшості 

випадків складаються із значними порушеннями, що часто призводить до 

викривлення облікової інформації та втрати її цінності для облікового 

персоналу суб’єкта господарювання. 

Документація господарських операцій має, насамперед, велике економічне 

та юридичне значення. Економічне значення полягає в тому, що за допомогою 

документів ведеться облік, здійснюється контроль за виробничою діяльністю та 

її аналіз. З юридичної точки зору, первинний документ - це письмове свідчення 

здійснення операції, підтвердження її законності. Обов’язковими реквізитами 

всіх документів, що містять інформацію про господарську діяльність 

підприємства є: назва документа (форми); дата і місце складання; назва 

підприємства, в якому складений документ; зміст, обсяг та одиниці виміру 
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господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення 

господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис (або 

інші дані) особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції [2]. 

Комп’ютеризація бухгалтерського обліку передбачає ведення 

електронного первинного документування господарських операцій. Таким 

чином, використання комп’ютерів вносить значні зміни в організацію 

первинного обліку, які полягають у наступному: використання електронних 

носіїв первинної інформації і автоматичне складання первинних 

документів. 

На нашу думку, використання комп’ютерних документів дозволить на 

вищому рівні організувати оперативний первинний бухгалтерський облік 

виробництва, що забезпечить більшу ефективність облікової діяльності та 

одержання достовірних даних про операційну діяльність підприємства в 

короткі терміни. Щоденне здійснення великої кількості однорідних за своєю 

суттю господарських операцій призводить до значного нагромадження первин-

них документів в бухгалтерії. Це стосується переважно ручного ведення 

бухгалтерського обліку. Насамперед, йдеться про збільшення часу на обробку 

аналітичної інформації, що міститься в кожному первинному документі, а це аж 

ніяк не робить господарський облік оперативним. На основі цього нерідко і 

управлінські рішення приймаються зі значним відставанням у часі. 

На нашу думку, скорочення об’єму документації позитивно вплинуло б на 

ведення обліку на підприємстві, оскільки це дасть змогу заощадити час, 

ресурси, а головне - зробить облік більш оперативним і допоможе своєчасно і 

правильно прийняти важливі для подальшого господарювання управлінські 

рішення. Таким чином, що невід’ємною умовою процесу ведення 

бухгалтерського обліку є оформлення кожної господарської операції 

відповідним первинним документом. Важливою складовою сучасного 

менеджменту є застосування автоматизованої системи первинного обліку, що 

забезпечить зменшення трудомісткості обробки інформації та підвищить 

оперативність бухгалтерського обліку в цілому.  
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БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСАМИ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управлінський облік як процес ідентифікації, вимірювання, групування, 

аналізу, підготовки, інтерпретації і представлення інформації органам управління 

підприємства для планування, оцінки, контролю і прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень і забезпечення оптимального використання ресурсів. Це 

комплексна система з інтегруванням важливих управлінських функцій, і, як 

випливає з даного визначення, бюджетування і контроль є структурними 

елементами управлінського обліку та інструментами процесного управління 

діяльністю виноробного підприємства. 

Процесно–орієнтоване управління передбачає, перш за все, виокремлення 

бізнес–процесів, за якими буде здійснюватися бюджетування вестись 

управлінський облік, проводитись контроль та інші процедури управління 

процесами.  

Бюджетування – це процес розробки поточного плану діяльності 

виноробного підприємства на основі кількісних показників, переважно з 

терміном на один рік з розбивкою на квартали, місяці, декади, з метою 

координації діяльності різних підрозділів підприємства, мотивації керівників 

щодо економії витрат та зростання прибутку, здійснення контролю, оцінки 

діяльності процесів і центрів відповідальності та оптимізації матеріальних і 

грошових потоків. 

Вважаємо, що для реалізації концепції процесного управління 

безпосередньо в основному виробництві доцільно виділити ключові показники, 

тісно пов’язати їх у бюджетах, в обліку і контролі у рамках виділених процесів, 

центрів відповідальності та видів готових продуктів. Зокрема, ми пропонуємо 

складати поточні (локальні) бюджети за процесами та зведений виробничий і 

окремо фінансовий бюджети підприємств виноробної галузі. 

Поточне бюджетування виробничої діяльності включає розробку 

наступних бюджетів.  

1. Бюджет процесу “Виробництво виноматеріалів первинного 

виноробства”. Бюджет охоплює стадії: виробництво концентратів виноградного 

соку (продукт – концентрат виноградного соку) та довгорічне витримування 

виноматеріалів (продукт – витримані виноматеріали); 

2. Бюджет процесу “Виробництво виноградних та плодово–ягідних 

напоїв”. Стадії: догляд за виноматеріалами та сокоматеріалами та зберігання 

(продукт – оброблені виноматеріали, сокоматеріали); для вина виноградного 

технологічна обробка виноматеріалів (доробка та купаж при необхідності) 
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(продукт – вино для розливу); для вина плодоягідного – технологічна обробка 

сокоматеріалів, включаючи купажування (продукт - вино для розливу); розлив 

вина (продукт - вино у пляшках чи в діжковому розливі). 
3. Бюджет процесу “Виробництво коньячного та плодового спирту”. 

Стадії: зберігання виноградних та плодових виноматеріалів (продукт – коньячні 

та плодові заброджені виноматеріали); виробництво коньячного і плодового 

спирту (продукт – коньячний та плодовий спирт (молоді виноматеріали)). 

4. Бюджет процесу “Виробництво  коньяку та міцних плодових напоїв”. 

Стадії: зберігання, технологічна обробка коньячного та плодового спирту 

(продукт – коньячний та плодовий спирт); витримування коньячного і 

плодового спирту (продукт – витриманий коньячний та плодовий спирт); 

купажування витриманих коньячних та плодових спиртів, зберігання (продукт 

– коньяк та міцні плодові напої); розлив коньяків (продукт – коньяк та міцні 

плодові напої у  пляшках чи  діжковому розливі). 

5. Бюджет процесу “Виробництво шампанського пляшковим методом”. 

Стадії: асамбляж, технологічна обробка та зберігання виноматеріалів (продукт 

– асамбляж виноматеріалів); тираж шампанського  (продукт – тиражування 

шампанського); післятиражне витримування шампанського (продукт – 

витримане шампанське); експедиція шампанського (продукт – шампанське).  

6. Бюджет процесу “Виробництво шампанського резервуарним методом”. 

Стадії: догляд та технологічна обробка виноматеріалів, зберігання (продукт - 

оброблені виноматеріали); експедиція (випуск) шампанського (продукт - 

шампанське). 

7. Бюджет процесу “Виробництво виноградного соку”. Стадії: переробка 

винограду та виробництво соку (продукт – сік – напівфабрикат); догляд та 

технологічна обробка  напівфабрикату соку, зберігання (продукт – сік –

напівфабрикат); зняття осаду, фільтрація, розлив з пастеризацією (продукт – 

виноградний сік). 

8. Бюджет процесу “Виробництво  виноградного спирту, етилового 

сирцю”. Стадії: переробка відходів виноробства (продукт – виноградної 

вижимки, дріжджів, винних ректифікованих осадів, некондиційного винограду) 

(продукт – спирт-сирець, виноградний спирт); ректифікати (продукт - спирт 

ректифікований виноградний). 

9. Бюджет процесу “Виробництво виннокислого вапняку (ВКВ)”. Стадії: 

Переробка відходів  вапняку (продукт – виннокислий вапняк). 
Показники перелічених локальних бюджетів агрегуються за аналогічною 

системою показників у Зведений бюджет виноробного підприємства. Слід 

наголосити, що система показників бюджетування є також системою 

показників управлінського обліку та управлінського контролю, що забезпечує 

дотримання принципу єдності засад планування обліку, калькулювання та 

контролю.  

Отже, запропонований підхід до бюджетування у системі управлінського 

обліку та контролю дозволить значно підвищити рівень управління 

виробничою діяльністю виноробних підприємств. 
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ТАРГЕТ-

КОСТИНГ  
 

В сучасних умовах господарювання особливої ваги набуває проблема 

вибору адекватного, відповідно до зовнішніх та внутрішніх факторів суб’єкта 

господарювання, методу калькулювання собівартості послуг. Проведений 

критичний аналіз пропонованих теоретиками управлінського обліку та 

застосовуваних на вітчизняних підприємствах методів обліку та узагальнення 

витрат дозволив констатувати, що більшість з них не дозволяє повною мірою 

управляти витратами, адже проводиться безпосередньо під час здійснення 

господарської діяльності суб’єктів господарювання. Виходячи з цього 

вважаємо, що в практичну діяльність вітчизняних приватних медичних закладів 

доцільно впроваджувати систему таргет-костинг, яка значно підвищить 

конкурентоздатність суб’єкта господарювання та позитивно вплине на 

ефективність його діяльності.  

Система таргет-костинг (цільового калькулювання) - це стратегія, за якою 

компанія спершу визначає прийнятну ціну нової послуги та її граничну 

собівартість, а вже потім проектує саму послугу, надання якої забезпечить 

досягнення певної мети. 

Таким чином, система цільового управління витратами базується на такому 

простому переконанні як: якщо для успішного бізнесу послуги потрібно 

надавати по ціні, які б не перевищувала ринкову, то визначення собівартості 

майбутньої послуги починається саме з встановлення ціни на неї. Спочатку 

визначається ринкова ціна на даний вид послуг, потім встановлюється бажаний 

розмір прибутку, а вже після цього розраховується максимально допустима 

величина собівартості. 

Традиційна формула ціноутворення виглядає так: 

Собівартість + Прибуток = Ціна (1) 

Для визначення цільової собівартості послуги застосовують таку 

формулу:  

Собівартість = Ціна – Прибуток (2) 

Ринкова ціна при даному методі називається цільовою ціною, тобто це 

очікувана ціна послуги, що готові платити за неї потенційні покупці. Бажана 

різниця між собівартістю і ціною продажу називається цільовим прибутком, а 

собівартість, по якій послуга повинна бути надано, називається цільовою 

собівартістю. 

Цільова ціна визначається на основі маркетингових досліджень і 

відображає рівень, що забезпечить підприємству досягнення бажаного обсягу 
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продаж та частки на ринку. Після цього відрахування із цільової ціни частини 

необхідного прибутку розраховують максимально припустиму собівартість. Для 

цього фахівці вишукують оптимальну комбінацію складових майбутньої 

послуги, що забезпечить бажаний рівень витрат і якості. [5, с. 5] 

Поняття цільової собівартості відрізняється від поняття планової 

собівартості, яке застосовується у вітчизняній практиці. Головна відмінність 

полягає в тому, що планова собівартість розраховується на основі норм і 

нормативів, які існують в даному закладі. У свою чергу, планова собівартість 

бути являти собою середнє значення витрат на надання послуг понесених в 

минулих періодах. Цільова собівартість - це максимально допустиме значення 

собівартості відповідно до ринкових умов. 

В процесі розробки максимально припустимої собівартості послуг 

спеціалісти вишукують оптимальну комбінацію елементів майбутньої послуги, 

що забезпечить бажаний рівень витрат і якості. Ґрунтуючись на розробках 

професора Голова С.Ф., нами була розроблена система цільового калькулювання 

медичних послуг, яка наведена на рис. 1. 

З наведеної схеми видно, що за такого підходу цільова собівартість 

встановлюється в межах між припустимою собівартістю одиниці послуги 

(виходячи з її ринкової ціни) та собівартістю, розрахованою на підставі 

сучасних технічних рішень і методів надання послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система цільового калькулювання 

Цільова собівартість 
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пропозиції щодо якостей та особливостей послуги 
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У процесі розрахунку вартості бухгалтер-аналітик допомагає розробникам 

і технологам визначити види послуг, витрати, які потребують зниження, та 

вплив на витрати різних проектних рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ 

МЕДИКАМЕНТІВ І ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

 

Медикаменти та перев'язувальні засоби є однією із складових 

матеріальних цінностей бюджетних установ, зокрема установ медичної сфери. 

Облік медикаментів та перев'язувальних засобів здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження методичних 

рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у 

закладах охорони здоров’я” від 09.09.2014 р. № 635.  

Згідно із даним нормативним документом організація обліку медикаментів 

та інших лікарських засобів у медичних установах залежить передусім від 

наявності у зазначеній установі такого структурного підрозділу, як аптека. 

Облік лікарських засобів здійснюється по-різному залежно від їх виду, 

призначення та вартості. Звичайні лікарські засоби обліковуються у грошовому 

виразі, а засоби за спеціальним переліком – у предметно-кількісному 

обчисленні. 

Лікарські засоби, які були придбані і отримані аптекою оприбутковуються 

на підставі рахунків постачальника після їх перевірки на відповідність кількості 

і якості. Отримані і перевірені рахунки постачальників реєструються у “Книзі 

реєстрації рахунків, що надійшли до аптеки”, підписуються відповідальною 

особою, яка здійснила перевірку і приймання медикаментів, і передаються до 

бухгалтерії, де на їх підставі складається бухгалтерський запис:  

Д-т рах. 20 “Запаси”,  

К-т рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. 

Відпуск лікарських засобів матеріально-відповідальним особам з аптеки 

здійснюється за накладними (вимогами) т. ф. № 3. Вони оформляються у двох 
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примірниках і містять інформацію про: повну назву лікарського засобу, розмір, 

фасування, лікарську форму, дозування, упаковку, кількість, ціну, вартість. 

Перший примірник накладної залишається в аптеці, а другий – передається 

матеріально відповідальній особі того відділення, яке одержує лікарські засоби. 

Обидва примірники підписують одержувач медикаментів та завідувачем аптеки 

чи його заступником. Кожна накладна на видачу лікарських засобів таксується, 

після чого накладні фіксуються у порядку номерів у “Книзі обліку 

протаксованих накладних (вимог)”. Наприкінці місяця у даній книзі необхідно 

підрахувати загальну суму за кожною групою ліків і загальну суму за місяць. 

Після чого не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним складається 

“Звіт аптеки про надходження та витрачання медикаментів, перев'язувальних 

засобів та виробів медичного призначення”, який служить підставою для 

списання видатків з лікарських засобів.  

Складський облік медикаментів повинен забезпечувати своєчасне та 

достовірне відображення операцій з їх надходження, переміщення та вибуття. 

Для аналітичного обліку відповідальними особами складу ведеться “Книга 

складського обліку лікарських засобів та медичних виробів”. Суми податку на 

додану вартість, які сплачуються при купівлі медикаментів не зараховуються до 

їх вартості і відносяться на фактичні видатки бюджетної установи за кодом 

економічної класифікації видатків. Списання використаних лікарських засобів 

здійснюється бухгалтерською службою у закладах охорони здоров’я за 

балансовою вартістю.  

Предметно-кількісному обліку підлягають такі категорії препаратів: 

наркотичні лікарські засоби; психотропні лікарські препарати; отруйні 

лікарські засоби; лікарські засоби, що мають одурманюючу властивість; спирт 

етиловий. Облік зазначених препаратів в аптеці здійснюється як у грошовому 

виразі, так і у кількісному в розрізі відповідних найменувань у “Книзі 

предметно-кількісного обліку аптекарських запасів”. Для видачі зазначених 

лікарських засобів оформляють спеціальні накладні (вимоги), затверджені 

керівником установи; в них проставляються штамп і печатка установи, 

зазначаються номери історій хвороби, прізвища, ім'я та по батькові хворих, для 

яких виписано ліки. Отримати такі лікарські засоби має право тільки 

матеріально-відповідальна особа певного відділення чи кабінету. У бухгалтерії 

на підставі отриманих з аптеки документів облік зазначених препаратів 

здійснюється у грошовому виразі за окремими позиціями. 

Медичні заклади, що не мають своїх аптек, повинні закуповувати лікарські 

засоби в державних та комунальних аптеках у порядку, передбаченому угодою 

між ними. Лікарські засоби, які одержуються безкоштовно для проведення 

клінічних випробувань і досліджень, підлягають оприбуткуванню в аптеці і в 

бухгалтерії установи на підставі супровідних документів. Лікарські засоби 

відпускаються аптекою відділенням у розмірі поточної потреби в них: отруйні 

лікарські засоби - 5-денний, наркотичні лікарські засоби - 3-денний, всі інші - 

10-денний. В кінці кожного місяця завідуючий аптекою складає “Звіт аптеки 
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про прихід і витрати аптекарських запасів” у грошовому (сумовому) вираженні 

з виділенням у звіті груп лікарських засобів, перерахованих в інструкції. 

Облік рецептурних бланків на наркотичні засоби ведеться в журналі, в 

якому необхідно зазначити такі обов'язкові реквізити і показники: дата (період 

часу); найменування установи, структурного підрозділу; прізвище, ім'я, по 

батькові матеріально відповідальної особи; прихід (дата, джерело надходження, 

серія та кількість бланків); витрата (дата, номер серії, кількість, підпис 

одержувача, залишок); підпис, розшифровка підпису головного бухгалтера 

(виконавця із зазначенням посади). При знищенні лікарських засобів, що є 

непридатними, з вичерпаним терміном придатності та фальсифікованих, 

складається акт відповідної форми.  

Таким чином, документальне оформлення руху лікарських засобів 

здійснюється медичними працівниками відповідного спрямування за 

встановленими правилами, має свої особливості в залежності від видів 

препаратів і наявності або відсутності аптеки як самостійного структурного 

підрозділу медичного закладу. Отже, можна зробити висновок, що ділянка 

документального оформлення і обліку медикаментів та перев’язувальних 

засобів в установах медичної сфери є надзвичайно важливою. Тому детальне та 

всебічне розкриття особливостей облікового відображення таких матеріальних 

цінностей є актуальним та потребує подальшого дослідження. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби є важливою і невід’ємною складовою фінансово-

господарської діяльності любого підприємства, вони відіграють важливу роль, 

зокрема, в економічних процесах, саме через це термінологія відіграє значну 

роль у відображенні основних засобів у синтетичному і аналітичному обліку та 

зрештою у звітності. 

Поняття “основні засоби” стали розглядати як окрему економічну 

категорію на сучасному етапі економічного розвитку. В працях економістів-
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класиків розглядали лише категорію капіталу, до якої як одну із складових 

включали об’єкти необоротних активів. Першим вченим, який виділив поняття 

“основний капітал”, а також розглядав його як частину капіталу, був А. Сміт, 

який у свої праці “Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 

р.) досліджував природу капіталу, його нагромадження і застосування. Він 

вперше застосував терміни основний та оборотний капітал [1]. 

У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт обліку, 

який має назву “основні засоби”. Відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 основні засоби – це матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік) [2]. 

Поряд із тим у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 16 

міститься визначення: основні засоби це матеріальні об’єкти, які утримують 

задля використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, 

для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей; 

використовуватимуть, протягом більше одного звітного періоду [3]. 

У Податковому кодексі України пп. 14.1.138 ст. 14 наводиться наступне 

визначення основних засобів - матеріальні активи, у тому числі запаси 

корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, бібліотечних і архівних фондів, 

матеріальних активів, автомобільних доріг загального користування, вартість 

яких не перевищує 6000 грн., невиробничих основних засобів та 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 6000 гривень та поступово зменшується у зв'язку із фізичним або 

моральним зносом і очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 

операційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

Таким чином можна зазначити, що визначення поняття “основні засоби” у 

нормативно-правових актах України, які регулюють їх бухгалтерський облік, 

призводять до деякої плутанини щодо розуміння їх сутності, оскільки при 

встановленні критеріїв віднесення об’єкту до основних засобів перевага 

надається їх призначенню. В той же час норми податкового законодавства 

акцентують увагу на особливостях визнання об’єкту основних засобів активом, 

тобто лише у тому випадку, коли його застосування відбувається виключно 

“для використання у господарській діяльності платника податку”. Слід 

зазначити, що адаптація національних стандартів бухгалтерського обліку до 

міжнародних зумовлює те, що наведені у національному та міжнародному 

стандартах поняття основних засобів співпадають за усіма ключовими 

критеріями їх визнання. На жаль, така ідентичність існує тільки у площині 

бухгалтерського обліку основних засобів. В той час як органи фіскальної 
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служби при ідентифікації об’єкта основних засобів дотримуються норм 

Податкового кодексу України. 

Науковці ж, при вивченні питань основних засобів намагаються уточнити 

дану категорію відповідно до потреб аналізу, конкретної галузі чи управління. 

Аналіз визначень основних засобів у працях вітчизняних та зарубіжних вчених 

дозволяє стверджувати, що більшість авторів при розкритті сутності цієї 

категорії акцентують увагу на таких ключових критеріях визнання основних 

засобів, як: матеріальність (наявність матеріально-речової форми); призначення 

(утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних чи соціально-культурних функцій); строк корисного 

використання (більше року або операційного циклу, якщо він більше року). 

Іншим важливим критерієм при визначенні поняття “основні засоби” вчені 

вважають амортизацію, тобто “поступове, в міру зношення, перенесення 

вартості основного засобу на продукцію, що виробляється підприємством”.  

Слід зазначити, що більшість науковців при розкритті змісту поняття 

“основні засоби” обов’язковим критерієм визнання об’єкту основних засобів 

вважають термін їх корисного використання, який може бути понад один рік 

або операційний цикл, якщо він більше року.  

На основі проведених досліджень сутності категорії “основні засоби” 

пропонуємо наступне визначення даної економічної категорії, зокрема, 

матеріальні активи, які зберігають свою натуральну форму протягом всього 

корисного терміну експлуатації, що становить понад один рік (або операційний 

цикл, якщо він довший за рік), використовуються як під час здійснення 

господарської діяльності, так і під час виконання підприємством 

адміністративних чи соціально-культурних функцій та по частинах переносять 

свою вартість на результат власної діяльності – виготовлений продукт, надані 

послуги або товар. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ В КАСІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Готівка потрібна підприємству для видачі заробітної плати і здійснення 

різних видів платежів. Тому підприємство повинно мати касу, в якій 

зберігається готівка, і відповідні документи по веденню касових операцій. 

Каса - це по-перше, спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке 

призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки, що ж на 

підприємстві, вона охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на 

певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових 

знаках.  

Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових 

документів, які є у підприємства. У касі підприємства можна зберігати не 

тільки готівкові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками 

сурового обліку. Це можуть бути наприклад, чекові книжки, поштові марки, 

марки акцизного податку тощо. Відповідальність за стан зберігання готівки і 

обладнання приміщення каси підприємства несе керівник. 

Основним нормативно-правовим документом, який регулює готівкові 

розрахунки є Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

України, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

Усі касові операції виконує касир, з яким підприємство зобов'язане 

укласти договір про повну матеріальну відповідальність. Виходячи з потреби 

прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас 

банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній 

валюті, встановлюють ліміт каси та строки здавання готівкової виручки 

(готівки).  

Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку 

середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з 

каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи. 

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і 

специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів 

(надходжень і видатків) за всіма рахунками, встановлених строків здавання 

готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості 

підприємства з банком на інкасацію тощо.  

Касові операції оформляють такими типовими документами: 

- прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1); 

- видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2); 

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (типові 

форми № КО-3, 3а); 
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- касова книга (типова форма № КО-4); 

Записну касовій книзі проводять у двох примірниках. Записи в касовій 

книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі грошей за кожним 

ордером або документами, що їх замінюють.  

У кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, 

виводить, залишок грошей в касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт 

касира.  

Після одержання від касира звіту бухгалтер перевіряє правильність 

оформлення касових ордерів, виконання записів у касовій книзі та виведеного 

залишку на кінець дня і навпроти кожної суми проставляє шифр 

кореспондуючих рахунків. 

Результативну інформація про наявність і рух грошових коштів у касі 

підприємства відображають на рахунку 30 “Готівка”, який має відповідно до 

плану рахунків такі субрахунки: 

- 301 “Готівка в національній валюті”; 

- 302 “Готівка в іноземній валюті”. 

Рахунок 30 “Готівка” – активний, балансовий. За дебетом рахунку 

відображають надходження грошових коштів до каси підприємства, за 

кредитом – видачу готівки. Сальдо рахунку дебетове, відображають в другому 

розділі активу балансу в складі оборотних активів. 

Отже, правильна організація обліку грошових коштів направлена на 

контроль за дотриманням касової дисципліни, в тому числі зберігання, 

своєчасне надходження грошових коштів; правильне оформлення документів і 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій про рух грошових 

коштів; та проведення інвентаризації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ  

ВИТРАТ ТОРГІВЛІ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ 

 

У сучасних умовах господарювання малий бізнес покликаний стати 

рушійною силою відродження і розвитку національної економіки, оскільки малі 

підприємства більш швидко реагують на зміни кон’юнктури ринку і надають 

національній економіці необхідну гнучкість. 

Однією з умов успішного розвитку малого бізнесу є належна побудова 

обліку і фінансової звітності, яка враховувала би його особливості та була 

найбільш оптимальною до потреб управління. Вважаємо за необхідне 

відзначити, що підходи до побудови й ведення обліку на підприємствах малого 

бізнесу недостатньо обґрунтовані, мало досліджені, глибоко пронизані 

крайностями: з одного боку – громіздкістю обліку, з іншого – спрощенням 

характеру діяльності малих підприємств. Відсутність оптимальної системи 

обліку та необхідність його раціоналізації в малому бізнесі сфери торгівлі 

свідчить про необхідність розв’язання назрілих проблем. 

На побудову обліку підприємств малого бізнесу чинять вплив різні 

фактори нормативного, економічного, організаційного та технологічного 

характеру. Так, для підприємств малого бізнесу законодавством України 

передбачені: спрощена форма обліку, оподаткування, передбачені певні 

особливості щодо застосування нового плану рахунків. Малі підприємства при 

побудові обліку зобов’язані  враховувати, як галузеві умови, так і особливості 

характеру діяльності самого підприємства. Зокрема, фактори економічного 

характеру обумовлюють особливості документування та узагальнення облікової 

інформації, організаційні фактори обумовлюють особливості організації 

бухгалтерської служби та технології обліку, технологічні фактори впливають на 

вибір та адаптацію облікових систем і застосування відповідних форм 

бухгалтерського обліку (промислових, торговельних та інших підприємств з 

урахуванням спрощень, що передбачені для малого бізнесу). 

Зазначені особливості та нові цільові підходи до здійснення фінансово-

господарської діяльності вимагають вирішення значного кола завдань 

бухгалтерського обліку: належного інформаційного забезпечення процесу 

управління діяльності малих підприємств; контроль виконання бізнес-плану; 

ефективного використання ресурсів; документальне забезпечення операцій; 

належне ведення облікових регістрів та своєчасне і достовірне складання 

звітності. 

Особливості діяльності підприємств малого бізнесу та обліку витрат в 

торгівлі вимагають зваженого підходу бухгалтерів до вибору форм 
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бухгалтерського обліку. При незначній кількості операцій, на нашу думку, 

доцільним є використання обох варіантів спрощеної форми обліку, а при 

зростанні обсягів діяльності, малі підприємства повинні впроваджувати 

автоматизовану форму. Досить виваженим повинен бути підхід щодо 

підготовки робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, оскільки 

спрощення, що дозволені малим підприємствам щодо застосування плану 

рахунків при необґрунтованому підході, можуть привести до втрат економічної 

інформації. 

Отже, вдалий вибір форми бухгалтерського обліку та обґрунтована 

підготовка робочого плану рахунків на підприємствах малого торговельного 

бізнесу  є запорукою ефективного інформаційного забезпечення керівників 

релевантною та значимою інформацією і прийняття вірних управлінських 

рішень. Облік витрат торговельної діяльності на підприємствах малого бізнесу 

необхідно вести  з дотриманням вимог затверджених положень стандартів 

бухгалтерського обліку. При цьому доцільно ввести ряд змін до реєстрів 

синтетичного і аналітичного обліку, зумовлених новими підходами до ведення 

обліку в умовах ринку. Це насамперед стосується облікових регістрів -  

відомостей з обліку витрат. Облік витрат, доходів і результатів необхідно 

здійснювати в облікових відомостях у середовищі автоматизованої форми 

бухгалтерського обліку за особливими схемами з врахуванням видів діяльності, 

що дозволить значно покращити рівень організації обліку, інформаційні, 

аналітичні та контрольні його можливості.  

Для цього варто ввести зміни до алгоритмів обробки інформації про 

витрати в торгівлі до комп’ютерних програм. Застосування автоматизованої 

форми дозволить в автоматизованому режимі формувати інформацію про 

витрати, складати звітність малого підприємства і у повному обсязі 

використовувати коефіцієнтний аналіз платоспроможності, ліквідності, 

рентабельності, рівня забезпеченості власними коштами та структури доданої 

вартості. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА НОРМАТИВНИМ МЕТОДОМ 

 

Основною метою діяльності підприємства є максимізація його прибутку. 

При цьому основними факторами що впливають на його величину є витрати 

виробництва і попит на продукцію, що випускається. Оскільки витрати – це 

основний обмежувач прибутку й одночасно головний фактор, що впливає на 
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обсяг продукції, то прийняття рішень менеджерами підприємства неможливе 

без калькулювання собівартості продукції й аналізу вже наявних витрат 

виробництва та планування їх величини на перспективу. 

Для розрахунку собівартості продукції використовують методи обліку 

витрат. Метод обліку витрат – це сукупність способів відображення, 

групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення 

визначеної мети, вирішення конкретного завдання. Вибір методу обліку витрат 

основним чином залежить від об’єкта витрат. Об’єктом витрат відповідно до 

НП(С)БО 16 “Витрати” є продукція, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат [1].  

Вітчизняні підприємства за вибором об’єкта обліку найчастіше 

використовують такі методи обліку витрат: нормативний, позамовний, 

попередільний [2]. Найбільш прогресивним методом є нормативний. Основні 

завдання, що стоять перед нормативним методом: своєчасне запобігання 

нераціональному використанню ресурсів та оперативний аналіз витрат на 

виробництво. 

При застосуванні нормативного методу обліку витрат на підприємстві є 

можливість калькулювати собівартість продукції з різними якісними 

характеристиками. Для цього необхідно розробити нормативні калькуляції 

окремих видів продукції та їх різновидів, на основі використання прогресивних 

технічно обґрунтованих норм матеріальних і трудових витрат на виробництво. 

Складати такі нормативи рекомендується щомісяця (кварталу, року) на підставі 

розроблених і затверджених норм сировини і матеріалів, витрат праці та 

нормативів механізованих робіт. Протягом року нормативна калькуляція може 

перераховуватися залежно від змін норм і нормативів у результаті 

впровадження заходів, передбачених планом технічного розвитку. З метою 

ефективного використання нормативного методу в управлінні господарській 

діяльності підприємства пропонуємо застосовувати: 

 нормативні калькуляції – передбачає складання по кожному виробу 

нормативних калькуляцій, які базуються на науково-обґрунтованих нормах і 

нормативах витрат орієнтованих на ефективне формування цінової політики 

підприємства; 

 аналіз відхилень – дає можливість оперативного виявлення відхилень 

фактичних витрат матеріальних і трудових ресурсів від нормативів, аналіз їх 

причин, ініціаторів та місць виникнення; 

 обліку витрат – ведення обліку витрат на виробництво на підставі 

діючих норм та їх змін. Систематичний облік відхилень за їх видами, місцями 

та причинами виникнення; 

 постійний контроль (щомісячний або щоквартальний) за обліком зміни 

норм та аналізом визначення впливу їх на собівартість продукції, з метою 

виявлення резервів [3]. 

Таким чином для формування оперативної та достовірної інформації, 

пов’язаної з підготовкою організації виробництва, оперативного розрахунку 
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спожитих ресурсів і аналізу собівартості продукції, застосування на практиці 

нормативного методу повинно відбуватись одночасно як фінансовим, так і 

управлінським обліком. Завдяки розширеному використанню, даний метод 

дасть можливість поєднувати планування, облік витрат, калькулювання 

собівартості та аналіз у єдину підсистему. Використовуючи інформацію про 

відхилення від норм, підприємство зможе своєчасно реагувати на потребу в 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсах. що сприятиме підвищенню 

ефективності управління підприємством. 
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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ 

 

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” [1] підприємства з 2018 року повинні разом із фінансовою 

звітністю подавати ще і Звіт про управління – документ, що містить фінансову 

та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку 

підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 

Звіт про управління — крок вперед для українського бізнесу. У ЄС його 

подають в обов'язковому порядку, а раніше багато компаній робили це 

добровільно. В Україні нефінансову звітність добровільно готувало близько ста 

великих компаній, що розуміють її позитивний вплив на репутацію бізнесу. Від 

подання Звіту про управління звільнені лише мікро і малі підприємства. 

Середні підприємства мають право не відображати в ньому нефінансову 

інформацію. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності 

подається консолідований Звіт про управління. 

Cклад та форма Звіту про управління (крім банків та суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях), 

установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за 
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погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері статистики (табл. 1) 

Таблиця 1 

Порядок подання Звіту про управління* 

Хто подає Кому подає 
Термін 

подання 

Орган, який 

встановлює форму 

Звіту 

Середні та великі підприємства, 

фінансові установи, банки, 

емітенти 

ДФС, Держстат до 28.02 Міністерство 

фінансів 

Банки НБУ до 30.04 НБУ 

Банки, емітенти НКЦПФР до 30.04 НКЦПФР 

Фінансові установи (крім 

банків) 

Нацкомфінпослуг до 30.04 Нацкомфінпослуг 

*Примітка. Табл.1 сформовано автором на основі [1] 

 

Деякі підприємства можуть належати одразу до кількох груп, тому їм 

потрібно подавати кілька різних за складом і формою Звітів про управління до 

кількох регуляторів та в різні терміни. Наприклад, страхова компанія у формі 

акціонерного товариства подає Звіт про управління: 1) до 28.02 як всі 

підприємства до ДФС та Держстату (за нормами Міністерства фінансів); 2) до 

30.04 як фінансова установа до Нацкомфінпослуг (за нормами 

Нацкмофіпослуг); 3) до 30.04 як емітент до НКЦПФР (за нормами НКЦПФР). 

Напрями, за якими формується Звіт про управління для підприємств (крім 

банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) визначені 

у Методичних рекомендаціях Міністерства фінансів [2]. З метою систематизації 

та співставності інформації звіт про управління рекомендується формувати за 

такими напрямами:  

1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;  

2) результати діяльності;  

3) ліквідність та зобов'язання;  

4) екологічні аспекти;  

5) соціальні аспекти та кадрова політика;  

6) ризики;  

7) дослідження та інновації;  

8) фінансові інвестиції;  

9) перспективи розвитку;  

10) корпоративне управління (складають підприємства - емітенти цінних 

паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо 

цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію). 

Нацкомісія з цінних паперів оголосила на своєму сайті, що до узгодження 

змін у своїх нормативно-правових актах Мін'юстом, емітенти подають Звіт 

керівництва (неточності перекладу з англійської мови) у примітках до змісту 

Додатка 38 у довільній формі [3]. 
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Вимоги НБУ до складання Звіту про управління банківських установ 

відображено у змінах до Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України [4, п. 6-11]. Зокрема, в Інструкції зазначено 

перелік обов'язкової до розкриття інформації для банків. У Звіті про управління 

вони повинні описати, наприклад, характер бізнесу, цілі керівництва та 

стратегії їх досягнення, інтелектуальний капітал і технічні ресурси, результати 

діяльності та перспективи подальшого розвитку, ключові показники 

ефективності (KPI), відносини з акціонерами та інше. Список великий, але, як 

зазначено в Інструкції [4, п.6], він не є вичерпним. 

Нефінансову звітність також необхідно аудіювати. Але на даний момент 

аудитори не знають, як це робити. Ні аудиторська палата, ні інший державний 

орган не випустив роз'яснень з цього приводу. Також немає міжнародних 

стандартів аудиту корпоративного управління. Фактично, зараз аудит звіту про 

управління знаходиться в невизначеному стані. Стосовно аудиту Звіту про 

управління банківських установ в Інструкції НБУ [4, п. 11] зазначено, що 

аудиторська фірма за результатами річного аудиту фінансової звітності банку в 

аудиторському звіті відображає інформацію про 1) узгодженість Звіту про 

управління з фінансовою звітністю за звітний рік; 2) відповідність Звіту про 

управління вимогам законодавства; 3) наявність суттєвих викривлень у Звіті 

про управління та їх характер. 

Отже, на основі викладеного вище можемо зробити такі висновки. Бланків 

для звіту про управління немає, тому доводиться самостійно вирішувати, яким 

буде формат звіту: тільки текст, текст і таблиці, текст і графіки, або до цього 

всього ще додасться і інфографіка. Встановлено лише мінімальні вимоги до 

змісту, але підприємство може додати до Звіту ту інформацію, яку вважатиме за 

потрібне. Жоден закон чи інший нормативно-правовий акт не встановлює 

вичерпного переліку інформації, яку необхідно розкрити у Звіті про управління. 

Тому підприємство може використовувати цей звіт для власних потреб: 

перетворити його на джерело освітнього контенту для клієнтів, майданчик для 

демонстрації власних успіхів, точку відліку для дискусії на ринку. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Діяльність суб’єкта економіки вимагає наявності предметів і засобів 

праці. Засоби праці в економіці прийнято називати основними засобами. 

Основні засоби це матеріальні активи підприємства які використовуються 

протягом тривалого часу для здійснення його діяльності. Вони займають вагоме 

місце у процесі господарювання так як забезпечують умови для виконання 

завдань суб’єкта економіки.  

Функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої 

конкуренції та економічної нестабільності робить актуальним питання 

управління основними засобами. Управління основними засобами та 

обґрунтування інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку, 

здійснення економічного контролю та різнобічного використання інформації, 

яка ними формується.  

Для ведення обліку, здійснення контролю основних засобів необхідно 

насамперед розуміння суті цього поняття та його всебічної характеристики.  

У бухгалтерському обліку прийняте визначення: “основні засоби – це 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі 

виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік)” [2]. Крім 

того існують такі категорії, як група та об’єкт основних засобів.  

Групою основних засобів є сукупність однотипних за технічними 

характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних 

матеріальних активів.  

Об’єктом основних засобів є закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно 

відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних 

функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів 

однакового або різного призначень, що мають для їх обслуговування загальні 

пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого 

кожен предмет може виконувати свої функції, комплекс – певну роботу тільки 

у складі комплексу, а не самостійно.  

Якщо ж один об’єкт основних засобів складається із частин, які мають 

різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин 

http://www.lac.lviv.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
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може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних 

засобів.  

Разом з цим доцільно об’єднувати в один об’єкт обліку групу однорідних 

основних засобів, які надійшли одночасно та мають однаковий строк корисної 

експлуатації. Важливим є факт визнання основних засобів який зафіксований у 

П(С)БО 7 “Основні засоби” [2].  

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо відповідає загальним 

критеріям визнання активів, а саме: існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання; його вартість 

може бути достовірно визначена.  

Упевненість у тому, що об’єкт основних засобів відповідає першому 

критерію, пов’язана з наявністю підтвердження, що всі ризики та вигоди, 

пов’язані з використанням цього об’єкта, уже перейшли до підприємства. 

Майбутні економічні вигоди від використання основного засобу можуть 

бути отримані у вигляді доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), 

економії витрат або в інший спосіб. Але слід мати на увазі, що деякі об’єкти 

безпосередньо не збільшують економічної вигоди, але можуть бути потрібні 

для забезпечення отримання майбутніх економічних вигід від інших активів. 

Прикладом є основні засоби, придбані для охорони навколишнього середовища 

або з метою безпеки [1].  

Щодо оцінки основних засобів, то П(С)БО 7 “Основні засоби” залежно 

від характеру, стану засобів, часу оцінки визначає такі види вартості: первісна 

вартість; переоцінена вартість; залишкова вартість; справедлива вартість; 

вартість, яка амортизується; ліквідаційна вартість чиста вартість реалізації. 

Чітке розуміння суті основних засобів, їх класифікації і оцінки забезпечує 

якість облікової та аналітичної інформації, уникнення штрафних санкцій та 

сприяє оптимізації управлінських рішень в частині їх використання. 
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БРЕНД, ЯК ГОЛОВНА ФОРМА НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нематеріальні активи мають набір таких ознак: відсутність відчутної 

форми, довгостроковість використання і здатність приносити дохід. 

Організаційні здібності керівників сприяють збільшенню прибутку 

підприємства. Зокрема, вартість матеріальних благ визначається такими 

нематеріальними активами, як технічні інновації, втілені в результатах праці, 

привабливість бренду на ринку, його оформлення і сприйняття споживачами. 

Звідси виникає необхідність максимального використання нематеріальних 

активів з метою збільшення прибутку. 

Дуже часто не ціна є двигуном зростання, а бажання купувати товар, який 

формується через інноваційну диференційовану цінність. Інновація змінює 

структуру бренду і наповнює його матеріальними і нематеріальними 

атрибутами. Таким чином, нематеріальні активи часто взаємодіють з 

матеріальними і фінансовими активами в створенні корпоративної вартості і 

прискорення економічного зростання. Інвестиції в нематеріальні активи 

породжують інновації. Звідси випливає, що нематеріальні активи є потенціалом 

розвитку підприємства. 

У той же час, інновації є дуже ризиковою справою в порівнянні з іншими 

видами діяльності, такими як виробництво, маркетинг і фінанси. Високий 

ступінь ризику, притаманна нематеріальних активів, має важливі наслідки на 

ринку капіталу. Звідси виникає необхідність впровадження управлінських 

механізмів, призначених для зниження ризиків. Отже, головним обмежувачем 

використання і зростання нематеріальних активом є управлінська 

неефективність. Нематеріальними активами, як правило, значно складніше 

управляти, ніж матеріальними. Це пов’язано з наступними особливостями: 

- складність у визначенні кількості необхідних ресурсів; 

- неоднозначністю нематеріальних активів. 

Крім труднощів управління нематеріальними активами, існує проблема, 

пов’язана з управлінськими інформаційними системами, зокрема з системою 

бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день є поширеною ситуація, коли 

підприємства бренд (торговельну марку) не відображають у фінансовій 

звітності, що суперечить принципу повного висвітлення. Даний факт 

ускладнює контроль інформації про витрати, доходи підприємства і являє 

собою цікавий предмет дослідження - пошуку оптимальних методів управління, 

оцінки інвестицій. Ця складна комплексна задача може бути успішно вирішена 

тільки в разі проведення систематичної роботи по її розробці і розвитку на рівні 
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стратегічного управління підприємством: це безперервний процес, який не 

може бути вирішений в короткий проміжок часу. Тому для вирішення цієї 

проблеми деякі підприємства залучають зовнішніх консультантів. 

Бренд є найбільш цікавим об’єктом дослідження. Він набув широкого 

поширення в кінці XIX – початку XX століття. Багато відомих брендів 

зароджувалися одночасно з виникненням сучасних концепцій брендингу в кінці 

XIX століття, разом зі створенням таких компаній, як Procter & Gamble (1882 

року - перший національний бренд), Coca-Cola, American Express, Kodak film, та 

інші. Розвиток економічних відносин виводило бренд на більш високий рівень, 

термін бренд стали трактувати, як механізм для досягнення 

конкурентоспроможної переваги для фірм через диференціювання товару 

фірми. Ознаки, які диференціюють бренд - ті ознаки, які забезпечують 

споживачеві вигоду, за яку він згоден платити гроші. 

Існує безліч точок зору на поняття “бренд”, так Д. М. Огілві, зазначив, що 

бренд - це невловима кількість властивостей товару: його назви, упаковки, ціни, 

його історії, репутації та способів рекламування. Бренд є поєднанням вражень 

споживачів та результатом їх досвіду щодо бренду [1]. В свою чергу А. О. 

Старостіна вважає, що бренд - це умовний цілісний образ, що складається з 

низки асоціацій, які перенесені на товар або послугу, мають формувати і 

підтримувати взаємовідносини зі споживачами шляхом надання їм певної 

цінності (вигоди) до складу якої входять функціональні, економічні й 

психологічні переваги [2]. Проаналізувавши визначення бренду, які дають різні 

словники і професіонали в галузі брендингу, можна припустити, що основний 

аргумент, яким вони керуються, це роль бренду, яка полягає в тому, щоб 

залишити незабутнє враження. Брендом можна назвати далеко не кожну 

торгову марку, а лише ту, яка здатна створити щось важливе й цінне для своїх 

споживачів, висловити це в атрибутах і комунікаціях, домогтися бажаного 

розпізнавання і лояльності.  

Таким чином, цінність бренду полягає в його здатності створювати 

грошові потоки. Бренд здатний приносити великі доходи підприємству і 

впливати на його капіталізацію. Важливим моментом для підприємства є 

контроль інформації про витрати, доходи підприємства, повнота висвітлення 

інформації про бренд (товарний знак) в бухгалтерському обліку, а також 

достовірність вартісних показників, пов’язаних з її використанням, та оцінка 

бренду підприємства.  
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

 

Бухгалтерський облік підприємств державного сектору перебуває на стадії 

реформування, мета якого є гармонізація теорії і практики бюджетного обліку з 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Послідовне дотримання 

Україною узятих зобов’язань на шляху до світової інтеграції свідчить про чітку 

позицію щодо посилення контролю за ефективністю і використанням 

бюджетних коштів. Інструментом реалізації поставленої мети у частині 

фінансової інформації є бюджетний облік, а у частині ефективного 

використання бюджетних коштів є запровадження нового законодавства щодо 

державних закупівель. 

Трансформація законодавства державних закупівель, що відбулася у 2016 

році, повинна забезпечити ефективне та прозоре здійснення закупівель та 

створити конкурентне середовище серед учасників торгів, забезпечити 

розвиток конкуренції та знизити корупційні прояви у цій сфері. Для виконання 

поставлених завдань публічні закупівлі необхідно представити як об’єкт 

бухгалтерського обліку. За загальноприйнятою методикою об’єкти 

бухгалтерського обліку можна об’єднати в дві групи:  

 об’єкти, що забезпечують господарську діяльність підприємства – це 

господарські засоби та джерела їх утворення; 

 об’єкти, що складають господарську діяльність підприємства – це 

господарські процеси та їх результати. 

В бухгалтерському обліку бюджетних установ для потреб управлінського 

обліку публічні закупівлі доцільно розглянути, як комплексний об’єкт обліку 

який включає одночасно  предмет закупівлі та процедури закупівлі, тобто і 

господарський засіб і господарський процес. В свою чергу предмет закупівлі, 

відповідно до ст.1 Закону, це товари, роботи чи послуги, що закуповуються 

замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам 

дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у 

разі застосування переговорної процедури закупівлі) [1]. Для здійснення 

закупівлі можна скористатися однією з трьох процедур закупівлі: відкриті 

торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі. Відповідно, 

публічні закупівлі, як об’єкт обліку, складається з елементів, що пов’язані між 

собою (рис.1). 
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Рис. 1. Публічні закупівлі ( Розроблено автором) 

 

Чітке визначення кожного елементів надається у ст. 1 Закону України “Про 

публічні закупівлі”[1]. Основним завданням обліковців є правильне визначення 

предмета закупівлі та відображення його у тендерній документації за 

відповідним кодом. Це дозволить систематизувати предмети закупівлі за 

певними ознаками та надасть інформацію учасникам процедури закупівлі, що 

подають тендерну пропозицію або беруть участь у переговорах під час 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

Предмет закупівлі під час публічних закупівель розглядається в комплексі 

з процедурою закупівлі. Доцільно розглянути умови застосування кожної 

процедури. Конкурентний діалог використовується коли замовник не може 

визначити необхідні технічні, якісні характеристики робіт або послуг; або 

предметом закупівлі є консультаційні або юридичні послуги; виконання 

дослідних, експериментальних, будівельних робіт і тому, для прийняття 

рішення щодо закупівлі необхідно провести переговори з учасниками. 

Переговорна процедура використовується як виняток у разі закупівлі творів 

мистецтва або об’єкта, пов’язаного із захистом прав інтелектуальної власності; 

при відсутності конкуренції на відповідному ринку, коли договір може бути 

укладений тільки з одним постачальником (наприклад, закупівля електроенергії 

при монополії на ринку), у разі негайної потреби у здійсненні закупівлі у 

зв’язку з економічними або соціальними обставинами та в інших випадках, 

передбачених Законом. Тож основною процедурою закупівлі є відкриті торги. 

Відкриті торги це – тендерні торги, при яких пропозиції мають право 

подавати всі зацікавлені особи, а для проведення процедури закупівлі має бути 

подано заявок не менше ніж від двох учасників. Однозначно не можна виділити 

пріоритетне застосування певної процедури до окремого предмета закупівлі. 

Тому є сенс розглядати публічні закупівлі для потреб оперативного обліку як 

комплексний об’єкт обліку, що включає предмет закупівлі та процедуру 

закупівлі. 

З метою організації публічних закупівель процес закупівлі можна 

розділити на певні етапи. Перший етап можна охарактеризувати як 

підготовчий. Він включає визначення потреб замовника для забезпечення його 

основної діяльності та вивчення ринку щодо предмета закупівлі, підготовку і 

затвердження річного плану державних закупівель. На цьому етапі важливим є 

 

- -Відкриті торги 

Конкурентний діалог 

Переговорна 
процедура 

 

 

Товари 

Роботи 

Послуги 



63 

 

збір інформації про предмет закупівлі, виділення потенційних учасників, 

визначення предмету закупівлі на основі єдиного класифікатора, вивчення 

можливої процедури закупівлі відповідно до Закону.  

До другого етапу можна віднести проведення тендеру, а саме розміщення 

оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, 

визначення переможця торгів. Процес здійснення закупівлі, строки подання та 

оприлюднення суворо регламентуються Законом, що забезпечує рівні умови 

для учасників торгів та об’єктивний і чесний вибір переможця. Бюджетна 

установа, яка є замовником, на етапі проведення торгів встановлює 

кваліфікаційні критерії щодо предмета закупівлі.  

На третьому етапі відбувається укладання договору про закупівлю, 

виконання договору та контроль за виконанням договору. Саме процесу 

виконання договору необхідно приділяти особливу увагу, оскільки 

обов’язковість звітування за результатами виконання договору не прописана в 

Законі.  

Моніторинг та контроль за даними процесами має відбуватися на всіх 

стадіях, що і забезпечує управлінський облік. Відображення публічних 

закупівель, як інтегрованого об’єкта обліку, що складається з декількох 

взаємопов’язаних елементів, дозволяє отримати більш повну та змістовну 

інформацію про здійснення державних закупівель та дозволяє проводити аналіз 

ефективності використання публічних коштів на всіх стадіях процедури 

закупівлі.  
Список використаних джерел 

1. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII [Електронний 
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ВИЗНАННЯ, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ 
 

За сучасних умов господарювання змінюються вимоги до управління 

підприємством з позиції підвищення оперативності управлінської інформації 

про величину витрат та прибуток, що очікується. 

У загальному трактуванні витратами звітного періоду визначаються або 

зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
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витрати можуть бути достовірно оцінені. Відповідно до чинного 

законодавства, адміністративні витрати включають загальногосподарські 

витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Іншими 

словами, адміністративні витрати – це витрати у сфері управління, які 

включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов’язані із здійсненням 

загального управління господарською діяльністю підприємства загалом. 

Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв еволюції підприємницької 

діяльності та умовам її функціонування на ринку. Тому підприємствам для 

того, щоб вижити, необхідно правильно визначити стратегію і тактику 

поведінки на ринку та систематично здійснювати облік прибутків, витрат та 

фінансових результатів господарської діяльності. Витрати на управління та 

обслуговування в бухгалтерському обліку належать до адміністративних 

витрат. 

Згідно П(С)БО “Витрати” до адміністративних витрат відносяться 

витрати, пов’язані з управлінням та організацією діяльності підприємства, які 

не включаються до собівартості реалізованої продукції. Такий підхід був 

запроваджений з переходом України на міжнародні стандарти обліку і 

викликає постійні дискусії.  

Так, В. П. Ярмоленко зазначає, що загальногосподарські витрати як і 

загальновиробничі мають відношення до процесу основного виробництва, 

заради якого створюється підприємство. Покриття адміністративних витрат 

“валовим” прибутком перекручує їх економічну суть. 

Певні дискусії викликають і еволюційні підходи до методики розподілу 

адміністративних витрат. На необхідність їх розподілу для управлінських 

цілей звертали увагу П. Л. Сук та ряд інших вітчизняних та зарубіжних 

науковців. 

Значна увага була приділена також дослідженню баз розподілу. При 

формуванні повної собівартості необхідною умовою є розподіл 

адміністративних витрат на думку П. В. Іванюти між підрозділами 

пропорційно виробничим витратам. Розподіляти витрати на управління 

пропорційно кількості працівників, заробітній платі, годинам праці, витратам 

на оренду, страхування, опалення і освітлення пропорційно площі будівлі 

пропонує Г. О. Партин. 

На підставі дослідженого, прослідковується, що такі витрати не 

гарантують у майбутньому доходу, тобто створення додаткової вартості 

конкретного продукту. Виникають вони на етапах життєвого циклу продукту 

прямо не пов’язаного з процесом виробництва, тому враховуючи існуючу на 

даний момент нормативно-законодавчу базу, їх включення до собівартості 

продукції викликає діаметрально-протилежні пропозиції. Але більшість 

авторів визначають адміністративні витрати як витрати, пов’язані з 

обслуговуванням виробництва.  

На нашу думку, адміністративні витрати – це сукупність усіх витрат 

підприємства, які не можна прямо віднести на виробництво, але які є життєво 

необхідними, тобто без їх здійснення діяльність буде неможливою. 
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Ми поділяємо думку Бутинця Ф. Ф. та Сука Л. К. але як зазначає 

Загородній А. Г. адміністративні витрати не гарантують отримання вигід від 

їх здійснення, то вже ж таки не прямі вигоди підприємство отримує у будь-

якому випадку.  

Адміністративні витрати часто розглядаються авторами у наукових 

працях і в більшості випадків вони погоджуються із твердженням, що 

адміністративні витрати – це витрати на обслуговування основної діяльності. 

Потрібно здійснювати науково обґрунтований розподіл 

адміністративних витрат, тому проблема виникає у правильному виборі бази 

розподілу цих витрат. Потрібно вибрати базу розподілу, що в найбільшій мірі 

відповідає невиробничим накладним витратам.  

Перш ніж розподіляти адміністративні витрати доцільно визначити 

об’єкт розподілу. Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві. 

Передбачається, що проміжними об’єктами розподілу адміністративних 

витрат мають бути виключно виробничі підрозділи, так як витрати 

допоміжних підрозділів в кінцевому результаті включаються в собівартість 

виробленої продукції і розподіл адміністративних витрат ще й на ці 

підрозділи призведе до подвійного їх включення до собівартості продукції. 

Підсумковими ж об’єктами розподілу адміністративних витрат є окремі види 

продукції. 

Облік адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових 

підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати 

систему управління витратами. Ознаки класифікації адміністративних витрат 

підприємства та систему їх обліку визначаються на основі таких основних 

критеріїв: вид господарської діяльності підприємства; організаційна 

структура підприємства; сфери господарської діяльності, кожна з яких має 

бути відокремленою у єдиній системі бухгалтерського обліку на 

підприємстві; вид продукції, що виробляється на підприємстві; прийняті 

положення облікової політики підприємства. 

У наукових джерелах адміністративні витрати класифікуються за 

різними ознаками. До них належать: відношення до основних процесів 

підприємства, комплексність витрат (номенклатура статей), групування за 

економічними елементами, відношенням до обсягів діяльності чи ділової 

активності, періодичність виникнення, можливість регулювання.  

При прийнятті управлінських рішень щодо господарської операції 

розрізняють релевантні та не релевантні витрати. Релевантні — витрати, які 

залежать від управлінського рішення, а не релевантні — не залежать від 

такого рішення. При розгляді різних альтернативних рішень слід розрізняти 

дійсні (витрати конкретних ресурсів) та можливі — це вигода, яка 

витрачається, коли вибір одного з варіантів рішення вимагає відмовитись від 

доходу за іншим варіантом. 

При побудові обліку адміністративних витрат підприємства за центрами 

відповідальності виникає необхідність розробки такої класифікації 

адміністративних витрат, яка б повністю задовольняла потреби кожного 
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центру відповідальності, враховуючи при цьому організаційну структуру та 

особливості господарювання. Адміністративні витрати мають комплексний 

характер, до них відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством. Конкретний склад витрат 

визначається П(С)БО 16 “Витрати”. 

Адміністративні витрати є комплексними витратами, саме тому 

особливе місце в класифікації займає їх розподіл за економічними 

елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці,відрахування на 

соціальні заходи, амортизація, інші витрати. Необхідно зазначити, що 

класифікація витрат за економічними елементами використовується 

підприємствами в основному для побудови системи фінансового обліку, тоді 

як у системі управлінського обліку витрати розглядаються в розрізі статей 

витрат. Якщо класифікація за елементами показує загальну суму 

адміністративних витрат, то на деякі статті витрат може відноситися лише 

частина витрат за елементами. 

З точки зору планування і контролю найважливішою ознакою для 

класифікації адміністративних витрат є те, як змінюється їхня динаміка 

залежно від змін обсягу виробництва чи інших показників діяльності. За 

відношенням до обсягів виробництва адміністративні витрати поділяються 

на: постійні та змінні. До постійних відносяться витрати, які залишаються 

незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Ринковій економіці притаманна розвинена інфраструктура сервісу, 

складовою якої є ресторанне господарство. В Україні в останні роки набуває 

розвитку цей вид економічної діяльності, що обумовлено його високою 

інвестиційною привабливістю. В динамічної ринкової кон’юнктури ефективне 

функціонування підприємств ресторанного господарства залежить 

від правильної організації обліку витрат основної діяльності, адекватної 

економічним реаліям та спрямованої на забезпечення внутрішніх потреб 

управління. 

Діяльність закладів ресторанного господарства має свою специфіку, 

оскільки об’єднує виробничу, торговельну діяльність і сферу послуг. У зв’язку 

з цим бухгалтерський облік операцій на підприємствах ресторанного 
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господарства має деякі особливості та є певним симбіозом методологій, що 

застосовуються у промисловості та торгівлі. 

В ресторанному господарстві документи - це письмове посвідчення 

здійснення господарських операцій, що складене у встановленому порядку. 

Порядок заповнення документації на підприємствах ресторанного господарства 

регламентований наказом Міністерства статистики України “Про затвердження 

типових форм первинних облікових документів з бухгалтерського обліку на 

підприємствах громадського харчування” від 21.06.96 р. № 193. 
В умовах ринкових відносин ефективне функціонування підприємств 

ресторанного господарства залежить від правильної організації обліку витрат 

основної діяльності. Організації обліку витрат основної діяльності таких 

підприємств повинна ґрунтуватись на теоретичному і методичному 

узагальненні. 
Суб’єкти підприємницької діяльності для здійснення діяльності у сфері 

ресторанного бізнесу повинні мати: 

 свідоцтво про державну реєстрацію; 

 довідку з єдиного державного реєстру про присвоєння 

ідентифікаційного коду; 

 дозвіл на розміщення об’єкта торговельної діяльності; 

 Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання (відповідно до вимог Порядку подання да реєстрації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки , затверджений постановою КМУ від 

05.06.2013 р. № 440); 

 експлуатаційні дозволи, державна реєстрація потужності (відповідно до 

Закону України “Про основні вимоги та принципи до безпеки і якості харчових 

продуктів” від 23.12.1997 р. №771/97-ВР); 

 (відповідно до Закону України “Про основні вимоги та принципи до 

безпеки і якості харчових продуктів” від 23.12.1997 р. №771/97-ВР); 

 ліцензію на право торгівлі підакцизними товарами; 

 реєстратор розрахункових операцій (РРО), реєстраційне свідоцтво до 

нього, акт опломбування, ключі , книгу обліку РРО. А на випадок відключення 

РРО за вимогою законодавства – розрахункові книжки і книгу обліку 

розрахункових операцій до них. 

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи для здійснення 

діяльності у сфері ресторанного бізнесу повинні мати крім вказаних вище 

документів – книгу обліку доходів на своє ім’я. 

Ресторани і кафе, які здійснюють свою діяльність в складі підрозділів 

готелів повинні також отримати ліцензію на право торгівлі алкогольними і 

тютюновими виробами і реєстратор розрахункових операцій, а також 

реєстраційне свідоцтво до нього , акт опломбування, ключі, книгу обліку РРО. 

Заклади ресторанного господарства (кафе, ресторани, бари) у своїй 

діяльності мають дотримуватися вимог Правил роботи закладів (підприємств) 
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ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219. Крім цього, 

якщо заклад ресторанного господарства планує самостійно готувати фірмові 

страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби, то він має виконувати 

вимоги Порядку розробки та затвердження технологічної документації на 

фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах 

громадського харчування, затвердженого наказом Міністерства економіки 

України від 25.09.2000 р. № 210. 
 

Список використаних джерел 

1. Куцик П. О. Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: 

контрольно-аналітичне забезпечення системи управління [Текст] : монографія / П. О. Куцик, Л. Г. 
Медвідь, В. О. Шевчук, Д. О. Харинович-Яворська. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 370 с.  

12. Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : 

монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська [за заг. ред. П. О. Куцика]. – Львів : 

Видавництво “Растр-7ˮ, 2015. – 312 с. 

 

 
Скоропад Ю. П. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Наук. керівник: к.е.н., доц. Макарук Ф.Ф., 
Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У сучасних умовах господарювання одним із найважливіших показників, 

що характеризує ефективність фінансової діяльності підприємства, є 

фінансовий результат, тобто прибуток чи збиток. Основною метою діяльності 

підприємства в умовах глобальних економічних перетворень є одержання 

максимального прибутку за мінімальних витрат. 

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість 

подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його 

основних фондів, упровадження нових прогресивних технологій і т. д.) та 

створює запас фінансової стійкості, який дає підприємству змогу оперативно 

реагувати на зміни у ринковій кон’юнктурі, то питання зниження собівартості 

та водночас підвищення прибутковості набувають особливої актуальності в 

сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень. 

На всіх етапах розвитку бухгалтерського обліку визначення фінансового 

результату майже беззаперечно визнавалося основною метою обліку. У різні 

часи у центрі уваги обліковців знаходилися прибуток і методика його 

розрахунку. У зв’язку із цим поставало багато проблем, пов’язаних із його 

визначенням, обліком та відображенням у звітності. 

Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого 

господарюючого суб’єкту незалежно від виду його діяльності чи форми 
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власності є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 

Достовірність формування фінансового результату є основою принципів і 

правил бухгалтерського обліку, обов’язкового дотримання яких вимагає 

законодавча база, зокрема концептуальні основи складання та подання 

фінансових звітів, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Закон України 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1], Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку [2]. 

Фінансовий результат є визначальним критерієм ефективності 

господарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного 

господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися дискусії як 

серед економістів, так і серед бухгалтерів. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності? [2] дає таке визначення доходів: це збільшення 

економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, 

які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за 

рахунок внесків власників) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. Ф. Ф. Бутинець розкриває фінансовий результат через прибуток або 

збиток організації (співставлення доходів та витрат підприємства, 

відображених у звіті) [3, c.325]. 

Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує 

господарюючий суб’єкт унаслідок своєї діяльності. Як бачимо, поняття 

фінансового результату тісно пов’язане з поняттями прибутків та збитків; 

уважається, що прибуток є синонімом фінансового результату. 

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 

вдосконалення його техніко-технологічної бази, забезпечення всіх форм 

інвестування. Вся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб 

забезпечити зростання прибутку або принаймні його стабілізацію на певному 

рівні. Це найпростіша і водночас найскладніша категорія ринкової економіки. Її 

простота визначається тим, що вона є стрижнем і головною рушійною силою 

економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності 

підприємців у цій економіці. Водночас її складність полягає у різноманітності 

сутнісних сторін, які вона відображає, а також у різноманітності видів, в яких 

вона виступає. 

Питання щодо проблем розробки методики розрахунку фінансових 

результатів висвітлювалися у роботах Н. А. Бреславцева, В. П. Кодацького, В. 

Леонтієва, Я. В. Соколова, Л. В. Ловінської та ін. У роботах вітчизняних 

економістів досліджено питання облікової політики та організації облікового 

процесу на підприємстві, проте питання, пов’язане з порядком розрахунку 

фінансових результатів, залишилося недостатньо висвітленим. 

На сьогоднішній день існує два принципові підходи до розрахунку 

фінансових результатів підприємства, які мають деякі модифікації у різних 

країнах світу: 1) метод порівняння доходів і витрат (метод “витрати – випуск”): 

передбачає визначення прибутку (збитку) згідно з принципом нарахування та 

відповідності доходів і витрат, тобто як різниця між доходами і витратами 
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звітного періоду. Отже, порівнюються доходи з витратами, які були понесені 

для отримання цих доходів. Визначення фінансового результату за методом 

“витрати – випуск” передбачає існування двох способів: 

– перший спосіб називають “лінійним”, тобто він передбачає порівняння 

випуску з минулими витратами з відображенням знову створеної вартості 

загальною сумою з наступною деталізацією; 

– другий спосіб використовується у бухгалтерському обліку з 

відображенням по дебету споживання підприємством минулої праці і сторонніх 

витрат та знову створеної вартості за її елементами;  

2) метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів): передбачає 

визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як різниці між 

сумою власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, тобто якщо 

власний капітал на кінець звітного періоду збільшується, то підприємство 

отримує прибуток, а якщо навпаки – збиток [4, с. 47]. 

Таблиця 1 

Визначення фінансового результату підприємства [5] 
Валовий прибуток(рядок 2090) Чистий дохід –Собіватрість реалізваної продукції 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності 

Валовий прибуток + Інші операційні доходи - 

Адмін витрати-Витрати на збут-Інші операційні 

витрати 

Фінансовий результат до 

оподаткування 

Фінансовий результат від операційної діяльності + 

Дохід від участі в капіталі + Інші фінансові доходи 

+ Інші доходи-Фінансові витрати-Інші витрати 

Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79 “Фінансові 

результати” та 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Якщо рахунок 

79 “Фінансові результати” є номінальним і на кінець звітного періоду 

закривається (сальдо немає), то рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)” є пасивним і його сальдо відображається в балансі (табл. 1).  

Визначений фінансовий результат за рахунком 79 “Фінансові результати” 

переносяться на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, при 

цьому дебетують рахунок 79 “Фінансові результати” і кредитують рахунок 44 

“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. 

 Визначений фінансовий результат за рахунком 79 “Фінансові результати” 

переносять на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, при 

цьому дебетують рахунок 79 “Фінансові результати” і кредитують рахунок 44 

“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. 

На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться 

облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих 

років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунка 

відображають отримання та збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за 

дебетом – збитки та використання прибутку. Облік на рахунку ведуть за 

субрахунками 441 “Прибуток нерозподілений”, 442 “Непокриті збитки”, 443 

“Прибуток, використаний у звітному періоді” наростаючим підсумком із 

початку року – до його розподілу та списання після закінчення звітного року 

[5]. 
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Узагальнюючи понятійно-категорійні підходи вчених-економістів до 

трактування змісту поняття “фінансовий результат”, ми дійшли висновку ,що 

фінансовий результат-це кінцевий результат діяльності підприємства за звітний 

період ,який виражається прибутком або збитком. Прибуток-позитивний 

фінансовий результат який визначається на мікроекономічному рівні за звітний 

період та характеризується приростом власного капіталу за рахунок 

перевищення доходів над понесеними на їх досягнення витратами ,а збиток-

негативний фінансовий результат ,який характеризується зменшенням власного 

капіталу за рахунок перевищення витрат над доходами. 

Формування фінансових результатів можна розглядати як частину 

загальної системи господарювання, якщо пов’язана із прийняттям рішень щодо 

забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб’єкта господарювання для 

досягнення тактичних і оперативних цілей. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 

заборгованість” дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 

ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може 

бути достовірно визначена її сума. 

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються 

проценти, відображається в балансі за її теперішньою вартістю, визначення якої 

залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 
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Теперішня вартість - дисконтована вартість майбутніх чистих надходжень 

грошових коштів, які як очікується має генерувати актив під час звичайної 

діяльності підприємства. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, 

товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Чиста 

реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це сума поточної 

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву 

сумнівних боргів. 

Чиста реалізаційна вартість поточної дебіторської заборгованості за 

товари (роботи, послуги) = Первісна вартість дебіторської заборгованості – 

 Резерв сумнівних боргів                                  (1)  

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 

обчислюється величина резерву сумнівних боргів. 

Резерв сумнівних боргів – резерв підприємства, що створений для 

покриття збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 

заборгованість” : 

сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником; 

безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 

або за якою минув строк позивної давності. 

У процесі оподаткування порядок врегулювання та списання безнадійної 

дебіторської заборгованості носить інший характер. 

Згідно ст.1 Податкового кодексу України безнадійна заборгованість - 

заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:  

- заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності;  

- заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності 

майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому 

законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;  

- заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності 

коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) 

майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної 

заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового 

стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття 

заборгованості;  

- заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією 

обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у 

порядку, передбаченому законодавством;  

- прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у 

судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також 
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прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.  

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 

заборгованість” величина резерву сумнівних боргів визначається трьома 

методами: 

1. Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів; 

2. На основі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її 

непогашення. 

3. Виходячи із загального коефіцієнта (відсотка) сумнівності. 

Перший метод створення резерву сумнівних боргів, виходячи із 

платоспроможності окремих дебіторів, є достатньо суб`єктивним і передбачає 

визначення станом на дату складання балансу коефіцієнтів сумнівності за 

кожним дебітором на підставі інформації про них, якою володіє підприємство. 

Сума резерву сумнівних боргів визначається за кожним дебітором як добуток 

коефіцієнта сумнівності на суму дебіторської заборгованості за товари (роботи і 

послуги) станом на дату складання балансу. Загальна сума резерву сумнівних 

боргів представляє собою арифметичний підсумок резервів за кожним 

дебітором. 

Використовуючи другий метод створення резерву сумнівних боргів, 

класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її 

непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. 

Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної 

суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, 

зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків 

поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 

відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. 

Третій метод створення резерву сумнівних боргів  передбачає застосування 

загального коефіцієнта сумнівності до чистого доходу від реалізації товарів 

(робіт, послуг) підприємства за звітний період. 

При цьому чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

включається до розрахунку резерву сумнівних боргів лише у частині 

здійснення безготівкових розрахунків (за виключенням доходу від реалізації, 

розрахунки за яким було здійснено негайно при здійсненні факту купівлі-

продажу, тобто за виключенням операцій при яких не могло виникнути 

дебіторської заборгованості). 

Загальний коефіцієнт сумнівності (відсоток загальної безнадійності 

дебіторської заборгованості) може бути передбачений обліковою політикою 

підприємства або визначений за результатами звітного чи минулих періодів, як 

співвідношення списаної безнадійної дебіторської заборгованості до чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період. 

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної 
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дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за 

звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших 

операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з 

активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних 

боргів. Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією 

продукції, товарів, робіт, послуг, що визнана безнадійною, списується з балансу 

з відображенням втрат у складі інших операційних витрат. 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

ІНВСЕТИЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах ринкової моделі господарювання, коли господарюючі суб'єкти 

самостійно вирішують проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-

господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль своєчасного і 

якісного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, оцінки їх 

ліквідності, платоспроможності та пошуку шляхів підвищення і зміцнення 

фінансової стабільності. Про стан справ в економіці країни досить впевнено 

можна судити з характеру процесів, що відбуваються у інвестиційній сфері. 

Вона є індикатором, що вказує на загальне положення всередині країни, розмір 

національного доходу, привабливість для інвестування іншими країнами. 

Вагома роль фінансових інвестицій у розвитку економіки країни визначається 

тим, що завдяки їм здійснюється накопичення капіталу підприємств, створення 

бази задля розширення виробничих можливостей країни та економічного 

зростання [1, с.41]. 

Відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”, який 

визначає загальні правові, економічні та соціальні умови  інвестиційної 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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діяльності, в якому дається визначення інвестицій як  “…всі види майнових і 

інтелектуальних цінностей, що вкладають в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється  прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект” [2].  

Подібне тлумачення наведено у Податковому Кодексі України [3], хоча 

його не можна назвати ідеальним. Зокрема, інвестиція названа господарською 

операцією, тоді як в бухгалтерському обліку інвестиціями  можуть називатися 

не операції, а активи якими володіє підприємство в результаті проведених 

операцій. Крім цього, це визначення не відображає мети інвестування – 

одержання доходу чи інших вигод суб’єктом господарювання. 

Визначення інвестицій досить просте і лаконічне: інвестиції – це 

вкладення суб’єктом господарювання вільного капіталу в промисловість, 

сільськогосподарські та інші види бізнесу, а також цінні папери (акції, 

облігації) з метою одержання прибутку або встановлення впливу, контролю над 

підприємством діяльність, якого інвестується.  

Для здійснення ефективного управління фінансовими інвестиціями, їх 

правильного розуміння, доцільно розглянути існуючі види фінансових 

інвестицій. Проведене дослідження показує, що для їх класифікації автори 

застосовують надмірну кількість ознак, практично кожен обґрунтовує власні 

підходи до вибору класифікації фінансових інвестицій, повністю або частково 

використовуючи нагромаджений досвід з цих питань. При цьому автори не 

замислюються над таким перевантаженням класифікацій і можливістю їх 

реального застосування на практиці.  

Відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиціїˮ , всі інвестиції 

оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю, яка 

формується відповідно до активів, які були передані в оплату [5].  

Важливе місце в інформаційному забезпеченні інвестиційного процесу 

займає правильна організація бухгалтерського обліку, яка пов’язує у собі 

упорядкування усіх елементів системи шляхом цілеспрямованого 

вдосконалення механізму структури і процесів обліку. А раціональна 

організація обліку – це система практичного здійснення прийомів і способів 

відображення господарських операцій, які забезпечують дійовий контроль та 

всебічний аналіз із мінімальними затратами [4, с. 12]. 

Обліковий процес згідно з організаційним підходом розглядається як 

технологічна сукупність, що складається з таких етапів: первинного, поточного, 

підсумкового та формування архіву. На кожному етапі виділяють основні 

об’єкти організації облікового процесу: 1) облікові номенклатури; 2) носії 

облікових номенклатур; 3) рух носіїв; 4) технологія облікового процесу 

забезпечення останнього.  

До складових організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

відносяться раціональна документація операцій і документооборот, план 

рахунків, форми обліку, форми організації розрахункових робіт тощо. 

Важливим є організація документообігу, яка полягає у розробленні найбільш 

раціональних шляхів руху документів від їх складання до передачі в архів із 



76 

 

зазначенням інстанцій, через які має проходити документ, мети і конкретного 

часу надходження та вибуття документів на кожній інстанції, а також назви 

посади виконавця, що складає, перевіряє й опрацьовує документ. 

Таким чином, обліково-інформаційне забезпечення відіграє важливу роль 

у системі управління інвестиційними операціями підприємства.  
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Питання оплати праці на підприємствах різних форм власності відіграють 

важливу роль у житті суспільства. Рано чи пізно кожен громадянин на певному 

етапі стикається з цим питанням. Виплати працівникам становлять вагому 

частку витрат підприємства, тому правильність та достовірність відображення в 

бухгалтерському обліку інформації про оплату праці чинить значний вплив на 

фінансовий результат господарської діяльності. 

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт 

господарювання в обмін на послуги, надані працівникам. Що стосується послуг 

працівника, то він може їх надавати протягом повного чи неповного робочого 

дня, на основі постійної, періодичної чи тимчасової зайнятості. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про виплати (у грошовій та не грошовій формах) за роботи, виконані 

працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО № 26 

“Виплати працівникам”, який введено в дію з 01 січня 2004 року. Виплати 

працівникам включають виплати, які надаються або працівникам, або їхнім 

утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат (або товарів та 

послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам, чоловікам, дітям чи 

іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
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Виплати працівникам відповідно до П(С)БО № 26 поділяються на п’ять 

груп: поточні виплати (обов’язковість їх сплати протягом 12 місяців після 

закінчення періоду виконання); виплати при звільнені; виплати по закінченню 

трудової діяльності; виплати інструментами власного капіталу підприємства; 

інші довгострокові виплати [2]. 

Аналізуючи види поточних виплат, що згадуються в П(С)БО 26 “Виплати 

працівникам” та займають найбільшу частку в складі всіх виплат працівникам, 

можна з упевненістю твердити, що до цієї категорії належать будь-які виплати 

персоналу, які вказані в Інструкції зі статистики заробітної плати та в ЗУ “Про 

оплату праці” і які підприємство планує здійснити в найближчі 12 місяців. До 

таких виплат, зокрема, належать: основна й додаткова заробітна плата; оплата 

відпусток (у т.ч. й відпусток через хворобу в частині, оплачуваній за рахунок 

роботодавця); заохочувальні виплати (премії за результатами праці, іншими 

словами – виплати за програмою участі працівників у прибутку підприємства); 

негрошові виплати (наприклад, такі як: надання працівникам різних 

безоплатних послуг, оплата транспортних витрат, витрат на житло тощо). Усі ці 

виплати називаються поточними, якщо вони виплачуються на регулярній 

основі або плануються до виплати не пізніше ніж закінчиться 12 місяців від 

дати балансу [3]. 

Заробітна плата – є однією з найскладніших економічних категорій і 

одним з найважливіших соціально-економічних явищ. Вона з одного боку є 

основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою 

матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є 

суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації 

працівників з метою досягнення цілей підприємства. Саме тому питання 

організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями 

забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у 

суспільстві, адже вони включають нагальні інтереси всіх учасників трудового 

процесу [1]. 

Таким чином, виплати працівникам – всі форми компенсації, що їх надає 

суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівникам. В П(С)БО 26 

“Виплати працівникам” чітко прописані п’ять видів виплат: поточні виплати 

працівникам, виплати при звільненні, виплати після закінчення трудової 

діяльності, виплати інструментами власного капіталу, інші довгострокові 

виплати. Питома вага поточних виплат на підприємствах будь-якої форми 

власності є найбільшою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Для здійснення торговельної діяльності підприємствами України всіх форм 

власності використовуються товарні запаси, які є найбільш важливою і значною 

частиною активів торговельного підприємства. Товарні запаси є вагомою 

частиною ресурсів підприємства, оскільки вони посідають особливе місце у 

складі майна та займають левову частку у структурі витрат підприємств 

торговельної сфери діяльності, у процесі визначення результатів господарської 

діяльності підприємства та висвітлення інформації про його реальний 

фінансовий стан.  

Формування достовірної інформації про наявність та рух товарних запасів і 

правильне ведення бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність 

фінансової звітності. Тому питання вдосконалення бухгалтерського обліку 

товарних запасів є актуальними і потребують дослідження. 

Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про товарні 

запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Згідно із П(С)БО 9, запаси – 

це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва для подальшого 

продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час 

виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством [2]. 

Від правильності ведення бухгалтерського обліку товарних запасів 

залежить достовірність інформації про отриманий підприємством прибуток та 

збереження тих самих запасів.  

Необхідними передумовами правильної організації обліку товарних 

запасів на торговельних підприємствах є: раціональна організація складського 

господарства; розроблення номенклатури запасів; наявність інструкції з обліку 

товарних запасів; правильне групування, класифікація запасів; розроблення 

норм поставок запасів [1]. 

Для правильної організації обліку товарних запасів на торговельних 

підприємствах потрібні складські приміщення з відповідним обладнанням, 

Товарні запаси на складах повинні розміщуватися по групах, типах, сортах, 

розмірах, щоб можна було швидко їх прийняти та перевірити їх фактичну 

наявність. Склади повинні бути повною мірою забезпечені вимірювальними 

приладами і мірною тарою. Облік запасів на складі здійснюється завідувачем 
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складу, який є матеріально відповідальною особою. З ним укладають договір 

про повну матеріальну відповідальність. 

Для поліпшення організації обліку товарних запасів також потрібно 

вдосконалювати процес документування, тобто ширше використовувати 

накопичувальні, картки складського обліку як витратний документ по 

відпущених матеріалах [4]. 

Покращення документообігу сприяє впорядкуванню первинної 

документації, широкому впровадженню типових уніфікованих форм, 

забезпеченню строгого порядку приймання, зберіганню і витрачанню товарів, 

обмеженню числа посадових осіб, які мають право підпису документів на 

видачу товарів. При цьому в обліковій політику необхідно визначити норми 

природного збитку по кожній групі товарних запасів, а також порядок і строки 

проведення інвентаризації. 

Документи на надходження та вибуття товарних запасів, які передають у 

бухгалтерію, потребують повсякденної обробки і відображення в тих чи інших 

облікових регістрах. При цьому для своєчасного відображення і контролю над 

наявністю і рухом товарних запасів на підприємстві буде доцільно скласти і 

затвердити графік документообігу та чітко його дотримуватися. 

Процес обліку використання товарних запасів все ж таки є трудомісткою 

ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох торговельних підприємствах 

спостерігаються певні недоліки, а на деяких запущеність обліку, що призводить 

до великих втрат запасів. 

Правильна організація бухгалтерського обліку товарних запасів у сучасних 

економічних умовах є необхідною умовою для діяльності підприємства. Від 

достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку та 

звітності операцій із товарними запасами залежить правильність визначення 

основних показників, які характеризують результати господарської діяльності 

та реальний фінансовий стан торговельного підприємства.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Облікова політика підприємства – ключовий крок в організації системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві, інструмент впливу на окремі 

параметри обліку, оптимізації об’єктів обліку та, за потреби, відстоювання 

інтересів підприємства в суді. На сьогоднішній день вітчизняні підприємства 

мають ряд альтернативних варіантів ведення бухгалтерського обліку. 

Відзначимо, що в організації бухгалтерського обліку важливо скласти два 

окремі документи – Наказ про організацію бухгалтерського обліку та Наказ про 

облікову політику підприємства, де варто відобразити інформацію про систему 

оподаткування на підприємстві. 

Питання облікової політики в основу своїх праць поклали багато 

вітчизняних вчених, серед яких Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. М. Давидов, 

В. С. Лень, П. Я. Хомин та інші відомі науковці. Але питання обліку податків у 

складі організації бухгалтерського обліку на підприємстві не достатньо 

висвітлені на сьогодні. 

В умовах сьогодення на законодавчому рівні немає чітко сформованих 

правил складання облікової політики підприємства, але існують методичні 

рекомендації [3]. 

При цьому Законом України затверджено, що підприємство самостійно 

визначає облікову політику [2] на основі Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (далі П(с)БО). 

Бухгалтерський облік на підприємстві має відповідати принципу 

послідовності, тобто постійному (з року в рік) застосуванню обраної облікової 

політики з можливістю її зміни лише у випадках зазначених у професійних 

стандартах бухгалтерського обліку. Проте в господарській діяльності виникає 

необхідність у зміні складових облікової політики за різними причинами, у 

тому числі в силу метаморфоз в нормах законодавства [1]. 

Підприємство самостійно визначає облікову політику за пoгодженням 

з власником (власниками) aбо уповноваженим ним органом (пoсадовою 

особою) відповідно дo установчих документів (ст. 8 Закону про бухоблік). 

Згідно з п. 6 рoзділу IV НПБО 1 підприємство мaє висвітлювати oбрану 

облікову політику шляхом oпису: принципів оцінки статей звітності; методів 

обліку щoдо окремих статей звітності. 

Облікова політика підприємства як сукупність правил реалізації методу 

бухгалтерського обліку повинна забезпечувати максимальний ефект 

від ведення обліку, тобто завдяки їй має досягатися своєчасне формування 
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фінансової й управлінської інформації, її вірогідність, об’єктивність, 

доступність і корисність для управлінських рішень і широкого кола 

користувачів. 

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи 

групування й оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості 

активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування 

рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, 

обробки інформації й інші відповідні способи й прийоми. 

Характеру облікової політики, яка містить варіантні положення 

бухгалтерського обліку, відповідає система оподаткування на підприємстві, 

частину складових якої підприємство обирає на власний розсуд. На 

протилежність відповідного Наказу облікової політики, Наказ про організацію 

бухгалтерського обліку на підприємстві містить внутрішню інформацію про 

ведення обліку та персоніфіковану інформацію з розподілом обов’язків. 

Таким чином, враховуючи вищесказане, можна зробити наступні 

висновки. В силу частих перемін в податковому законодавстві, можемо 

рекомендувати для підприємства: 

− не включати до основної частини Наказу про облікову політику систему 

оподаткування підприємства, а створити окремий додаток до цього Наказу. У 

додатку будемо відображати перелік податків, що сплачує підприємство, 

правил їх справляння із зазначенням ставок податків, підстав, щодо 

застосування ставок, відмінних від загальних. 

Важливим є відображення розміру об’єкта оподаткування щодо податку 

на доходи фізичних осіб. Наприклад, варто розкрити інформацію щодо витрат 

на відрядження працівникам; доречним вважаємо розробку графіку 

перерахування сум податків із зазначенням відповідальних осіб в Наказі про 

організацію обліку на підприємстві, що може раціоналізувати ефективність 

використання робочого часу та зменшити ризик несвоєчасного подання 

відповідних документів до фіскальних органів. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ 

“МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОВУВАНІ ПРЕДМЕТИ” 

 

До категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів відносяться 

предмети праці, що неодноразово беруть участь у виробничому процесі 

підприємства. До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення № 250 

до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали предмети терміном 

служби менше одного року або вартістю, що не перевищує 500 грн. за одиницю 

за ціною придбання. На даний момент таких чітких вартісних меж нема, тому 

кожне підприємство самостійно визначає які предмети воно відносить до 

МШП. 

При реформації бухгалтерського обліку в Україні стосовно МШП 

прийнято рішення: залишити МШП як вид матеріальних цінностей для 

бухгалтерського обліку. У Плані рахунків для обліку МШП передбачений 

рахунок 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”, який має таку назву, як 

старий рахунок 12. Більше того, рахунок 22 у Плані рахунків належить до 

рахунків класу 2 “Запаси”, а отже у формі №1 “Баланс” буде відображатися в 

розділі II “Оборотні активи”.  

МШП, що використовуються протягом не більше одного року або 

нормального операційного циклу, якщо не більший одного року, на підставі п. 6 

П(C)БО 9 класифікуються як запаси. Інструкцією № 291 крім вище уточнено, 

що до МШП належать зокрема, такі предмети як: інструменти, господарський 

інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Вищевказаними 

документами були встановлені три основних критерії для розмежування МШП 

і основних засобів: 

 термін служби — використовуються при виробництві продукції (робіт, 

послуг) протягом періоду, що не перевищує одного року незалежно від 

вартості; 

 наявність у переліку предметів, що відносяться до МШП. 
При цьому п. 47 Положення № 250 містив перелік предметів, що 

відносяться до МШП, а саме: 

 знаряддя лову (трали, неводи, сіті й ін.) незалежно від вартості й 

терміну служби; 

 бензомоторні пилки, сучкорізи, сплавний трос, сезонні дороги, 

тимчасові відгалуження лісовозних доріг, тимчасові будівлі в лісі з терміном 

експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилозаточні 

майстерні, бензозаправки й ін.); 
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 спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного та 

масового виробництва визначених виробів чи для виготовлення 

індивідуального замовлення) незалежно від вартості; 

 спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні приналежності 

незалежно від їхньої вартості і терміну служби; 

 формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємств, а 

також одяг і взуття в установах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, 

що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості й терміну служби; 

 тимчасові (нетитульні) спорудження, пристрої і пристосування, 

витрати на зведення яких включаються в собівартість будівельно-монтажних 

робіт; 

 тара, призначена для збереження товарно-матеріальних цінностей на 

складах чи для здійснення технологічних процесів; 

 предмети, призначені для видачі напрокат незалежно від вартості; 

 молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролики, хутрові звірі, 

бджолосім’ї, а також піддослідні тварини; 

 багаторічні насадження, вирощувані в розплідниках як посадковий 

матеріал.  
Вартість МШП при їх експлуатації списується і погашається по-різному, в 

залежності від групи МШП та терміну їх експлуатації. Вартість МШП, що 

знаходяться в експлуатації (за винятком спеціальних інструментів і 

пристосувань, тимчасових (нетитульних) споруджень, а також предметів, 

призначених для видачі напрокат), погашалася шляхом нарахування зносу 

одним із трьох способів: 

 щомісяця — виходячи з відповідного терміну служби; 

 у розмірі 50 % вартості при передачі зі складу в експлуатацію, а інші 

50 % (за винятком вартості їхнього можливого використання) — при вибутті 

через непридатність; 

 у розмірі 100 % вартості — при передачі зі складу в експлуатацію. 
Метод нарахування зносу, обраний підприємством, установлювався 

наказом (розпорядженням) по підприємству про облікову політику на поточний 

календарний (фінансовий) рік. Вартість спеціальних інструментів і 

пристосувань погашалася відповідно до встановленої норми чи кошторисною 

ставкою, розрахованою виходячи з кошторису витрат на їхніх виготовлення 

(придбання) і запланованого випуску продукції терміном до двох років. 

Вартість спеціальних інструментів і пристосувань, призначених для 

індивідуальних замовлень чи використовуваних у масовому виробництві, 

дозволялося погашати в міру їхньої відпустки в виробництво чи експлуатацію. 

Вартість тимчасових (нетитульних) споруджень, пристроїв і пристосувань 

погашалася щомісяця виходячи з їх: первісної (балансової) вартості за 

винятком вартості матеріалів, що передбачалося одержати від розбирання за 

цінами можливого використання чи реалізації, і терміну служби (якщо термін 

служби перевищує тривалість будівництва - виходячи з терміну будівництва). 
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Предмети вартістю до 10 грн. за одиницю списувалися на витрати в міру 

їхньої відпустки у виробництво й експлуатацію. Зазначені критерії (тимчасовий 

і будівельний) та перелік предметів, що відносяться до МШП, дозволяли до 

01.01.2000 р. досить чітко розмежовувати МШП і основні засоби для цілей як 

бухгалтерського, так і податкового обліку. 

Визначення МШП, що містяться в П(С)БО 9 звучать так: “До складу 

запасів відносяться малоцінні та швидкозношувані предмети, використовувані 

протягом не більш одного року чи нормального операційного циклу, якщо він 

перевищує один рік. Під операційним циклом розуміється проміжок часу між 

придбанням запасів для здійснення діяльності й одержанням засобів від 

реалізації зробленої з таких запасів продукції чи товарів і послуг”. 

У визначенні МШП, приведеному в П(С)БО 9, відсутній вартісний 

критерій і немає посилання ні на який перелік предметів, а передбачається 

лише один критерій при віднесенні предметів праці до складу МШП, а саме: 

предмети повинні використовуватися протягом не більш одного року. 

При встановленні терміну корисного використання того чи іншого 

предмета необхідно враховувати різні фактори, що можуть вплинути на 

інтенсивність використання даного предмета у виробничому процесі, 

очікуваний фізичний знос, а також моральний знос, що виникає в результаті 

зміни й удосконалення виробництва. При цьому рекомендується також 

враховувати інформацію, приведену в паспорті (при наявності) на предмет, чи 

довідкову інформацію. Для документального оформлення такого рішення на 

підприємстві може бути створена комісія, що визначає очікуваний термін 

експлуатації конкретного виду предметів. 

Отже, всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку 

класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій: 

 якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх 

включають до складу необоротних активів і амортизують; 

 якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 

“Запаси”, вони обліковуються у складі запасів; 

 якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, 

вони визнаються витратами звітного періоду. 

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів є: 

 визначення первісної вартості придбаних МШП; 

 контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в 

період експлуатації в цехах, відділах підприємства; 

 контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації. 

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві 

передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при 

прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Процес планування має різноманітне інформаційне забезпечення, серед 

якого важливе місце посідає звітна, облікова і позаоблікова інформація. Під 

інформаційною ємністю фінансової звітності розуміють сукупність 

властивостей, які обумовлюють можливість її використання для ефективної 

реалізації окремих функцій управління (контроль, аналіз, планування) на основі 

репрезентативної, повної, істотної інформації про активи, капітал, зобов’язання, 

фінансові результати підприємства. Метою складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

коштів підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих 

користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх 

конкретних інформаційних потреб. 

Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону України № 996 “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” для мікро- і малих підприємств встановлюється 

скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про 

фінансові результати. Документом, що визначає форми скороченої фінансової 

звітності, особливості їх заповнення і подання, є П(С)БО 25. Водночас не 

можна не зазначити, що норми П(С)БО 25 містять невідповідності із чинною 

редакцією Закону № 996. У зв’язку із цим деякі норми П(С)БО 25 суперечать 

вимогам зазначеного Закону. Наприклад, Закон говорить про малі та 

мікропідприємства, а П(С)БО 25 згадує суб’єктів малого підприємництва [1]. 

П(С)БО 25 встановлює два різновиди форм фінансової звітності: 

фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 1 до П(С)БО 25), 

який включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 

2-м) та спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (додаток 2 

до П(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2-мс) [2]. 

Щодо фінансової звітності за МСФЗ, то вона не має затверджених форм 

(бланків), тому при визначенні статей, які слід розкрити, керуються критерієм 

суттєвості. Ця проблема була вирішена з прийняттям Міністерством фінансів 

України таксономії фінансової звітності та запуском електронного центру збору 

фінансової звітності в єдиному електронному форматі, який дасть можливість 

збирати таку закодовану фінансову звітність [3]. 

Таксономія – це затверджений Міністерством фінансів України перелік 

можливих назв рядків фінансової звітності за МСФЗ, який підготовлений на 

основі рекомендацій ради з МСФЗ (IASB). 
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Відповідно до МСБО 1 комплект фінансової звітності включає в себе: звіт 

про фінансовий стан, звіт про сукупний дохід (або два окремих звіти – звіт про 

прибутки та збитки; звіт про інший сукупний дохід), звіт про рух грошових 

коштів, звіт про власний капітал. Обов’язковою є наявність детальних 

приміток. При першому застосуванні міжнародних стандартів слід керуватися 

вимогами МСФЗ 1 [4]. Звіт про управління не є складовою частиною 

фінансової звітності. Однак, він подається разом з фінансовою звітністю та у 

фінансовій частині доповнює та містить аналіз який частково спирається на 

дані фінансової звітності. Він має містити додаткову, не включену до 

фінансової звітності інформацію. 

Звітний період для подачі звіту про управління – календарний рік. У звіті 

про управління повинні розкриватися: існуючі ризики діяльності підприємства 

– ті ситуації, ймовірність настання яких можна оцінити; існуючі невизначеності 

– тобто ситуації ймовірність настання яких оцінити завчасно неможливо, але 

вони можуть вплинути на майбутню діяльність підприємства, його фінансовий 

стан, результати діяльності. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІДПОВІДНО ДО 

НП(С)БО ТА МСФЗ 

 

Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям 

підприємствами господарської самостійності і водночас виникненням жорсткої 

конкурентної боротьби між ними. Виживання підприємства в такому 

економічному середовищі вимагає створення ефективної системи управління. 

Ефективність управління значною мірою визначається змістом та якістю 

інформації про діяльність підприємства, яку надає бухгалтерський облік, 

зокрема, її найважливіша підсистема – облік витрат. Тому передумовою 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/7306/15035
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створення на підприємстві адекватної ринковим умовам системи управління є 

організація обліку витрат на методологічних засадах, що забезпечить 

формування інформації, яка є корисною для керівників підприємства. Однак 

розвиток міжнародної торгівлі, залучення світових зарубіжних інвестицій та 

закордонних інвесторів, зумовило необхідність формувати фінансову звітність 

згідно міжнародних стандартів. 

Питання удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСФЗ 

досліджували такі науковці, як: В. Євдокимов, М. Корягін, П. Куцик, Ю. 

Кузьмінський, С. Легенчук, В. Пархоменко, В. Сопко, М. Чік, В. Швець та інші. 

Але в сучасних умовах ще залишаються невирішеним ряд питань з організації 

обліку. Тому метою дослідження є порівняння обліку витрат за міжнародними 

та вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку. Завданням дослідження є 

порівняння: визначення терміну “витрат”, класифікації та групування витрат, 

визнання та оцінки витрат. 

Визначення поняття “витрати“ подано в НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності”, витрати – зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілення власниками) [1]. У міжнародній практиці поняття витрат 

розкрито в Концептуальних основах фінансової звітності, (що фактично не є 

стандартом, але служить базисом для їх розробки, ставлячи за мету забезпечити 

спільність підходів і концепцій), витрати – це зменшення економічних вигод 

протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у 

вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного 

капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам [2]. Це 

означає, що визначення поняття “витрати” в національній та міжнародній 

стандартизації ідентичні. 

В Україні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 16 “Витрати”. У міжнародній практиці витратам не 

присвячене окреме МСФЗ. Питання, які пов’язані і стосуються визнання, 

складу та оцінки витрат за міжнародними стандартами, розкрито у 

Концептуальних основах фінансової звітності, у МСБО 1 “Подання фінансових 

звітів”, у МСБО 2 “Запаси” та в МСБО 16 “Основні засоби”. У Концептуальних 

основах фінансової звітності витрати визнаються у звіті про прибутки та 

збитки, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов'язання, які можна достовірно 

виміряти. Це фактично означає, що визнання витрат відбувається одночасно з 

збільшенням зобов'язань або зменшенням активів. Аналогічно у П(С)БО 16 

витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за 

винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [3]. 
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Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: окремого 

МСФЗ “Витрати” не існує, основні положення, які визначають методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства розкриваються у Концептуальних основах фінансової звітності; 

певні положення П(С)БО 16 “Витрати” прямо повторюють правила МСФЗ; в 

окремих випадках П(С)БО 16 “Витрати” містить вимоги, які не виділені окремо 

в міжнародних стандартах, але знаходяться в їх рамках; разом з тим, деякі 

положення, які розкриті в МСФЗ, не знайшли свого відображення в 

національних П(С)БО України. МСФЗ окреслюють ширший спектр питань 

порівняно з П(С)БО.  
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ 

 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками займають вагоме місце в 

системі розрахункових операцій, а також є найважливішою складовою 

бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на формування основної 

частини грошових надходжень підприємств. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і форми розрахунків 

між постачальниками та замовниками визначаються в господарських 

договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення 

зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій 

економіці.  

Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, 

роботи, послуги за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_009
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_9/22_9_zm.pdf
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У випадку здійснення передплати в бухгалтерському обліку виникає 

дебіторська заборгованість за авансами виданими. 

Вагомий внесок у дослідження обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками зробили такі вітчизняні науковці, як Бутинець Ф. Ф., Горицька Н. 

Г., Лишиленко В. О., Ткаченко Н. М., Маслак О. О., Даньків Й. Я., Садовська І. 

Б., Кладієв В. С., Сурніна К. В., Городянська Л. В, Вінник О. М., Михайлов М. 

В., Глумаченко А. І., Гончар В. П., Бачмат Г. А., та ін. 

Згідно цивільного законодавства України постачальник – це суб’єкт 

господарювання (юридична або фізична особа суб’єкт підприємницької 

діяльності), який за договорами купівлі продажу, поставки обміну здійснює 

постачання певних видів товарно-матеріальних цінностей покупцю у кількості 

та на умовах передбачених зазначеним договором.  

У процесі діяльності підприємства не завжди здійснюють розрахунки з 

іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, 

виконанням робіт, наданням послуг у зв'язку із чим у них виникає і 

кредиторська заборгованість. 

Існує багато думок щодо визначення кредиторської заборгованості. На 

нашу думку кредиторську заборгованість за товари роботи і послуги слід 

розглядати як зобов'язання. Найбільш точним визначенням зобов’язань на нашу 

думку є визначення з П(С)БО, 11 “Зобов’язання” згідно з яким зобов'язання 

(Liabilities) - це заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих 

подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють економічні вигоди. 

Кредиторська заборгованість входить до складу пасивів підприємства. Як і 

при розгляді дебіторської заборгованості важливе значення при розгляді 

економічної суті кредиторської заборгованості є визначення її як пасиву. 

Вона визнається пасивом, якщо його вартість можна достовірно визначити 

та якщо від її погашення підприємство очікує зменшення економічних вигод у 

майбутньому. Зменшення майбутньої економічної вигоди від дебіторської 

заборгованості полягає в тому, що в результаті її погашення в майбутньому 

відбудеться пряме вибуття грошових коштів або зняття грошей з банківських 

рахунків, інакше вона не може бути визнана пасивом і не повинна 

відображатися в балансі. 

Оскільки кредиторська заборгованість є автоматично для іншої сторони 

дебіторською умовою достовірної оцінки її також є договір, оскільки в ньому 

сторонами конкретно визначені всі необхідні умови, побажання та пропозиції 

для здійснення ними господарських операцій.  

Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок виконання робіт 

або надання послуг, підставою для її оцінки, як і для дебіторської 

заборгованості, є договори підряду, акти приймання-здачі виконаних робіт і 

послуг. 

В основу класифікації кредиторської заборгованості також як і у 

дебіторській покладено формування економічно обґрунтованих груп за 

спільністю ознак, однорідністю заборгованості або строком її погашення. 
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Класифікація кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги 

здійснюється  групуванням кредиторської заборгованості за строками її 

непогашення. Розрізняють нормальну (законну) і прострочену кредиторську 

заборгованість.  

Нормальна виникає у межах діючих термінів її сплати. Заборгованість, не 

погашена з настанням термінів сплати, є простроченою.  

Оскільки кредиторська заборгованість підприємства є для когось 

дебіторською заборгованістю, на нашу думку її можна  поділити за такою 

класифікаційною ознакою, як своєчасність погашення на сумнівну та 

безнадійну кредиторську заборгованість.  

Відповідно сумнівною буде та заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення, а безнадійною - 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржнику або 

за якою минув строк позивної давності. 

Залежно від виникнення кредиторської заборгованості провідні українські 

економісти поділяють її на: кредиторську заборгованість за роботи, товари, 

послуги, векселі видані, кредиторську заборгованість за розрахунками, іншу 

поточну кредиторську заборгованість. 

Отже, підсумовуючи вище сказане кредиторська заборгованість - 

заборгованість фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності, 

виконані роботи та отримані послуги (в тому числі яка забезпечена векселями); 

з сум авансів одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок 

продукції, виконання робіт (послуг); за усіма видами платежів до бюджету, 

включаючи податки з працівників підприємства; також заборгованість з оплати 

праці, включаючи депоновану заробітну плату; заборгованість підприємства 

його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди 

тощо) і формування статутного капіталу; заборгованість пов'язаним сторонам 

та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість з поточних 

зобов'язань. 
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ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зовнішнє середовище обумовлює формування вимог до якості облікової 

інформації, які можуть змінюватися в залежності від нових умов економічних 

взаємовідносин. При підготовці фінансової звітності повинно забезпечуватись 

достовірне подання фінансового стану і фінансових результатів діяльності 

підприємства. Ми вважаємо,що досягнення достовірного розкриття інформації 

відбувається шляхом подання корисної інформації, яка забезпечує повне 

представлення діяльності господарюючого суб’єкта.  

Основні вимоги до фінансової звітностф: реальність, ясність, своєчасність, 

єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з 

минулим періодом. У міжнародній практиці фінансові звіти готують відповідно 

до одного або кількості зазначених документів: Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку; національних стандартів бухгалтерського обліку; 

інших авторитетних і всеохопних основ фінансової звітності, призначених для 

підготовки фінансової звітності  [1, с. 345]. 

Кожна стаття фінансової звітності може наводитися тоді, коли : існує 

достовірність надходження і вибуття майбутніх економічних вигод; оцінка 

статті може бути достовірно визначена.  

У зв’язку з потребою у забезпеченні інтересів зовнішніх груп користувачів 

інформації другою метою підготовки фінансової звітності вважається 

забезпечення прозорості шляхом достовірного представлення корисної 

інформації (повне розкриття) у цілях прийняття рішень [2, с. 10]. Для 

забезпечення потреб зовнішніх користувачів до фінансової звітності 

висуваються вимоги якості. Якщо при підготовці звітів підприємства 

враховують ці вимоги, фінансова звітність набуває відповідних якісних 

характеристик, що відповідають потребам економічних суб’єктів, які 

приймають рішення. Згідно із Законом “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні” виділяють наступні якісні характеристики фінансової 

звітності: 

1. Зрозумілість та адекватність тлумачення: доступність для розуміння 

користувачів, є ясною та не припускає суттєво неоднакового трактування; 

2. Достовірність: інформація, надана у фінансових звітах відображає 

економічну суть подій і операцій, а не лише їх юридичну форму, призводить до 

обґрунтовано послідовної оцінки вартості; 
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3. Зіставність: характеризує можливість користувачів порівнювати 

фінансові можливості звітів підприємств за різні періоди і фінансові звіти 

різних підприємств. 

4. Доречність: інформація є доречною для характеру суб’єкта 

господарювання. Фінансова звітність має містити тільки доречну інформацію, 

що дає змогу впливати на прийняття рішень, оцінювання минулих і майбутніх 

подій; 

5. Надійність: у інформації, представленій у звітності, не повинно бути 

суттєвих помилок і викривлень. Надійність забезпечують правдиве подання 

операцій і подій та перевага сутності над формою. 

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і 

розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені 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. 

Потрібною для користувачів може бути лише достовірна інформація. 

Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не 

містить суттєвих помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення 

користувачів звітності. Існують певні вимоги до достовірності фінансової 

звітності. Вимоги щодо достовірності передбачають [4, с.183]: 

 сумлінність подання інформації. Кожна стаття звіту повинна з 

достатньою точністю піддаватись конкретній оцінці; 

 змістовність інформації. Відображення максимальних обсягів інформації 

в  межах форми; 

 нейтральність. Подання звітної інформації не повинне мати вибіркового 

характеру для заздалегідь визначеного результату; 

 відповідність. 

Для недопущення значних не дооцінок чи переоцінок окремих елементів 

звітів необхідна повна точність у відображенні всіх показників діяльності 

банку. Ступінь достовірності фінансової звітності повинна бути визначена 

незалежним аудитором. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою 

користувачам, вона повинна містити дані про: підприємство; дату звітності та 

звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію 

щодо звітного та попереднього періоду; облікову політику підприємства та її 

зміни; консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів 

діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільній діяльності; 

виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування; переоцінку 

статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено 

відповідними положеннями (стандартами). 

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій 

звітності, включає: 
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 назву, організаційно–правову форму та місцезнаходження 

підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу); 

 короткий опис основної діяльності підприємства; 

 назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або 

назву його материнської (холдингової) компанії; 

 середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного 

періоду. 

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені 

його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено 

фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього 

повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. 

Міжнародними стандартами фінансової звітності чітко визначено, що, у 

свою чергу, доречність пов’язана з суттєвістю, причому інформація вважається 

суттєвою, якщо її ігнорування або перекручування могли б уплинути на 

економічне рішення користувачів. Це залежить від розміру об’єкта або 

помилки, тобто суттєвість є точкою відліку, якою повинна володіти інформація, 

щоб бути корисною.  

Наступною якісною характеристикою фінансової звітності є необхідність 

забезпечення зіставності інформації. Тобто можливість користувачам 

порівнювати звіти різних підприємств і за різний період часу. Можливість 

порівняння повинна забезпечувати як фінансова звітність одного підприємства 

за різні звітні періоди, так і фінансова звітність різних підприємств [3, с.358]. 

Передумовою зіставності окремих компонентів фінансової звітності 

підприємств є наведення відповідної інформації попереднього періоду та 

розкриття інформації про облікову політику та її зміни. На нашу думку,цей 

принцип в сучасній практиці не діє, тому що при високому рівні інфляції статті 

балансу не перераховуються, внаслідок чого порівнянність показників просто 

відсутня. Система оцінки статей балансу безнадійно відстала від життя і 

неадекватно відображає майнове становище підприємства: або в бік завищення, 

або в бік заниження. Окрім того фінансова звітність повинна бути :  

 точною, що досягається правильним відображенням даних на 

рахунках синтетичного та аналітичного обліку і у відповідних звітних формах 

та взаємо узгодженістю показників відображених у формах звітності; 

 містити методологічну єдність показників, що регламентується 

державою; 

 простою та ясною, зрозумілою працівникам підприємства, 

акціонерам, інвесторам; 

 раціональною, що передбачає розумний, мінімальний обсяг 

необхідних звітних показників, необхідних управлінню; 

 економічною: затрати праці і коштів для складання звітності повинні 

бути мінімальними, при одночасній оперативності її складання і своєчасності 

подання. 

Таким чином, якісні характеристики визначають ступінь корисності 

інформації, що містять фінансові звіти. Інформація, яка подається у фінансових 
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звітах, має бути розрахована на її розуміння та однозначне тлумачення 

користувачами. 
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Динамічні ринкові перетворення економічних взаємовідносин суб’єктів 

господарювання під впливом глобалізації світової економічної системи 

потребують адекватного відображення  у звітності підприємства інформації 

щодо основних засобів.  Основні засоби відіграють дуже важливу роль не 

тільки на підприємствах, на яких їх використовують, а й в економіці в цілому. 

Вони складають важливу частину активів підприємств, зайнятих в багатьох 

сферах підприємницької діяльності. Інформація про них має велике значення 

для аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства. До неї 

належать рівень забезпечення основними засобами, ефективність їх 

використання, ступінь зносу, правильність оцінки. Великого значення 

набувають питання ефективного використання та збереження основних засобів, 

їх списання, а також відображення в обліку наявності та руху основних засобів. 

Для прийняття оперативних і тактичних рішень по управлінню 

підприємством в умовах постійно мінливої ринкової кон’юнктури і конкуренції 

товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація 

щодо наявності та руху основних засобів. Необхідність проведення 

дослідження полягає  в тому, що раціональна експлуатація основних засобів є 

важливим чинником оптимізації собівартості продукції, робіт, послуг та 

оподаткування підприємства, що безпосередньо впливає на загальний кінцевий 

фінансовий результат діяльності.  

Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй 

сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу 
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потужність підприємства. Протягом тривалого періоду основні засоби 

надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в 

результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого 

відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; 

вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування. 

Зважаючи на це, роль організації обліку основних засобів є досить 

актуальною. Вирішення цього питання дозволить більш ефективно вирішувати 

задачі управління процесами збереження, руху та ефективного використання 

основних засобів. Основні засоби є одним із трудомістких об'єктів 

бухгалтерського обліку, що обумовлено, насамперед, складністю їхньої 

структури та різноманіттям облікових задач. У бухгалтерському обліку 

основних засобів ставляться завдання, пов’язані з їх визнанням, оцінкою, 

порядком нарахування амортизації, які є дуже важливими. 

Аналіз літературних джерел дає можливість стверджувати, що немає 

однозначного визначення завдань обліку основних засобів, проте всі вони 

досить наближені. Так, Замлинський В. А. пише, що правильна постановка 

обліку основних засобів повинна забезпечити: 

- чітке документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових 

регістрах надходження, переміщення, ліквідації та вибуття основних засобів; 

- найсуворіший систематичний контроль за збереженням кожного об’єкта 

основних засобів і ефективним використанням машин, устаткування, 

транспортних засобів і виробничих площ; 

- правильне обчислення і своєчасне відображення в обліку амортизаційних 

відрахувань та сум зносу основних засобів; 

- правильне відображення витрат на ремонт основних засобів [1]. 

Бутинець Ф. Ф. вважає, що бухгалтерський фінансовий облік основних 

засобів повинен забезпечити: 

- контроль за зберіганням основних засобів; 

- своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку 

надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі 

складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання, вибуття 

(ліквідація, реалізація, безкоштовна передача); своєчасне (щомісячне) 

відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів; 

- відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів; 

- визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не 

повністю амортизованих об'єктів основних засобів; 

- виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів [2]. 

Крім цього, – зазначає автор, – бухгалтерський облік основних засобів 

повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих 

майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших засобів праці. 

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної 

взаємозамінності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. 

Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах. Ця 
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різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного 

стану, ступеня фізичного й морального зносу. 

Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх 

ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою 

діяльністю  підприємства. І цьому має сприяти добре побудований їх облік. 

За словами Муріної Т. С. для успішного вирішення завдань управління 

процесами виробництва і відтворенням основних засобів праці, постійного 

утримання їх у придатному до функціонування стані і забезпечення 

ефективного використання необхідна інформація не тільки про їх вартість, але і 

детальні відомості про матеріально-речовий склад, корисні зовнішні функції, 

стан готовності до експлуатації та інші дані [3]. 

Ми вважаємо, що для більш повного використання на практиці резервів по 

збільшенню виробництва продукції, необхідно активізувати можливості 

бухгалтерського обліку основних засобів, який повинен забезпечити: контроль 

за збереженням основних засобів і раціональним їх використанням; правильне 

документальне оформлення і своєчасне відображення відповідно в реєстрах 

надходження основних засобів, їх внутрішньогосподарського переміщення, 

вибуття, безкоштовної передачі, реалізації або ліквідації, точне визначення 

результатів від ліквідації основних засобів, а також втрат від списання не 

повністю амортизованих об’єктів. 
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ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ 

ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Розвиток бухгалтерського обліку в динамічних умовах господарювання 

зумовлює необхідність інтеграції його організаційно-методичного 

інструментарію з новими методами управління ресурсами підприємства, в тому 

числі, виробничими запасами. Найважливішими елементами системи 

управління виробничими запасами є бухгалтерський облік, аналіз і контроль, 

які виступають інформаційною основою управління та засобом відображення 

руху виробничих запасів. 

Сучасні економічні умови вимагають інтеграції та налагодження 

телекомунікаційної взаємодії між підсистемами управління та логістикою, яка 

виступає новим та найбільш ефективним інструментом управління 

виробничими запасами. Така інтеграція забезпечує підвищення ефективності 

постачальницько-заготівельної діяльності шляхом зниження логістичних 

витрат, які за оцінками вітчизняних експертів складають 40 % питомої ваги у 

собівартості продукції, в той час як в Західній Європі цей показник коливається 

на рівні 12-13%. Традиційні системи обліку і контролю не забезпечують 

логістичну систему достатнім обсягом інформації, що обумовлює потребу в 

розробці теоретико-методичних засад обліково-контрольного забезпечення 

процесу управління виробничими запасами, ефективність якого визначає 

фінансовий результат суб’єкта господарювання в цілому та його структурних 

компонентів. Необхідною умовою підтримання функціонування підприємства 

на певному рівні є наявність виробничих запасів, що займають значну частку в 

складі їх оборотних активів. Забезпечуючи при цьому постійність, 

безперервність та ритмічність господарської діяльності підприємства, 

гарантують його економічну безпеку. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розробка 

науково-практичних рекомендацій з удосконалення обліку, аналізу та контролю 

виробничих запасів на підприємстві.  

Обʼ єктом дослідження обрано товариство з обмеженою відповідальністю 

“Фірма “Буд-комплект”, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-

Святошинський район. село Вишневе, вулиця Київська, будинок 12. Основним 

видом діяльності ТОВ “Фірма “Буд-комплект” є виготовлення виробів із бетону 

для будівництва. Основною метою діяльності підприємства є отримання 
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прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів шляхом 

систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і 

особистих потреб. До виробничих запасів на підприємство надходить сировина, 

основні та допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, тара, запасні частини та ін. На ТОВ “Фірма “Буд-

комплект” у процесі господарської діяльності використовується велика 

кількість різних матеріалів. 

Для скорочення матеріальних витрат у процесі виробництва і втрат у 

відходах, зниження собівартості, ліквідації невиробничих втрат тощо необхідно 

знаходити внутрішні резерви. При цьому велике значення мають правильна 

організація бухгалтерського обліку виробничих запасів, а також основи його 

побудови. Основними складовими елементами облікової політики ТОВ “Фірма 

“Буд-комплект” щодо відображення інформації про виробничі запаси є: 

- організаційна складова, яка визначає структуру бухгалтерської служби, 

розробку інструкцій, форм ведення обліку виробничих запасів, схеми 

взаємозв’язку облікового підрозділу з данками управління підприємством;  

 - методична складова, яка передбачає критерії визнання виробничих 

запасів, можливі способи їх оцінки при надходженні виробничих запасів, в 

процесі їх руху та вибутті з підприємства; 

- технічна складова, яка передбачає розробку робочого плану рахунків 

бухгалтерського обліку виробничих запасів, графіку документообігу, порядку 

складання регістрів обліку та форм звітності в частині об’єктів нашого 

дослідження, порядку та частоти проведення інвентаризації виробничих 

запасів. 

Основними завданнями операцій з матеріальними цінностями ТОВ “Фірма 

“Буд-комплект” є: 

- контроль за своєчасним і повним прийняттям та відвантаженням 

матеріальних цінностей; 

- дослідження товарних запасів і контроль за дотриманням їх залишку; 

- аналіз виконання завдання з товарообігу, виявлення резервів збільшення 

його обсягу, зменшення витрат; 

- перевірка правильності документального оформлення і доцільності 

здійснення товарних операцій, своєчасне відображення їх в обліку; 

- контроль за дотриманням правил проведення інвентаризації, своєчасне 

виявлення її результатів; 

- перевірка виконання договірних зобов’язань щодо постановки і реалізації 

товарів; виявлення фактів наднормового списання втрат товарів.  

Основними джерелами товарних операцій ТОВ “Фірма “Буд-комплект” є: 

- договори з постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку і 

контролю їх виконання (журнал обліку надходження вантажів, книга обліку 

виконання договорів); 

- довіреності на одержання  і випуск товарів, книга обліку виданих 

довіреностей; 
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- товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні 

доручення, товарні звіти, звіти касира і касові книги, виписки з рахунками у 

банках; 

- інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки витрат, 

розрахунки реалізованої торговельної націнки; 

- регістри аналітичного і синтетичного обліку; 

- журнали-ордери, відомості, картки складського обліку, товарні книги. 

Методика обліку виробничих запасів ґрунтується на розкритті інформації 

щодо їх оцінки вибуття та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 

Тому визначено, що синтетичний облік на ТОВ “Фірма “Буд-комплект” 

ведеться за допомогою рахунку 20 “Виробничі запаси”, до якого відкриваються 

субрахунки. Для одержання деталізованої інформації про виробничі запаси 

організовується на ТОВ “Фірма “Буд-комплект” аналітичний облік. 

Організація аналізу виробничих запасів полягає у визначенні його мети, 

завдань та формування інформаційного забезпечення його проведення. 

Результати аналізу структури запасів підприємства показали, що найбільшу 

питому вагу займала сировина і матеріали, у 2014 році 35,3%, у 2015 році – 

38,3%, а у 2016 році – 28,9%; друге місце посіла готова продукція, її питома 

вага становить у 2014 році – 28,5%, у 2015 році – 18,2%, у 2016 році – 40,8%. 

Питома вага інших запасів є незначною. 

При дослідженні обраної теми буде здійснено аналіз забезпеченості ТОВ 

“Фірма “Буд-комплект” виробничими та фінансовими ресурсами та проведено 

на основі аналізу активів та власного капіталу підприємства. Майновий стан 

суб’єкта господарювання характеризується кількістю і якістю активів, які 

відображені в балансі підприємства, а також наявністю земельних і трудових 

ресурсів. Для дослідження і оцінки ефективності використання фінансових 

ресурсів ТОВ “Фірма “Буд-комплект” будуть використовуватися дані 

показників, що наведені в фінансовій звітності за 2014, 2015, 2016 роки. 

Важливим аспектом в забезпеченні успішної діяльності підприємства є 

проведення економічного аналізу, а саме:  

- буде досліджено фінансову стійкість ТОВ “Фірма “Буд-комплект”, яка 

залежить від розміщення його активів та джерел їх формування; 

- буде проведено розрахунок показників ліквідності, тобто оцінено кожний 

вид активів на ліквідність за сумою доходу, а поточні зобов’язання за строками 

платежів; 

- буде проаналізовано динаміку доходів і витрат підприємства, які є 

основними показники формування прибутку підприємства. 

У 2016 році розмір доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

зріс на 59,9 тис. грн. (або на 1,2 %) у порівнянні з 2015 роком. Інші операційні 

доходи також зросли у 2016 році порівняно із 2015 роком на 870,6 тис. грн.  

(або на 201,4%). В цілому динаміка доходів ТОВ “Фірма “Буд-комплект” 

продемонструвала зростання у 2016 році порівняно із 2015 роком на 930,5 тис. 

грн. (або на 16,7%). 
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Величина собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

протягом періоду демонструвала скорочення і становила у 2016 році 6492,5 тис. 

грн. Сума інших операційних витрат у 2016 році порівняно із 2015 роком 

продемонструвала зростання на 1069,0 тис. грн. (або на 123,1%). В цілому 

розмір витрат у 2016 році зріс у порівнянні з 2015 роком на 993,4 тис. грн. (або 

на 18,2 %). Тобто, розмір витрат протягом 2014-2016 років перевищував 

величину доходів, внаслідок чого підприємство отримувало збитки. 

Розглянувши аналіз фінансового стану ТОВ “Фірма “Буд-комплект” будемо 

оцінювати галузеві показники діяльності досліджуваного підприємства. 

Оскільки ТОВ “Фірма “Буд-комплект” відноситься до галузі торгівлі, то 

проведемо аналіз основних її показників за 2012-2016 роки. 

Найбільші показники оптового товарообороту простежуються протягом 

2013-2015 років. Однак у 2016 році розмір оптового товарообороту у порівнянні 

з 2013 роком зменшився на 19326,4 млн. грн. (або 10,785). Слід зауважити, що 

найбільшу питому вагу в оптовому товарообороті протягом 2012-2016 років 

становлять непродовольчі товари. Що стосується питомої ваги продаж товарів 

вітчизняного виробника, то їх частка коливання протягом 2015-2016 років у 

межах 54,3% та 48,5% відповідно. Це говорить про тенденцію до зниження 

продаж товарів вітчизняного виробника. 

Проведений аналіз відносних показників ліквідності та ділової активності 

досліджуваного підприємства протягом 2014-2016 років показав, що ТОВ 

“Фірма “Буд-комплект” мало серйозні проблеми із платоспроможністю, було 

фінансово нестійким, нестабільним та виступало залежним від внутрішніх та 

зовнішніх кредиторів. Також має проблеми із договірними відносинами з 

постачальниками, покупцями та кредиторами, отже існує ризик накопичення 

непоганеної дебіторської заборгованості, неліквідних запасів та відповідно 

нестачі оборотних грошових коштів.  

Отже, можна зазначити, що запаси є невід’ємним елементом 

функціонування підприємств. Їх оптимальний розмір забезпечує безперервність 

діяльності та уникнення низки ризиків, пов’язаних з відсутністю запасів. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 
 

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах конкуренції і ринкової 

нестабільності проводиться з метою розроблення гнучкої стратегії і тактики 

господарської поведінки, спрямованої на зміцнення його становища в 

ринковому середовищі. На нашу думку, це досягається визначенням та 

дотриманням підприємством оптимальних параметрів господарської діяльності, 

які дозволяють йому зберегти своє місце в системі конкурентної рівноваги, 

виконати статутні завдання й отримати максимально можливий у цих умовах 

прибуток на вкладений капітал. 

Ми вважаємо, що у найбільш загальному вигляді фінансовий стан можна 

визначити як здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він 

характеризується забезпеченістю підприємства фінансовими ресурсами, 

раціональністю їх розміщення та ефективністю використання у процесі 

розширеного відтворення, а також станом його фінансових взаємовідносин і 

здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями. 

Для оцінки фінансового стану використовують систему показників, які 

розраховують на певну дату або за відповідний період на основі звітності 

підприємств та інших джерел інформації [2]. Можна окреслити декілька груп 

фінансових показників залежно від того, що вони характеризують: 

а) показники майнового стану; 

б) показники фінансової стійкості; 

в) показники ліквідності і платоспроможності;  

г) показники грошових потоків; 

д) показники рентабельності. 

Кожна з цих груп містить свою систему показників, які використовуються 

в аналізі. Ми вважаємо, що фінансовий стан підприємства є наслідком взаємодії 

всіх елементів системи його фінансових відносин і визначається всією 

сукупністю виробничо- господарських чинників. Тому в процесі аналізу 

фінансового стану вивчають взаємозв’язок фінансових показників з такими 

показниками господарської діяльності підприємства, як: обсяг реалізації 

продукції (робіт, послуг), а також з показниками ефективності використання 

матеріальних ресурсів, праці, матеріально-технічної бази та ін. 

У процесі аналізу фінансового стану вивчають фактори, які впливають на 

нього, виявляють напрями його зміцнення. За результатами аналізу фінансовий 

стан може бути оцінений як стійкий, нестійкий або кризовий [3]. 

Фінансовий стан підприємства вважається стійким за наявності таких 
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основних умов: 

а) власний капітал є в обсязі, не меншому від його потреби, й 

використовується за призначенням; 

б) достатньою є сума власного капіталу в матеріальних оборотних активах;  

в) розрахунки за зобов’язаннями перед банками, бюджетом, 

постачальниками, іншими кредиторами здійснюються своєчасно [1]. 

Якщо ці умови в комплексі не дотримуються, підприємство має або буде 

мати в найближчому майбутньому фінансові труднощі, а його фінансовий стан 

нестійкий. А це найчастіше буває тоді, коли не витримуються чотири основні 

передумови фінансової стійкості підприємств: виконання плану реалізації 

продукції, товарів (робіт, послуг); прискорення оборотності оборотних активів; 

забезпечення необхідного рівня прибутовості; збереження і примноження 

власного оборотного капіталу. 

Однак і за дотримання цих передумов у підприємств можуть виникати 

фінансові труднощі і не платежі, якщо вони допускають різні форми 

“заморожування” коштів: наявність неустановленого вчасно устаткування; 

затягування термінів капітального будівництва; зростання дебіторської 

заборгованості та наявність інших іммобілізованих коштів з обороту, 

пов’язаних із порушенням фінансової дисципліни. Кризовим фінансовий стан 

підприємства вважається тоді, коли воно має критичну неплатоспроможність, 

яка є ознакою потенційного банкрутства. На попередження таких ситуацій і їх 

усунення в процесі фінансового менеджменту спрямований внутрішній аналіз 

фінансового стану підприємств. У цьому полягає його роль і основне 

призначення. 

Дещо інші завдання стоять перед зовнішнім аналізом фінансового стану. 

Він має важливе значення для підприємства не тільки як інструмент для оцінки 

потенційних партнерів, але й для власної самооцінки, що здійснюється з 

погляду зовнішніх користувачів фінансової звітності. Будь-якому 

підприємству, не байдуже, за якими показниками будуть оцінювати його 

фінансовий стан можливі партнери, акціонери, кредитори. 

Зовнішній аналіз фінансового стану грунтується тільки на даних 

оприлюдненої фінансової звітності, тоді як внутрішній аналіз, крім звітності, 

широко використовує облікову інформацію, а також показники фінансового 

плану підприємства, які мають індикативний характер. Вони служать для 

аналізу і розроблення гнучкої стратегії і тактики фінансового менеджменту з 

метою виконання намічених завдань розвитку підприємства та зміцнення його 

фінансового стану. Єдність методичної основи внутрішнього і зовнішнього 

аналізу забезпечує відповідність внутрішніх і зовнішніх оцінок фінансового 

стану. Як зовнішній, так і внутрішній аналіз покликані дати оцінку рівня 

стійкості фінансового стану підприємства і її зовнішнього прояву – 

платоспроможності.  

Отже, для аналізу фінансового стану необхідна інформація про економічні 

ресурси підприємства, структуру його капіталу, здатність виконувати свої 

фінансові зобов’язання. Основними джерелами такої інформації служать форми 
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фінансової та іншої звітності підприємств, дані бухгалтерського обліку, які 

деталізують окремі статті звітних форм. 
Список використаних джерел 

1. Фінансовий аналіз навчальний : посібник. / За заг. Ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, 

І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : “Центр учбової літератури”, 2016. – 368 с.  

2. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / кол. авт. : Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. 

ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. – К. : “Центр учбової літератури”, 2013. – 440 с.  

3. 3. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз / Ю. С. Цал-

Цалко. – Житомир : ЖІТІ, 2008. –300 с. 

 

 

Косінова К. М. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Наук. керівник: к.е.н., доц. Калайтан Т. В., 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ  
 

Ефективність управління товарними запасами торговельних підприємств 

переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини 

економічного аналізу, обґрунтованості його висновків. Вихідними даними для 

аналізу товарних запасів є показники статистичної та бухгалтерської звітності, 

матеріали спостережень, вибіркових обстежень, планових та позапланових 

інвентаризацій, результати уцінки. Перелік основних джерел отримання 

інформації для аналізу товарних запасів наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Джерела отримання інформації для аналізу товарних запасів* 
Найменування показників Джерела інформації 

1.Дані про обсяг та 

структуру товарних запасів і 

товарооборот підприємства 

Форма №1 – торг (місячна) “Звіт про товарооборот 

торгової мережі” , Форма №3 – торг (квартальна) “Звіт 

про продаж і запаси товарів у торговій мережі”; 
Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб; 

Матеріали планових та позапланових інвентаризацій; 

Матеріали вибіркових обстежень; 

2.Дані про розміщення 

товарних запасів 

Товарно-грошові звіти матеріально-відповідальних осіб; 

Матеріали планових та позапланових інвентаризацій; 

Матеріали вибіркових обстежень; 

3.Дані про загальний обсяг 

товарних запасів, результати 

діяльності підприємства 

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан); Форма 

№2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід); 

4. Нормативи товарних 

запасів 

Затвердження норми запасів (на рівні підприємства) ; 

5.Дані про наявність та рух 

неходових і залежалих 

товарів. 

Матеріали обліку неходових та залежалих товарів; 

Матеріали інвентаризації, вибіркових спостережень; 

6.Дані про уцінку та 

рух уцінених товарів. 

Акти переоцінок товарних запасів. 

*Примітка. Табл.1 складено на основі [2-4] 



104 

 

 

Аналіз товарних запасів має бути спрямований на виявлення резервів 

прискорення оборотності товарів, раціонального їх використання. Для цього 

необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх 

розвиток, асортиментну структуру та оборотність запасів, оцінити ефективність 

управління товарними запасами та її вплив результати діяльності торговельного 

підприємства [1].  

Вивчення товарних запасів в динаміці має за мету виявити основні 

закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною 

запасів та товарооборотом, визначити забезпеченість товарообороту товарною 

масою. Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд 

фактичних залишків товарних запасів в фактичних та співставимих цінах, 

розраховують абсолютне та відносне відхилення розміру товарних запасів. 

Аналіз товарних запасів торговельного підприємства виконується у такій 

послідовності (рис.1). 

 

Аналіз товарних запасів торговельного підприємства

Аналіз динаміки товарних запасів

Факторний аналіз товарних запасів

Аналіз сезонних коливань товарних запасів

Аналіз асортиментної структури товарних запасів

Аналіз оборотності товарних запасів

Аналіз ефективності управління товарними запасами
 

 

Рис. 1. Послідовність проведення аналізу товарних запасів (сформовано 

автором на основі [2-4] 

 

Важливим завданням аналізу є вивчення впливу факторів, що визначають 

стан та динаміку товарних запасів. Такий аналіз необхідний для того, щоб 

забезпечити раціональне формування та використання запасів. Вивчення 

впливу окремих факторів дозволяє також виявити можливості удосконалення 

управління товарними запасами, визначити резерви покращення постачання 

населення та скорочення витрат на утримання запасів. 

Аналіз швидкості обертання запасів дає можливість виявити резерви 

прискорення товарооборотності підприємства, поліпшити постачання 

населення товарами народного споживання, знизити витрати на утворення та 

утримування товарних запасів.  
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Вплив на обсяг товарних запасів змін в структурі товарообороту може бути 

оцінено за допомогою способу процентних чисел. Необхідною умовою 

застосування цього прийому є наявність інформації про асортиментну 

структуру товарообороту окремих груп товарів. Кількісна оцінка впливу інших 

факторів може бути проведена на основі побудови кореляційно-регресивних 

моделей [3]. 

При вивченні стану товарних запасів не завжди приділяється належна 

увага оцінці впливу сезонних коливань попиту на їх розмір. Слабке врахування 

цих коливань протягом року призводить до значних відхилень запасів від 

встановлених нормативів, нераціонального використання фінансових ресурсів 

та, до необґрунтованих висновків щодо ефективності управління товарною 

масою. Для виявлення сезонних коливань розроблені різноманітні математико-

статистичні методи аналізу [4]. 

Таким чином, ефективне управління товарними запасами підприємств 

торгівлі потребує відповідного аналітичного забезпечення цього процесу. 

Дієвість методики аналізу товарних запасів забезпечується системністю оцінки 

наявності та ефективності використання товарних запасів. Зазначені методи 

дозволять проводити всебічну оцінку забезпеченості підприємства товарними 

запасами та виявляти потенційні можливості підвищення ефективності їх 

використання для забезпечення безперебійного функціонування підприємства, 

збільшення обсягів товарообороту та максимального задоволення потреб 

споживачів. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова стійкість підприємства насамперед залежить від співвідношення 

власного капіталу і зобов’язань, темпів нагромадження власного капіталу і 

резервів, співвідношення довгострокових і поточних зобов’язань, достатності 

забезпечення матеріальних оборотних активів власним капіталом. 
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Ми вважаємо, що важливо також, щоб стан власного і позикового капіталу 

відповідав стратегічній меті розвитку підприємства, тобто щоб плани його 

розвитку мали достатнє фінансове забезпечення. 

Фінансова стійкість підприємства найвищою є тоді, коли воно здатне 

розвиватися переважно за рахунок власних джерел фінансування. Таке 

підприємство повинно мати достатньо фінансових ресурсів, структура яких є 

досить гнучкою. За необхідності воно повинно мати змогу для отримання 

кредитів та їх повернення. 

Однак не завжди і не всі суб’єкти господарювання здатні забезпечити 

належне дотримання цих умов. Залежно від цього в аналізі прийнято 

виокремлювати чотири типи фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

Перший і другий типи фінансової стійкості характерні для нормального 

фінансового стану підприємства, а третій і четвертий – для нестійкого та 

кризового. Зовнішнім проявом фінансової стійкості є його 

платоспроможність, яка залежить від ступеня ліквідності активів 

підприємства [ 1]. 

Фінансова стійкість підприємства вважається абсолютною (І тип) тоді, 

коли його поточна діяльність фінансується переважно за рахунок ВОК, а тому, 

воно не залежить від банківських кредитів, має абсолютну ліквідність і 

забезпечує поточну та перспективну платоспроможність. При цьому має 

дотримуватися таке співвідношення показників, розрахованих за даними 

бухгалтерського балансу: 
 

ЗМОА <  ВОК, (1) 

де ЗМОА – запаси матеріальних оборотних активів.  

 

Фінансова стійкість підприємства вважається нормальною (ІІ тип) тоді, 

коли його операційна діяльність фінансується за рахунок нормальних джерел 

фінансування запасів (НДФЗ). До них належать: ВОК; непрострочені банківські 

кредити, отримані для фінансування запасів, а також непрострочена 

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. При цьому 

підприємство має нормальну ліквідність і платоспроможність, а також 

достатньо рентабельною є його операційна діяльність. За другого типу 

фінансової стійкості має дотримуватися таке співвідношення показників: 
 

НДФЗ > ЗМОА > ВОК (2) 

 

Крім цього, повинна бути забезпечена нормальна ліквідність і 

платоспроможність. 

Фінансовий стан підприємства вважається нестійким (ІІІ тип), якщо 

нормальних джерел не вистачає для фінансування поточної діяльності, є 

недостатньою ліквідність, виникає періодична неплатоспроможність, 

сповільнюється оборотність оборотних активів, а тому є потреба у залученні 

додаткових джерел фінансування. Однак при цьому є можливість відновлення 
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платоспроможності. Тоді спостерігається таке співвідношення запасів 

матеріальних оборотних активів і нормальних джерел їх фінансування: 
ЗМОА > НДФЗ (3) 

Кризовий або критичний фінансовий стан (IV тип стійкості) є тоді, коли 

підприємство має високий рівень недостатку ліквідності та критичну чи 

надкритичну платоспроможність. Воно фактично є банкрутом [2]. 

Отже, в умовах ринкової економіки питання аналізу фінансового стану 

набуло особливо вагомого значення, у зв’язку із потребою в оцінці 

конкурентноздатності, фінансової стабільності та платоспроможності 

підприємства. Основним завданням підприємств в умовах кризової ситуації 

стоїть завдання відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості, що є 

основною передумовою його виживання і поступового переходу до ринкових 

відносин. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ПО ПРАЦІ ТА ЇЇ 

ОПЛАТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Економічна криза, яка триває останнє десятиліття в Україні, заставила 

вітчизняний бізнес суттєво переглянути управлінські концепції, зосередившись 

на більш раціональному ставленні до наявних на підприємстві трудових 

ресурсів. Це, своєю чергою, викликає необхідність пошуку нових наукових 

підходів до управління персоналом, які могли б ефективно функціонувати в 

умовах нестабільного економічної ситуації. 

Раціональне використання кадрового потенціалу підприємства – неодмінна 

передумова забезпечення безперебійності протікання господарських процесів 

та успішного виконання планових завдань та стратегічних цілей. В той же час 

забезпеченість підприємств та організацій трудовими ресурсами, високий 

рівень продуктивності праці відіграють ключову роль для нарощення обсягів 

виробництва, а, отже, і їх економічної ефективності [1]. 
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Кадровий потенціал має велике значення для успішної діяльності 

підприємства та характеризується системою кількісних та якісних показників, 

які визначають можливість реалізації стратегії розвитку підприємства, 

можливість розширення виробництва та підвищення якості продукції. До 

кількісних характеристик персоналу підприємства, слід віднести такі 

показники: чисельність промислово-виробничого персоналу; фонд робочого 

часу; співвідношення категорій і груп персоналу; склад персоналу за віком та 

статтю; структура кадрового складу відповідно до класифікатора посад; 

плинність кадрів [2]. 

Якісні показники кадрового потенціалу характеризують оцінку фізичного і 

психологічного потенціалу працівників підприємства. До них слід віднести:  

- наявність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, які 

характеризують здатність працівника виконувати роботу певної складності; 

- рівень освіти персоналу;  

- професійно-кваліфікаційну структуру персоналу. 

Для потреб аналізу увесь персонал підприємства слід розділити на 

промислово-виробничий і непромисловий. До промислово-виробничого 

персоналу відносять осіб, зайнятих трудовими операціями, пов'язаними з 

основною діяльністю підприємства, а до непромислового персоналу відносять 

працівників установ культури, громадського харчування, медицини тощо, які 

належать підприємству. 

Працівники промислово-виробничого персоналу  поділяються на 

робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, фахівців та 

інших службовців. Робочих підрозділяють на основних і допоміжних. Аналіз 

кадрового потенціалу підприємства передбачає дослідження за трьома блоками: 

1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом; 

2. Аналіз продуктивності праці; 

3. Аналіз фонду оплати праці. 

В рамах першого блоку проводять: аналіз забезпеченості підприємства 

персоналом; аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; аналіз 

рівня кваліфікації персоналу; аналіз форм, динаміки і причин руху персоналу; 

аналіз використання робочого часу. 

Другий блок аналітичного дослідження включає: аналіз виконання плану 

по зростанню продуктивності праці та оцінка приросту продукції за рахунок 

цього фактора; факторний аналіз продуктивності праці; пошук резервів 

забезпечення зростання продуктивності праці. 

В рамках третього блоку проводять: аналіз складу і динаміки фонду 

заробітної плати; факторний аналіз фонду заробітної плати; аналіз ефективності 

використання фонду заробітної плати. 

Ефективність діяльності підприємства визначається ефективністю 

використання окремих видів ресурсів підприємства і капіталу загалом. Трудові 

ресурси є, безумовно, визначальним видом ресурсів підприємства, ресурсом від 

ефективності використання якого й залежить рівень конкурентоспроможності 

підприємства. Витрати на оплату праці виокремлюються від інших видів витрат 
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підприємства. З одного боку сторони, витрати на оплату праці, як і всі інші 

види витрат, підприємство намагається знизити. Тому що зростання витрат на 

оплату праці призводить до росту собівартості продукції і, як наслідок, 

зменшення прибутку підприємства. З іншого боку, зростання витрат на оплату 

праці призводить до зростання відрахувань в державний бюджет та фонди 

загальнообов’язкового соціального страхування, а також покращує рівень 

доходів та якість життя населення країни. Оплата праці виконує функцію 

стимулювання робітників до праці. Підвищуючи витрати на оплату праці 

підприємство стимулює робітників до підвищення їх продуктивності праці. А 

висновки про ефективність використання фонду оплати праці можуть бути 

отримані саме на основі вивчення динаміки системи економічних показників 

ефективності витрат на оплату праці. 
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АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Процес управління розрахунками з покупцями і замовниками тісно 

пов'язаний з аналізом пов’язаних фінансових ризиків. Це поняття не є 

достатньо висвітленим у сучасній науковій літературі. Найчастіше під 

фінансовими ризиками підприємства розуміють вірогідність неотримання (або 

недоотримання) доходів порівняно з планом чи певними прогнозованими 

показниками. Завданням аналізу фінансових ризиків підприємства є своєчасне 

виявлення чинників, врахування яких дозволить не допустити негативний 

вплив на діяльність підприємства або значно його послабить.  

Система управління фінансовими ризиками підприємства є складним і 

багатогранним поняттям, складовою частиною якої є ризики, пов’язані з 

неповерненням або несвоєчасним поверненням дебіторської заборгованості. 

Реалізація ризиків дебіторської заборгованості, тобто виникнення втрат від 

несвоєчасного виконання покупцями і замовниками своїх обов'язків щодо 

оплати отриманих товарів, робіт, послуг, призводить до зниження фінансової 

стійкості підприємства.  
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Це пояснюється тим, що значна частина оборотних активів підприємства 

підпадає під ризики втрат у зв’язку з недобросовісною поведінкою партнерів по 

господарській операції [1, с. 302]. 

Недостатня увага керівництва підприємств до аналізу ризиків дебіторської 

заборгованості може призвести до таких небажаних наслідків, як: 

- втрата грошових коштів (наприклад, у випадку, коли контрагент є 

фірмою - “одноденкою”, яка, отримавши відтермінування платежу, не 

повернула борг); 

- втрата фінансової стійкості (підприємство, яке накопичило значну 

дебіторську заборгованість, може бути не в стані здійснювати обов’язкові 

платежі – податки, заробітна плата, оренда тощо); 

- низька ефективність використання ресурсного потенціалу; 

- втрата або погіршення ділової репутації; 

- втрата конкурентних переваг. 

З метою підвищення ефективності роботи підприємства, зміцнення його 

ліквідності і фінансової стійкості, а також формування прогресивної облікової 

політики [2] проводиться комплексний економічний аналіз ризиків дебіторської 

заборгованості, який включає такі етапи. 

1. Загальний аналіз дебіторської заборгованості. Передбачає розрахунок 

чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, періоду оборотності, 

частки в загальному обсязі оборотних активів, визначення коефіцієнта 

простроченої дебіторської заборгованості тощо. 

2. Частковий аналіз дебіторської заборгованості. Включає аналіз структури 

дебіторської заборгованості та інтегральну оцінку ключових контрагентів 

(оцінка фінансового стану на основі розрахунку коефіцієнтів ліквідності, 

рентабельності та автономії, оцінка господарської діяльності, оцінка 

попередньої роботи з даними контрагентом тощо). 

3. Рейтингування контрагентів. На основі аналізу, проведеного на 

попередньому етапі, визначається рівень ризику реалізації товарів (робіт, 

послуг) з відтермінуванням платежу контрагентам підприємства. Для цього 

визначають умови надання комерційного кредиту, встановлюють кредитні 

ліміти для покупців і замовників, розраховують можливі скидки за дострокову 

оплату товарів, враховують імовірність застосування штрафних санкцій за 

протермінування оплати контрагентом тощо.  

4. Вироблення методичних рекомендацій з управління дебіторською 

заборгованістю та оптимізації розрахунків з покупцями і замовниками. Для 

прийняття управлінських рішень доцільно також проаналізувати вплив витрат, 

пов’язаних з управлінням ризиками дебіторської заборгованості, на 

операційний прибуток підприємства.  

Підтримання оптимального рівня дебіторської заборгованості є важливою 

запорукою зростання прибутку і рентабельності, в той час як повна відмова від 

такого елементу оборотних активів, як дебіторська заборгованість, може 

призвести до втрати клієнтів, які надають перевагу роботі на умовах 

відтермінування платежів. Таким чином, раціональне управління ризиками 
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дебіторської заборгованості на основі економічного аналізу служить 

механізмом захисту інтересів підприємства від неплатежів і є необхідною 

умовою вибору оптимальних управлінських рішень. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Висока динамічність економічних, політичних та соціальних явищ і 

процесів, як одна з основних характеристик XXI століття, актуалізує питання 

дослідження такої категорії як “ділова активність”. Ділову активність, зазвичай, 

розглядають як певну характеристику підприємницької діяльності як на макро- 

(країна, регіон, галузь), так і мікрорівні (підприємство). Загалом, це властивість 

суб’єкта, що характеризує його поведінку і здатність досягати певних 

економічних, виробничих, технічних, соціальних або ж екологічних результатів 

на конкурентному ринку. На рівні підприємства ділова активність є одним із 

найбільш популярних понять у бізнесовому середовищі, оскільки виступає 

основним критерієм для оцінки ефективності використання потенціалу 

господарюючого суб’єкта у процесі досягнення поставлених цілей.  

Окремі сучасні економісти, які досліджують ділову активність 

підприємства, пропонують для її оцінки використовувати систему якісних та 

кількісних показників. Зокрема, В. В. Бочарьов до якісних показників 

відносить: масштабність ринків збуту, конкурентоспроможність, ділову 

репутацію, інноваційну активність підприємства та ін. [1, с. 172]. Водночас, В. 

В. Ковальов пропонує здійснювати порівняльний аналіз діяльності та 

авансованого капіталу підприємств, що функціонують в одній галузі [2, с. 244]. 

В якості кількісних В. В. Бочарьов рекомендує використовувати як 

абсолютні (обсяги виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт (послуг) та 

прибуток), так і відносні показники, що характеризують ефективність 

використання ресурсів підприємства. В. В. Ковальов кількісну оцінку ділової 

активності пропонує здійснювати за ступенем виконання плану за основними 

показниками та рівнем використання ресурсів підприємства. 

На думку Г. В. Савицької, ділову активність підприємства доцільно 

розглядати в комплексі з економічною ефективністю та оцінювати на основі 
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вивчення динаміки (мінімум за три роки) таких показників, як: рентабельність 

сукупних активів, власного капіталу; ефективність використання позикових 

коштів; коефіцієнт оборотності капіталу, тривалість обороту оборотного 

капіталу [3, с. 213]. 

Дослідження питання аналізу ділової активності підприємства дозволило 

зробити висновок про відсутність єдиної методики. Водночас, висвітлені в 

наукових публікаціях та апробовані на практиці методи дозволяють оцінити 

ділову активність підприємств з різних позицій незалежно від їх організаційно - 

правової форми та виду діяльності. На наш погляд, ділова активність 

підприємства є комплексною категорією. Відповідно, для її характеристики 

доцільно використовувати систему показників, основними з яких є коефіцієнти 

оборотності і тривалість одного обороту: 

- загальної величини активів;  
- оборотних активів та їх складових (запасів матеріалів, продукції та 

товарів; дебіторської заборгованості, грошей та їх еквівалентів);  

- кредиторської заборгованості. 

Для одержання об’єктивних результатів та виявлення тенденцій 

розрахунки зазначених показників, на нашу думку, доцільно здійснювати у 

динаміці за три - п’ять років.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства - це комплексне вивчення 

фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових 

результатів, що проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за 

даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства [1]. 

Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану 

підприємства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його змін, які 

склалися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні 

роки; визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування 

майбутнього фінансового стану підприємства. Основним джерелом інформації 
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для фінансового аналізу є бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства. 

Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів: 

– оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни; 

– аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 

– аналіз ліквідності; 

– аналіз ділової активності; 

– аналіз платоспроможності (фінансової стійкості); 

– аналіз рентабельності [1, 3]. 

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, 

щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли 

одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у 

фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 

продовження своїх відносин з підприємством або встановлення таких відносин. 

У кожного з партнерів підприємства – акціонерів, банків, податкових 

адміністрацій – свій критерій економічної доцільності. 

Отже, необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси 

підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства 

залежить його економічна перспектива. 

Для проведення аналізу фінансового стану і фінансових результатів 

підприємства використовують різноманітні методи. Виділяють такі основні 

методи оцінювання фінансового стану: 1) Коефіцієнтний метод передбачає 

розрахунок певних коефіцієнтів підприємства, які показують як впливають 

певні фактори на його фінансовий стан. 2) Комплексний метод виявляє 

проблемні напрями в діяльності підприємства, а також допомагає знайти 

причини, що їх зумовлюють. 3) Інтегральний метод ґрунтується на розрахунку 

інтегрального показника. Розрахунок такого інтегрального показника 

відбувається на базі узагальнювальних показників рівня платоспроможності, 

фінансової незалежності, якості активів тощо. Даний метод оцінки 

застосовується тоді, коли фінансовий стан необхідно виміряти якимось один 

сукупним (інтегральним) показником [2]. 4) Беззбитковий метод базується на 

ролі операційного важеля у формуванні результатів діяльності підприємства, на 

можливості управління його витратами й результатами з метою досягнення 

необхідних показників беззбитковості виробництва. Критерієм оцінки 

фінансового стану підприємства в цьому випадку виступає запас фінансової 

міцності підприємства, тобто виторг від реалізації, що підприємство має після 

проходження порогу рентабельності. 

Отже, чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший 

фінансовий стан підприємства. Даний метод є сучасним та практичним тому, 

що він включає беззбитковість (базовий аспект діяльності підприємства) та 

витрати. 

За допомогою оцінки майнового стану підприємства є можливість 

визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, 

відслідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових 

ресурсів підприємства. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 
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дає можливість оцінити ефективність використання фінансових ресурсів на 

основі розрахунку показників рентабельності виробництва, реалізації продукції, 

основних засобів, власного капіталу, також дозволяє дослідити структуру 

фінансових результатів діяльності підприємства, визначити фактори, що 

вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства як 

результату ефективного або неефективного використання фінансових ресурсів. 

Оцінка майнового стану полягає у розрахунку показників, що характеризують 

виробничий потенціал підприємства: коефіцієнт зносу основних засобів, 

коефіцієнт оновлення основних засобів та коефіцієнт вибуття основних засобів 

[4]. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу, шляхом 

розрахунку коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта 

абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу, та дозволяє визначити 

спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. 

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної 

діяльності підприємства, ефективність використання фінансових ресурсів як в 

цілому так і в розрізі окремих складових. Здійснити це можна за допомогою 

аналізу швидкості обертання фінансових ресурсів підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм 

власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом 

виробництва, що викликало потребу створення аудиту. 

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і  показників  фінансової 

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її  достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 

законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 

правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів [1].  

Сучасні умови інтеграції в європейське співтовариство диктують Україні 

вимоги до активного розвитку аудиту, адже в Україні аудиторська діяльність є 

досить новою сферою і має ряд недоліків у своєму функціонуванні. Саме тому 

у відповідності з законодавством ЄС з метою усунення недоліків розвитку 

аудиту в Україні було розроблено та затверджено Закон України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність” [2]. 

В результаті нововведень ринок отримає більшу прозорість діяльності 

бізнесу, що підвищить довіру зарубіжних інвесторів до українських компаній і 

підвищить інвестиційну привабливість України в цілому. Серед норм, які 

сприятимуть прозорості аудиторських послуг – вимога щодо створення 

аудиторського комітету. Публічно значущі компанії також більше не зможуть 

використовувати послуги бухгалтерського обліку на аутсорсингу і зобов’язані 

будуть створити внутрішню бухгалтерську службу [1].  

Також можна прогнозувати, що передбачені законом “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність”, нові вимоги до контролю 

якості, аудиторських висновків, мінімальної кількості сертифікованих 

аудиторів, необхідних для проведення обов’язкового аудиту, не тільки 

сприятимуть підвищенню якості і прозорості надання аудиторських послуг, але 

й спричинять додаткові витрати для аудиторських компаній і бізнесу, 

включаючи обов’язкові внески на фінансування діяльності нового регулятора і 

Аудиторської палати України. 

З врахуванням євроінтеграційного розвитку економіки доцільно виділити 

такі основні першочергові проблеми, які стримують розвиток вітчизняного 

аудиту, як: недосконалість законодавчої бази; відсутність повної довіри щодо 
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якості і достовірності аудиторських послуг з боку іноземних користувачів; 

відсутність фіксованих цін на аудиторські послуги; недостатня кількість 

кваліфікованих аудиторів; недотримання аудиторами якості послуг; відсутність 

покарань за недостовірну інформацію у звітах аудитора; відсутність 

вітчизняних аудиторських фірм у міжнародних аудиторських об’єднаннях [3]. 

Для вирішення проблем необхідно: вдосконалити національне 

законодавство відповідно до вимог ЄС; провести успішне реформування 

вітчизняного аудиту до визнаних європейських вимог, вдало імплементувати 

Директиви; створити чіткий механізм формування цін на аудиторські послуги; 

підвищувати кваліфікацію аудиторів; підвищувати кваліфікаційні вимоги до 

аудиторів; вдосконалити систему національного контролю щодо висновків 

аудиторів, застосування показань; поглибити співпрацю професійних 

аудиторських організацій України з європейськими.  

Хоча і існують певні проблеми, подальше вдосконалення національного 

аудиту має значні перспективи його розвитку, а саме: покращення якості 

аудиту та підвищення довіри громадськості до професії аудитора шляхом 

успішного впровадження Директив ЄС; вихід вітчизняних аудиторських фірм 

на європейські ринки; підвищення міжнародного авторитету України через 

імплементацію Директив; підвищення прогресу економіко-правових відносин 

та демократизації суспільної сфери.  

Подальший розвиток сприятиме позитивним змінам на організаціях, 

фірмах і тому важливим є рахування досвіду інших країн для успішного 

удосконалення ведення аудиту в Україні. Перспективою подальших досліджень 

є вивчення удосконалення аудиторських механізмів в умовах євроінтеграційної 

політики України на основі зарубіжних практик [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що сфера аудиторських послуг наразі 

досить стрімко розвивається. Формування аудиторських стандартів відповідно 

до стандартів ЄС значно розширить співпрацю та полегшить ведення 

фінансової звітності українських фірм з міжнародними контрагентами та 

підвищить рівень довіри користувачів даної інформації до аудиторських фірм. 
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МЕТА І ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується швидкими 

змінами зовнішнього та внутрішнього середовища. З формуванням ринкових 

відносин та жорсткої конкуренції перед підприємствами постає проблема 

створення ефективного механізму функціонування господарської діяльності і 

управління нею. Саме ефективність господарської діяльності забезпечує 

підприємству досягнення його основної мети – одержання прибутку. 

Однією зі складових системи управління, яка забезпечує ефективне 

функціонування господарської діяльності підприємства та усіх його 

структурних підрозділів є внутрішній аудит. 

Питання мети, завдань, теоретичних і практичних аспектів організації 

внутрішнього аудиту стали об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених, які зробили вагомий внесок у цьому напрямку. Це такі як: 

Р. Адамс, М. Т. Білуха, Т. А. Бутинець, Р. М. Воронко, Я. А. Гончарук, 

С. П. Лозовицький, В. В. Немченко, С. М. Петренко, В. С. Рудницький та ін. 

У дослідженнях вчених детально висвітлюються визначення, мета та 

порядок організації і методика проведення внутрішнього аудиту на 

підприємстві. 

В загальному розумінні, аудит є однією з форм економічного контролю 

який виявляє потенціал та нові можливості суб’єкта господарювання, визначає 

дотримання чинного законодавства та ефективність його застосування, 

досліджує організацію, виробничі процеси та достовірність відображення 

господарських операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

Згідно з Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього 

аудиту, внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з надання 

впевненості та консультаційних послуг, що має приносити користь організації 

та покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допомагає організації досягати 

поставлених цілей за допомогою системного, упорядкованого підходу до 

оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і 

корпоративного управління [1]. 

Тобто, внутрішній аудит охоплює значну частину господарсько-фінансової 

діяльності підприємства, а також, виявляє та запобігає виникненню певних 

ризиків під час проведення господарських операцій. 

Основною метою внутрішнього аудиту є допомога власникам 

підприємства ефективно та раціонально виконувати свої обов’язки, а також 

приймати управлінські рішення на основі достовірної та повної інформації, 
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наданої службою внутрішнього аудиту. Саме внутрішні аудитори повинні 

забезпечувати захист інтересів вищого керівництва, пов’язаних з ефективним 

використанням активів для досягнення основних цілей та виконання 

поставлених перед підприємством завдань. 

Основним елементом внутрішнього аудиту є процес його організації. 

Розглядаючи це питання слід зауважити, що в економічній літературі придають 

більшого значення організації зовнішнього аудиту аніж внутрішнього. Під 

організацією внутрішнього аудиту слід розуміти сукупність прийомів чи дій із 

забезпечення виконання завдань, які стоять перед аудиторами та впорядкування 

процесу його здійснення. 

Розглядаючи порядок організації внутрішнього аудиту, потрібно врахувати 

її основний об’єкт, яким є господарська діяльність підприємства. Процес 

здійснення внутрішнього аудиту повинен бути чітко і розумно організований на 

всіх стадіях його проведення (початковій, дослідній і завершальній). 

Окремої уваги заслуговують такі елементи організації процесу 

внутрішнього аудиту як стандартизація та планування діяльності служби 

внутрішнього аудиту. 

Стандартизація включає групи та види стандартів здійснення 

внутрішнього аудиту (загальні, робочі, стандарти звітності та стандарти 

процедур внутрішнього аудиту за окремими об’єктами) і внутрішні стандарти 

функціонування системи внутрішнього аудиту. 

Планування системи внутрішнього аудиту включає: 

1) розробку стратегічного плану діяльності системи внутрішнього аудиту; 

2) планування поточної роботи системи внутрішнього аудиту; 

3) розробку індивідуальних планів робіт співробітників системи 

внутрішнього аудиту; 

4) локальне планування завдань з внутрішнього аудиту [2]. 

Отже, внутрішній аудит являє собою певну систему спостережень та 

незалежної експертної оцінки підприємства, яка допомагає апарату управління 

підприємства приймати рішення щодо ефективного ведення господарської 

діяльності. У свою чергу, раціональна організація внутрішнього аудиту сприяє 

створенню якісного інформаційного забезпечення для прийняття таких рішень. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

В умовах ринкової економіки кожне підприємство виступає як первинна 

ланка народного господарства. Для виконання покладених на підприємство 

завдань з виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг залучається 

робоча сила працівників, які отримують за це винагороду у вигляді заробітної 

плати. Роботодавець повинен постійно контролювати кількість та якість 

витраченої праці робітниками з метою забезпечення конкурентних позицій на 

ринку товарів, робіт й послуг, справедливого нарахування винагороди 

працівникам за виконану роботу, підвищення ефективності праці персоналу. 

Документування і облік розрахунків з оплати праці є важливим об’єктом 

аудиторської перевірки, оскільки ця ділянка є досить специфічною, має 

суттєвий вплив на показники фінансової звітності та вимагає від аудиторів 

особливої уваги і кваліфікації. Адже аудит фінансової звітності здійснюється з 

метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [1]. Стосується це у повній мірі і розрахунків підприємства з 

оплати праці. 

Проблеми організації і методики аудиту й контролю ефективності 

використання трудових ресурсів підприємства досліджували у своїх працях 

багато науковців, зокрема Р. В. Бойко, Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинець, 

Р. М. Воронко, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, З. О. Душко, А. Г. Загородній, 

С. П. Лозовицький, К. І. Редченко, В. С. Рудницький, В. О. Шевчук та ін. Але, 

незважаючи на значну кількість напрацювань у цьому напрямку, на сьогодні 

ряд питань, які відносяться до сфери аудиту розрахунків з персоналом, 

вимагають подальшого удосконалення з врахуванням вимог сьогодення. 

Аудит виплат працівникам охоплює практично всі елементи трудових 

відносин на підприємстві і при перевірці даного питання передбачає виконання 

аудиторами певних функцій: збір та оцінка доказів для підтвердження повноти, 

достовірності й арифметичної точності звітної інформації; перевірка відповідності 

тверджень і оцінок у фінансових звітах загальноприйнятим принципам обліку; 

інтерпретація та оцінка ефективності організації та дієвості системи внутрішнього 

контролю і політики адміністрації підприємства щодо вибраних методів та 

способів формування інформації у фінансових звітах [2, c. 87]. 

Аудит розрахунків з оплати праці, крім підтвердження дотримання 

підприємством діючого законодавства, яке регулює трудові відносини та 

відсутності порушень принципів оплати праці працівників, включає також 
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перевірку правильності утримання із заробітної плати податків і зборів та 

проведених відрахувань на соціальні потреби, а також відповідності 

висвітлення цих операцій у бухгалтерському обліку й достовірності 

відображення показників щодо розрахунків з персоналом у фінансовій звітності 

підприємства. Основні завдання аудиту розрахунків з персоналом з оплати 

праці полягають у перевірці: 

– дотримання нормативно-правових актів і внутрішніх регламентуючих 

документів з питань оплати праці та розрахунків з працівниками; 

– використання встановлених на підприємстві посадових окладів 

працівників та розцінок оплати праці за одиницю виготовленої продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг); 

– наявності і достовірності первинних документів з обліку 

відпрацьованого робочого часу, обсягу виготовленої продукції (виконаних 

робіт, наданих послуг); 

– правильності нарахування заробітної плати працівникам у розрізі 

окремих видів (основна, додаткова, інші заохочувальні й компенсаційні 

виплати) та проведення її індексації; 

– порядку включення витрат на оплату праці до собівартості продукції 

(робіт, послуг) або до інших категорій затрат (адміністративних, на збут тощо); 

– обґрунтованості розподілу витрат на оплату праці між видами готової 

продукції (робіт, послуг) та розмежування їх за звітними періодами з 

дотриманням принципу відповідності; 

– правильності утримань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати 

праці і своєчасності їх перерахування відповідним органам; 

– своєчасності і повноти розрахунків за виплатами працівникам та 

правильності відображення їх в обліку; 

– відповідності інформації аналітичного і синтетичного обліку витрат на 

оплату праці та розрахунків з працівниками показникам фінансової звітності. 

Таким чином, для правильної організації аудиту розрахунків з оплати 

праці потрібно на початку чітко визначити основні цілі і завдання перевірки. 

Загалом, розрахунки з працівниками підприємства з оплати праці є досить 

складним об’єктом контролю у складі аудиту фінансової звітності, оскільки він 

характеризується наявністю значної кількості нормативно-правових актів, що 

регулюють ці питання та їх частою зміною, тому потребує кваліфікованого 

підходу і для гарантії якісного проведення перевірки – детального планування й 

належного оформлення робочої документації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Утримання служб та відділів управління підприємством вимагає 

відповідних витрат. Дані витрати є обов’язковими та неминучими. На відміну 

від прямих витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції, вони 

відносяться до адміністративних витрат, а останні безпосередньо впливають на 

фінансові результати, оскільки пов’язані із обслуговуванням та організацією 

діяльності підприємства в цілому. Тому проведення аудиту адміністративних 

витрат на підприємствах набуває на сьогодні особливу актуальність.  

Про актуальність проблеми організації аудиту адміністративних витрат 

свідчить рівень її розгляду в наукових публікаціях. Організацію та розвиток 

аудиту адміністративних витрат досліджували у своїх працях вітчизняні і 

зарубіжні вчені, таки як Ф. Бутинець, М. Корінько, В. Сопко, В. Швець, М. 

Терещенко, Ф. Огійчук та інші. Результати вищезазначених досліджень є 

досить важливі, однак практична діяльність підприємств свідчить про наявність 

актуальних питань, пов’язаних з організацією і методикою аудита як витрат 

загалом, так і адміністративних витрат. 

Адміністративні витрати – це сукупність усіх витрат підприємства, які не 

можна прямо віднести на виробництво, але які є життєво необхідними, тобто 

без їх здійснення діяльність буде неможливою. Витрати на управління в 

бухгалтерському обліку належать до адміністративних. Згідно П(С)БО 16 

“Витрати” [2] до адміністративних витрат відносяться витрати, пов’язані з 

управлінням та організацією діяльності підприємства, які не включаються до 

собівартості реалізованої продукції. Ці витрати в обліку списуються на 

фінансові результати і покриваються валовим прибутком. Мета аудиту 

адміністративних витрат - встановлення достовірності, правильності та 

законності ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат, 

відображення у фінансовій звітності, відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” 

[3, с. 225]. Здійснюючи перевірку адміністративних витрат діяльності 

підприємства необхідно розв’язати такі завдання [4, с.32]: 

- формування ефективних інформаційних потоків, що задовольнили б 

потреби керівництва підприємства та його структурних підрозділів у достатній 

інформації для прийняття необхідних стратегічних та оперативних рішень з 

питань управління адміністративними витратами; 

- отримання необхідних для потреб управління і складання фінансової та 

управлінської звітності даних про адміністративні витрати за елементами 

витрат і за калькуляційними статтями в цілому по підприємству; 
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- забезпечення достовірного відображення в оперативному, 

управлінському та фінансовому обліку, а також у звітності фактичної величини 

адміністративних витрат підприємства; 

- формування інформації для вдосконалення процесу планування 

адміністративних витрат як в цілому по підприємству, так і по окремих 

структурних підрозділах; 

- контроль за непродуктивними і нераціональними адміністративними 

витратами з метою виявлення  резервів їх зниження. 

Планування аудиту повинно проводитись аудитором відповідно до 

принципів проведення аудиту, визначених МСА 200 “Загальні цілі незалежного 

аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту”, 

МСА 300 “Планування аудиту фінансової звітності”, а також з урахуванням 

комплексності, безперервності та оптимальності планування та інші [1]. 

Уточнення мети та завдань аудиту адміністративних витрат діяльності 

підприємства дозволяють аудитору більш точно та оперативно здійснити 

перевірку. Перевірені на практиці методи його роботи дають змогу не лише 

удосконалити системи управління адміністративними витратами, а й вживати 

потрібні заходи для наведення порядку в документообігу в цілому та значно 

покращити фінансову дисципліну на підприємстві. Організація та проведення 

на належному рівні аудиту адміністративних витрат підвищить аналітичність й 

оперативність обліку, достовірність, точність, повноту відображення  

інформації у фінансовій звітності, дозволить виявити шляхи оптимізації 

діяльності підрозділів і покращити ефективність управління виробництвом. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
 

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного 

регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування 

фінансової системи та економіки країни в цілому. Його основна мета – 

сприяння реалізації податкової політики держави в процесі формування і 

використання бюджетів різних рівнів і цільових державних фондів. 
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Дослідженням проблем податкового котролю активно займалися такі 

науковці, як О. В. Хуткий, С. В. Левчук [1], В. А. Смаглій [2] та інші. 

До основних недоліків податкового контролю слід віднести: недосконала 

законодавча база в податковій сфері; низька фінансова дисципліна платників як 

наслідок неналежної податкової культури суспільства; проблема ухилення від 

сплати податкових платежів; недосконала автоматизація контрольних процесів, 

відсутність єдиної бази обміну інформації між різними контролюючими 

органами; низький рівень об’єктивності в оцінюванні стану фінансово-

бюджетної дисципліни в частині забезпечення повноти формування місцевих 

бюджетів; проблема врегулювання податкових пільг. 

Положення чинних законів стосовно контролю в галузі справляння 

податків та їх адміністрування не завжди узгоджуються з частиною 

нормативно-правових актів у сфері державного фінансового контролю. Це 

свідчить про неналежний рівень збалансованості у взаємодії контролюючих 

органів в країні та потребує законодавчого вдосконалення їх регулювання [1].  

Як свідчить практика, адміністрування встановлених законодавством 

України податків і зборів, конституційний обов’язок платників податків щодо 

повної і своєчасної сплати податкових платежів виконується не добросовісно, 

не завжди і не усіма суб’єктами оподаткування. Часто це відбувається з причин 

нерозуміння громадянами глибинних аспектів такого обов’язку та 

недостатнього рівня їх інформування щодо важливих наслідків та ефектів 

оподаткування для держави та суспільства. 

Протягом січня-жовтня 2018 року роботодавцям, які порушували 

податкове законодавство при виплаті заробітної плати та інших доходів 

фізичним особам, донараховано до сплати майже 753 млн грн податку на 

доходи фізичних осіб, 601,5 млн грн єдиного внеску та 37,5 млн грн військового 

збору [2]. Загалом під час перевірок порушення законодавства встановлено в 

46% перевірених суб’єктів господарювання [2]. 

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 7,3 тис. 

найманих осіб, праця яких використовувалася роботодавцем без оформлення 

трудових відносин  [2]. 

Також, слід розширити застосування електронних сервісів для зменшення 

можливостей до ухилення від сплати податків та проявів корупції. Та надалі 

удосконалювати кабінет Платника податків. 

Створення єдиної інформаційної бази для обміну інформацією між різними 

контролюючими органами знаходиться в зародковому стані. Але вже створено 

наступні електронні Е-сервіси: Єдине вікно, Е-ПДВ, Е-Акциз, Е-Кабінет, Е-Чек, 

Е-Аудит. Е-кабінет налічує 9 млн. користувачів з понад 80 країн світу, 1,2 млн. 

осіб ідентифікованих у приватній частині та 500 тис. осіб приріст з початку 

року[2].  

Масштабні обсяги втрат бюджету відбуваються внаслідок пільгового 

оподаткування по таких видах податків: податок на додану вартість, податок на 

прибуток підприємств та плата за землю. В 2018 році незаконні виплати 
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фізичним особам (податкових пільг), в тому числі які не мали права на їх 

отримання або у завищених розмірах – понад 87,1 млн грн.  

Розглянувши структуру пільгового оподаткування та місце в ній податку 

на додану вартість, можна зазначити, що ПДВ займав перше місце серед інших 

податків за сумами пільг (91,2 %) та кількістю пільговиків (49 %) у 2018 р. 

Отже, як видно з наведених даних, держава втрачає мільйони гривень 

через неефективне надання пільг. На жаль, в Україні надання пільговoгo 

оподаткування часто спрямоване не на підтримку важливих галузей, а на 

задоволення бізнес-інтересів окремих груп, наближених до влади. 

За наслідками проведеного дослідження пропонуються такі пропозиції 

щодо напрямів і перспектив розвитку податкового контролю:  

внесення змін до податкового законодавства, положення якого повинні 

бути більше спрямовані на забезпечення регулюючої функції податкової 

системи; розширення взаємодії органів фінансового контролю держави всіх 

ланок шляхом використання інформаційної бази з різних джерел для виявлення 

ухилень від оподаткування;  

удосконалення методів податкового контролю за рахунок використання 

інформаційних технологій, підвищення ефективності перевірок, можливостей 

автоматизованого відбору платників для проведення документальних ревізій і 

перевірок;  

покращити якість обслуговування та проведення консультаційної і масово-

роз’яснювальної роботи з платниками податків; здійснювати регулярний 

моніторинг рівня кваліфікації працівників контролюючих органів у сфері 

оподаткування, забезпечити кваліфікованим інспекторам гідну оплату праці 

тощо. 

Здійсненне дослідження стану контролю у сфері оподаткування свідчить, 

що на сучасному етапі потребують вирішення проблеми реформування 

податкової системи, вдосконалення методів податкового контролю з метою 

підвищення його ефективності.  
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РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Формування ринкових економічних відносин в Україні, прагнення вступу 

нашої держави до Європейського союзу передбачають наявність 

конкурентоспроможних суб’єктів господарювання у різних сферах бізнесу. Це, 

у свою чергу, вимагає створення достовірної інформаційної бази про витрати та 

доходи підприємства з метою уможливлення управлінського впливу на їх 

величину для забезпечення зростання фінансових результатів і покрашення 

фінансового стану підприємства. Одним із методів забезпечення виконання 

цього завдання є систематичне проведення аудиту фінансових результатів, який 

є інформаційним підґрунтям прийняття раціональних управлінських рішень, 

адекватних конкретній економічній ситуації. 

Питання ефективності використання ресурсів підприємства, обліку, аналізу 

й аудиту витрат, доходів і фінансових результатів досліджували у своїх працях 

багато науковців, зокрема В. І. Бачинський, Ф. Ф. Бутинець, Р. М. Воронко, 

О. С. Воронко, Т. О. Герасименко, Б. В. Гринів, В. А. Дерій, П. О. Куцик, 

К. І. Редченко та ін. Разом з тим, на сьогодні ряд питань, що стосуються сфери 

аудиту фінансових результатів, вимагають подальшого вивчення і сучасної 

інтерпретації. 

Фінансовий результат характеризується прибутком або збитком, який 

отримує підприємство за підсумками господарської діяльності. Згідно з 

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” прибуток – сума, на яку 

доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – перевищення суми 

витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати [2]. 

Тобто, прибуток – це основний узагальнюючий якісний показник діяльності 

підприємства, який характеризує кінцевий результат та ефективність його 

роботи. Через це важливе значення має організація контролю за формуванням 

фінансового результату діяльності зі сторони аудиторських служб та системи 

внутрішнього контролю підприємства у межах їх компетенції. 

Контроль доходів та фінансових результатів є одним із найскладніших та 

одночасно найважливіших напрямів аудиту. Метою аудиту фінансових 

результатів діяльності є встановлення: достовірності первинної облікової 

інформації щодо формування фінансових результатів; повноти і своєчасності 

відображення її згідно прийнятої облікової політики на рахунках і у реєстрах 

обліку; правильності визначення і подання даних про результати діяльності у 

звітності підприємства; відповідності методики обліку та оподаткування 

http://www.lac.lviv.ua/
http://www.lac.lviv.ua/


126 

 

фінансових результатів чинному законодавству. Виходячи з цього 

визначаються основні об’єкти аудиту операцій з обліку фінансових результатів. 

Документом, який розкриває перелік аудиторських процедур та 

послідовність проведення аудиторської перевірки доходів та фінансових 

результатів є програма аудиту, яка може переглядатися та уточнюватися з 

врахуванням зміни умов, напрямків та об’єктів аудиту, отримання аудитором 

неочікуваних результатів тощо. У підсумку аудиторська перевірка повинна 

встановити достовірність інформації щодо визначення та відображення 

фінансових результатів за звітний період. 

Організація аудиту фінансових результатів повинна відбуватися з 

врахуванням внутрішніх регламентів підприємства і передбачати таке: 

- для кожного об`єкта, що підлягає аудиту (доходу, фінансового 

результату) формується окремий перелік процедур; 

- здійснюється оцінка одержаних під час аудиторської перевірки доказів 

щодо достовірності обліку фінансових результатів та відображення їх у 

фінансовій звітності з метою підготовки аудиторського звіту; 

- для досягнення підприємством встановлених цілей і виконання завдань з 

покращення фінансових результатів розробляються і обговорюються з 

керівництвом конкретні практичні рекомендації; 

- забезпечується розробка пропозицій щодо ліквідації негативних явищ, які 

впливають на погіршення фінансового стану підприємства. 

Важливе значення під час аудиту фінансових результатів має використання 

аналітичних процедур. Поряд з оцінкою показників прибутку і рентабельності з 

позиції досягнення запланованого рівня та динамічних зрушень, розрахунком й 

виявленням впливу факторів на їх зміну, важливим завданнями аналізу 

фінансових результатів є напрацювання шляхів та розробка конкретних заходів 

мобілізації виявлених резервів щодо оптимізації прибутку, підвищення 

рентабельності і зміцнення фінансового стану підприємства [1, с. 44]. 

У процесі аудиту фінансових результатів здійснюється оцінка таких 

основних об’єктів контролю: облікова політика підприємства та доцільність 

внесених до неї змін; умови визнання доходів та витрат; порядок ведення 

первинного, синтетичного й аналітичного обліку фінансових результатів; 

методика визначення фінансового результату; правильність відображення 

показників доходів, витрат та фінансових результатів у звітності підприємства. 

Таким чином, основним принципом реалізації вимог аудиту 

досліджуваного напрямку є попередження недостовірної інформації й 

зловживань щодо обліку та відображення у звітності доходів, витрат і 

фінансових результатів. З метою забезпечення ефективної аудиторської 

перевірки фінансових результатів аудитори використовують різноманітні 

процедури контролю, які дають можливість упевнитися у правильності 

відображення їх в первинних документах, облікових реєстрах і фінансовій 

звітності. 
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КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК ОСНОВА 

ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Для прийняття зважених і раціональних управлінських рішень керівництво 

підприємств та організацій широко використовує інформацію про рух 

грошових коштів (грошові потоки). Така інформація є важливою як для 

прийняття поточних рішень, так і для стратегічного планування діяльності 

підприємства. У науковій літературі [1] доведено існування тісного зв'язку між 

життєвим циклом розвитку підприємства і потоками грошових коштів від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.  

Так, на стадії зародження бізнесу грошовий потік від операційної 

діяльності найчастіше є від’ємним (бізнес ще не приносить прибуток), 

інвестиційний потік теж є від’ємним (відбувається інвестування коштів з метою 

виходу на ринок), а фінансовий потік є додатнім (відбувається залучення 

коштів для здійснення інвестицій). На наступній стадії розвитку (стадії 

зростання) прибуток поступово збільшується разом із зростанням частки ринку 

та обсягів продаж товарів (робіт, послуг), внаслідок чого операційний 

грошовий потік стає додатнім, а фінансовий та інвестиційний потоки 

залишаються такими, як і на стадії зародження. Ще пізніше, на стадії зрілості, 

яка характеризується максимізацією продаж і стабільно високим прибутком, 

фінансовий потік стає від’ємним – підприємство починає масово повертати 

позичені та залучені кошти.  

Остання стадія, яку називають стадією старіння бізнесу, характеризується 

зниженням обсягів продаж та рівня прибутку. При цьому операційний 

грошовий потік стає від’ємним; фінансовий потік може бути як додатнім, так і 

від’ємним, а інвестиційний потік у більшості випадків стає додатнім через 

скорочення обсягів діяльності та можливий розпродаж активів.  

Наведені вище стратегічні міркування є важливими для довгострокового 

планування роботи підприємства, оскільки ефективність його бізнесу прямо 

залежить від наявності грошових ресурсів та ефективності управління ними. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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Для організації системи контролю та управління грошовими потоками 

сьогодні широко використовуються засоби автоматизації, комп’ютерна техніка 

і мережі. Реалізація завдань фінансового менеджменту пов’язана із значним 

обсягом операцій та обчислень і великими об’ємами даних, які потрібно 

зберігати та відображати на вимогу користувачів. До інформаційних технологій 

фінансового менеджменту висуваються такі вимоги як комплексність та 

інтегрованість, наявність розвиненого інструментарію бізнес-аналітики та 

прийняття стратегічних управлінський рішень, гнучкість у налаштуваннях під 

особливості діяльності підприємства, здатність обслуговувати територіально 

віддалені підрозділи та віртуальних користувачів тощо [2].  

До основних інструментів, які використовуються у фінансовому 

менеджменті для контролю і аналізу грошових потоків, належать методи ABC-

аналізу, XYZ- аналізу та QRS-аналізу.  

Метод ABC-аналізу передбачає поділ вихідних грошових потоків, що 

формуються відповідно до напрямів витрат (залежно від їх частки в загальному 

вихідному грошовому потоці підприємства від операційної діяльності), та 

вхідних грошових потоків, що формуються відповідно до джерел доходів 

(залежно від їх частки в загальному вхідному грошовому потоці підприємства 

від операційної діяльності) на такі групи:  

- група А – грошові потоки, на які припадає понад 50%;  

- група B – грошові потоки, на які припадає 25-50%; 

- група C – грошові потоки, на які припадає менше 25%.  

Цей метод дає змогу контролювати ефективність операційної діяльності 

підприємства з погляду його вихідного та вхідного грошового потоку, а також 

чистого грошового потоку, що ними формується. 

Метод XYZ-аналізу дає можливість здійснити розподіл вихідних грошових 

потоків залежно від рівномірності реалізації товарів, що супроводжуються 

відповідними грошовими потоками: 

- група X – грошові потоки товарів, що рівномірно реалізуються;  

- група Y – грошові потоки товарів, рівномірність реалізації яких 

коливається несуттєво; 

- група Z – грошові потоки товарів, реалізація яких регулярно і суттєво 

коливається. 

Застосування методу XYZ-аналізу дає змогу контролювати вихідні 

грошові потоки підприємства та визначати потребу у відповідних окремих 

групах товарів для забезпечення фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

QRS-аналіз – метод, за допомогою якого співвідносять ресурси та 

інвестиції підприємства і товарний асортимент. Завдяки використанню цього 

методу можна визначити, які інвестиційні ресурси вкладаються замовником у 

того чи іншого постачальника і в підтримку обсягу продажів відповідних 

товарів. Розглядаються такі групи грошових потоків у межах QRS-аналізу: 
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- група Q – грошові потоки, що формуються від постачальників, які 

вкладають в оборот підприємства понад 10% від свого місячного обсягу 

продажів; 

- група R – грошові потоки, що формуються від постачальників, кредитних 

коштів яких, як правило, досить, щоб забезпечити утримання товарного 

ресурсу, який вони постачають, але не більше; 

- група S – грошові потоки, що формуються від постачальників, для 

закупівлі товарів у яких підприємству необхідно вкладати власні кошти. 

Застосування цього методу у процесі контролю грошових потоків дає 

можливість контролювати формування грошових потоків з огляду на відповідні 

їм групи постачальників, що по суті фінансують діяльність підприємства або, 

навпаки, потребують фінансування з боку підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ  

 

Проведення аудиту розрахункових операцій є однією з головних ділянок 

роботи аудитора [1, 2]. Базуючись на розумінні бізнесу підприємства та 

попередній оцінці ризику суттєвого викривлення показників фінансової 

звітності, аудитор планує і виконує процедури аудиту, які дозволяють отримати 

достатній рівень впевненості щодо достовірності показників кредиторської 

заборгованості в балансі підприємства та реальності здійснених підприємством 

господарських операцій.  

Одними з найбільш поширених процедур, які виконуються під час аудиту 

розрахунків із постачальниками та підрядниками, є такі процедури, як 

інвентаризація розрахунків, запит, методи документальної та фактичної 

перевірки. Серед останніх виділяють прийоми дослідження окремого 

облікового документа, а також групи документів, що відображають одну чи 

кілька взаємозалежних операцій або рух однорідного майна, контрольну 
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перевірку поточних розрахунків і зобов'язань, одержання письмових довідок 

фахівців, тестування осіб, що мають пряме чи непряме відношення до 

досліджуваного факту господарської діяльності. В основу аудиту розрахунків із 

постачальниками та підрядниками покладено облікові дані про стан 

заборгованості на відповідну календарну дату (дату балансу) за рахунками 63 

“Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, 68 “Розрахунки за іншими 

операціями” (субрахунок “Розрахунки за авансами одержаними”) й іншими 

рахунками обліку.  

У ході проведення аудиторської перевірки кредиторської заборгованості 

аудитор має звернути увагу на повноту, реальність і правомірність виникнення 

зобов'язань. Потрібно враховувати, що довести повноту відображення 

зобов'язань значно складніше, ніж реальність даного зобов'язання. Це пов'язано 

з тим, що реальність існування зобов'язання підтвердити досить легко шляхом 

одержання доказів існування того чи іншого реального активу. Підтвердити ж 

факт існування неврахованого зобов'язання досить складно. У разі виявлення 

неврахованих зобов'язань спектр процедур аудиту може бути досить великим. 

Так, перевірка обробки даних від моменту одержання рахунку до здійснення 

облікового запису і документального підтвердження облікових записів дозволяє 

виявити пропуски в обліку і знайти помилково невраховані зобов'язання. Усі 

виявлені невраховані зобов'язання обов'язково мають бути відображені в 

робочих документах аудитора із вказівкою можливого корегування обліку.  

За результатами проведеного аудиту доцільно підготувати думку аудитора 

з питань правильності відображення в бухгалтерському обліку і звітності 

розрахунків із постачальниками та підрядниками. Під час перевірки повноти й 

достовірності зобов'язань і розрахунків аудитором можуть бути виявлені 

порушення, які можна класифікувати за такими відхиленнями: від чинного 

законодавства; від нормативних актів, що визначають організацію і 

методологію обліку; відхилення внаслідок недотримання протягом звітного 

року прийнятої облікової політики відображення в бухгалтерському обліку 

окремих господарських операцій; порушення принципу віднесення доходів і 

витрат до відповідного звітного періоду; недотримання тотожності даних 

аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками аналітичного обліку 

тощо.  

Порушення достовірності бухгалтерських документів може виникнути в 

таких випадках: при неправильному оформленні договорів комісії чи договорів 

постачання товарів; при неправильному оформленні первинної документації 

(використання бланків невстановленої форми, не заповнено всі необхідні 

реквізити, використано зайві чи неналежні реквізити); при відображенні 

свідомо незаконних за змістом операцій; при відображенні господарських 

операцій, що в дійсності на підприємстві не виконувалися (цілком чи частково); 

при наявності підроблених документів (матеріальна підробка) і документів, що 

містять свідомо помилкові дані (інтелектуальна підробка); при наявності 

документів, що містять випадкові помилки. 
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Порушення, які допускаються бухгалтерами, можна класифікувати у такий 

спосіб: помилки у веденні обліку (відсутність системи у веденні обліку, 

випадкові помилки); повторювані помилки (незнання правил ведення 

бухгалтерського обліку, незнання податкового законодавства). Найбільш 

розповсюдженою помилкою, що допускається під час ведення обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, є порушення правил 

складання й оформлення документів. Перевірка документів з огляду на 

дотримання правил оформлення первинних документів дає можливість виявити 

не тільки порушення, але і приховані за ними зловживання. 

У разі виявлення порушень аудитор повинен визначити їх причини і 

перевірити зв'язок із можливим розкраданнями чи іншими зловживаннями. 

Перевірка достовірності документів, реквізитів, що містяться в них, і записів 

сприяє виявленню підробок. Огляд документів із метою виявлення підробок 

має поєднуватись із перевіркою дотримання правил складання й оформлення 

документів. Виявлені порушення вносяться до робочих документів аудитора, а 

пізніше знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах та 

при підготовці аудиторського звіту. 
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ВИЗНАННЯ, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА 

КОНТРОЛЮ 
 

За сучасних умов господарювання змінюються вимоги до управління 

підприємством з позиції підвищення оперативності управлінської інформації 

про величину витрат та прибуток, що очікується. 

У загальному трактуванні витратами звітного періоду визначаються або 

зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 

витрати можуть бути достовірно оцінені. Відповідно до чинного 

законодавства, адміністративні витрати включають загальногосподарські 

витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Іншими 
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словами, адміністративні витрати – це витрати у сфері управління, які 

включають трудові та грошово-матеріальні витрати, пов’язані із здійсненням 

загального управління господарською діяльністю підприємства загалом. 

Розвиток ринкових відносин в Україні сприяв еволюції підприємницької 

діяльності та умовам її функціонування на ринку. Тому підприємствам для 

того, щоб вижити, необхідно правильно визначити стратегію і тактику 

поведінки на ринку та систематично здійснювати облік прибутків, витрат та 

фінансових результатів господарської діяльності. Витрати на управління та 

обслуговування в бухгалтерському обліку належать до адміністративних 

витрат. 

Згідно П(С)БО “Витрати” до адміністративних витрат відносяться 

витрати, пов’язані з управлінням та організацією діяльності підприємства, які 

не включаються до собівартості реалізованої продукції. Такий підхід був 

запроваджений з переходом України на міжнародні стандарти обліку і 

викликає постійні дискусії.  

Так, В. П. Ярмоленко зазначає, що загальногосподарські витрати як і 

загальновиробничі мають відношення до процесу основного виробництва, 

заради якого створюється підприємство. Покриття адміністративних витрат 

“валовим” прибутком перекручує їх економічну суть. 

Певні дискусії викликають і еволюційні підходи до методики розподілу 

адміністративних витрат. На необхідність їх розподілу для управлінських 

цілей звертали увагу П. Л. Сук та ряд інших вітчизняних та зарубіжних 

науковців. 

Значна увага була приділена також дослідженню баз розподілу. При 

формуванні повної собівартості необхідною умовою є розподіл 

адміністративних витрат на думку П. В. Іванюти між підрозділами 

пропорційно виробничим витратам. Розподіляти витрати на управління 

пропорційно кількості працівників, заробітній платі, годинам праці, витратам 

на оренду, страхування, опалення і освітлення пропорційно площі будівлі 

пропонує Г. О. Партин. 

На підставі дослідженого, прослідковується, що такі витрати не 

гарантують у майбутньому доходу, тобто створення додаткової вартості 

конкретного продукту. Виникають вони на етапах життєвого циклу продукту 

прямо не пов’язаного з процесом виробництва, тому враховуючи існуючу на 

даний момент нормативно-законодавчу базу, їх включення до собівартості 

продукції викликає діаметрально-протилежні пропозиції. Але більшість 

авторів визначають адміністративні витрати як витрати, пов’язані з 

обслуговуванням виробництва.  

На нашу думку, адміністративні витрати – це сукупність усіх витрат 

підприємства, які не можна прямо віднести на виробництво, але які є життєво 

необхідними, тобто без їх здійснення діяльність буде неможливою. 

Ми поділяємо думку Бутинця Ф. Ф. та Сука Л. К. але як зазначає 

Загородній А. Г. адміністративні витрати не гарантують отримання вигід від 
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їх здійснення, то вже ж таки не прямі вигоди підприємство отримує у будь-

якому випадку.  

Адміністративні витрати часто розглядаються авторами у наукових 

працях і в більшості випадків вони погоджуються із твердженням, що 

адміністративні витрати – це витрати на обслуговування основної діяльності. 

Потрібно здійснювати науково обґрунтований розподіл 

адміністративних витрат, тому проблема виникає у правильному виборі бази 

розподілу цих витрат. Потрібно вибрати базу розподілу, що в найбільшій мірі 

відповідає невиробничим накладним витратам.  

Перш ніж розподіляти адміністративні витрати доцільно визначити 

об’єкт розподілу. Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві. 

Передбачається, що проміжними об’єктами розподілу адміністративних 

витрат мають бути виключно виробничі підрозділи, так як витрати 

допоміжних підрозділів в кінцевому результаті включаються в собівартість 

виробленої продукції і розподіл адміністративних витрат ще й на ці 

підрозділи призведе до подвійного їх включення до собівартості продукції. 

Підсумковими ж об’єктами розподілу адміністративних витрат є окремі види 

продукції. 

Облік адміністративних витрат у сучасних умовах вимагає нових 

підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати 

систему управління витратами. Ознаки класифікації адміністративних витрат 

підприємства та систему їх обліку визначаються на основі таких основних 

критеріїв: вид господарської діяльності підприємства; організаційна 

структура підприємства; сфери господарської діяльності, кожна з яких має 

бути відокремленою у єдиній системі бухгалтерського обліку на 

підприємстві; вид продукції, що виробляється на підприємстві; прийняті 

положення облікової політики підприємства. 

У наукових джерелах адміністративні витрати класифікуються за 

різними ознаками. До них належать: відношення до основних процесів 

підприємства, комплексність витрат (номенклатура статей), групування за 

економічними елементами, відношенням до обсягів діяльності чи ділової 

активності, періодичність виникнення, можливість регулювання.  

При прийнятті управлінських рішень щодо господарської операції 

розрізняють релевантні та не релевантні витрати. Релевантні — витрати, які 

залежать від управлінського рішення, а не релевантні — не залежать від 

такого рішення. При розгляді різних альтернативних рішень слід розрізняти 

дійсні (витрати конкретних ресурсів) та можливі — це вигода, яка 

витрачається, коли вибір одного з варіантів рішення вимагає відмовитись від 

доходу за іншим варіантом. 

При побудові обліку адміністративних витрат підприємства за центрами 

відповідальності виникає необхідність розробки такої класифікації 

адміністративних витрат, яка б повністю задовольняла потреби кожного 

центру відповідальності, враховуючи при цьому організаційну структуру та 

особливості господарювання. Адміністративні витрати мають комплексний 
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характер, до них відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством. Конкретний склад витрат 

визначається П(С)БО 16 “Витрати”. 

Адміністративні витрати є комплексними витратами, саме тому 

особливе місце в класифікації займає їх розподіл за економічними 

елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці,відрахування на 

соціальні заходи, амортизація, інші витрати. Необхідно зазначити, що 

класифікація витрат за економічними елементами використовується 

підприємствами в основному для побудови системи фінансового обліку, тоді 

як у системі управлінського обліку витрати розглядаються в розрізі статей 

витрат. Якщо класифікація за елементами показує загальну суму 

адміністративних витрат, то на деякі статті витрат може відноситися лише 

частина витрат за елементами. 

З точки зору планування і контролю найважливішою ознакою для 

класифікації адміністративних витрат є те, як змінюється їхня динаміка 

залежно від змін обсягу виробництва чи інших показників діяльності. За 

відношенням до обсягів виробництва адміністративні витрати поділяються 

на: постійні та змінні. До постійних відносяться витрати, які залишаються 

незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. 
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СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Контроль – це динамічна система, яка перебуває в постійному розвитку і 

вимагає постійного вдосконалення своїх організаційних форм, що найбільш 

актуально виявляється в сучасних умовах господарювання. Зростання впливу 

внутрішнього контролю на всі аспекти фінансово-господарської діяльності 

автотранспортних підприємств істотно підвищує його роль у процесі 

керівництва. Саме це висуває якісно нові вимоги до організації внутрішнього 

контролю витрат на досліджуваних підприємствах. Ефективність та дієвість 

систем контролю значною мірою залежить від правильного вирішення багатьох 

організаційних проблем його здійснення. 

На автотранспортних підприємствах є певний досвід здійснення 

внутрішнього контролю, який традиційно покладався на головних бухгалтерів, 

а також на функціональні підрозділи підприємств. Проте, даний вид контролю 

здійснюється безсистемно, з відсутністю відповідних методик контрольних 
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процедур та з нераціональним розподілом функцій контролю між окремими 

службами підприємства. 

Дослідження організації практичної контрольної роботи на 

автотранспортних підприємствах дозволило виявити недоліки, яких 

припускаються найбільш часто при здійсненні внутрішнього контролю витрат: 

- відсутність системного підходу; 

- відсутність єдиного методичного підходу до організації контролю витрат 

структурних підрозділів; 

- нерозробленість необхідних алгоритмів здійснення контрольних 

процедур, економіко-математичних моделей та інших елементів, які дозволяли 

б простежувати використання різноманітних видів ресурсів у зв’язку з 

кінцевими результатами надання автотранспортних послуг; 

- покладання контрольних функцій переважно на бухгалтерський апарат у 

той час, коли значна роль має належати функціональним відділам, лінійним 

службам та центрам відповідальності; 

- відсутність оптимального співвідношення між централізацією управління 

та децентралізованим принципом вирішення контрольних завдань; 

- недосконалість системи норм та нормативів, які є базою для контролю за 

витрачанням ресурсів тощо. 

Характерною рисою внутрішнього контролю витрат є його поглиблення до 

місць виникнення витрат за центрами відповідальності та виявлення відхилень 

від встановлених норм (стандартів). На нашу думку, такий досвід внутрішнього 

контролю є позитивним і заслуговує на увагу.  

Тому метою внутрішнього контролю витрат автотранспортних 

підприємств є виявлення відхилень фактичних витрат від запланованих як за 

центрами відповідальності так і за місцями виникнення витрат. 

Для забезпечення виконання поставленої мети внутрішній контроль витрат 

автотранспортного підприємства має відповідати таким вимогам: 

-  аналізувати основні пріоритети, які закладені в стратегічних планах 

підприємства, та визначати відповідність фактичних витрат плановим 

показникам; 

- забезпечувати вирішення поставлених завдань щодо оптимізації витрат; 

- об’єднувати контрольної та функції планування, делегування 

повноважень і відповідальності за центрами витрат; 

- реагувати  на зміни у вимогах внутрішнього середовища та ринкових 

умов; 

- оптимізувати процедури контролю, усуваючи додаткові витрати на збір і 

обробку інформації, що надходить; 

- надавати інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Таким чином, ефективність та дієвість внутрішнього контролю у значній 

мірі залежить від вирішення організаційних проблем його здійснення.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність розрахункових відносин між підприємствами в цілому 

залежить від стану внутрішнього контролю розрахунків у межах окремого 

підприємства. Метою внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та 

замовниками підприємства є забезпечення систематичного спостереження за 

достовірністю облікових та звітних даних про наявність і зміну сум 

дебіторської заборгованості; своєчасністю перерахування коштів дебіторами; 

правильністю пред'явлення претензій і вчасністю їх погашення, дотриманням 

розрахунково-платіжної дисципліни на рівні її впливу на платоспроможність 

підприємства, що забезпечує його нормальну фінансово-господарську 

діяльність. 

Несвоєчасне виявлення помилок у розрахункових документах призводить 

до виникнення різних суперечок під час розрахунків, створення конфліктних 

ситуацій між контрагентами. Тому мета контролю полягає не лише у перевірці 

дотримання вимог нормативно-правового забезпечення під час здійснення 

розрахункових операцій, але й їх, документально-облікового обґрунтування. 

Особливу увагу слід звернути на законність розрахунків, їх доцільність, 

документальне оформлення та правильність відображення розрахункових 

операцій за даними бухгалтерського обліку та звітності. Під час контролю 

розрахунків поряд з нормативно-законодавчою інформацією, використовують 

певні розрахунково-платіжні документи, виписки банку, записи в 

бухгалтерських реєстрах, акти взаємозвірки. 

Методичні прийоми контролю розрахунків дебіторської заборгованості 

включають: інвентаризацію; вибіркові та суцільні спостереження; службові 

розслідування; економічний аналіз та економіко-математичні методи; 

інформаційне моделювання; документальні прийоми (дослідження інформації 

за сутністю та змістом, перевірка на нормативно-правову відповідність, 

зустрічна перевірка, зіставлення, логічна перевірка розрахункових регістрів, 

взаємний контроль операцій); методичні прийоми узагальнення та реалізації 

результатів контролю (систематизація та групування виявлених порушень, 

складання проміжних актів, додатків до актів та висновків контролю, 

оформлення результатів контролю). 

Важливе значення серед сукупності методичних прийомів внутрішнього 

контролю дебіторської заборгованості належить інвентаризації. У процесі 

інвентаризації необхідно звірити розрахунки, що здійснюються різними 

методами. Зокрема, за розрахунками з іншими підприємствами слід отримати 



137 

 

виписку з особового рахунка за кожним підприємством-дебітором. 

Контрагенти-дебітори або підтверджують заборгованість, або повідомляють 

свої заперечення, зазначаючи при цьому суму розходжень. Для узагальнення 

результатів інвентаризації розрахунків із дебіторами складають акт 

встановленої форми. За розрахунками у межах діяльності підприємства також 

організовують їх взаємозвірку, що дає можливість підтвердити достовірність і 

реальність заборгованості. Якщо під час інвентаризації заборгованості 

виявляється заборгованість, термін позовної давності якої вже минув, до акта 

інвентаризації доцільно скласти довідку. Тут же визначаються підстави та 

терміни її виникнення, встановлюються особи, винні у пропуску терміну 

позовної давності заборгованості. Вказані особи повинні пояснити причини 

пропуску терміну позовної давності заборгованості. 

Проте, внутрішній контроль дебіторської заборгованості підприємства 

передбачає також використання розрахунково-аналітичних прийомів, що 

ґрунтуються на застосуванні методів аналізу дебіторської заборгованості, що 

дає можливість оцінити й виявити динаміку цієї заборгованості та дослідити 

причини утворення певних сум заборгованості. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні умови інтеграції в європейське співтовариство диктують Україні 

вимоги до активного розвитку аудиторської діяльності. Це обумовлено тим, що, 

за суттю, аудит в Україні не має достатньо ефективного і розвиненого образу. 

Аудиторська діяльність є досить новою сферою, внаслідок чого має ряд 

недоліків у своєму функціонуванні. Тому з метою усунення недоліків розвитку 

аудиторської діяльності в Україні було розроблено та затверджено Закон 

України № 2258-VІІІ “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність” [1]. 

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення 

аудиторської діяльності в Україні, врегульовує відносини, що виникають при її 

здійсненні, та приводить норми національного законодавства у сфері 

аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу. Реалізація закону дозволить гармонізувати національне законодавство у 

сфері аудиту фінансової звітності й аудиторської діяльності із законодавством 

Європейського Союзу у відповідній сфері, сприятиме розвитку аудиторської 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62776
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62776
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діяльності в Україні, а також забезпечить покращення інвестиційної 

привабливості національної економіки. 

Так, відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” аудиторська діяльність – незалежна професійна 

діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських 

послуг [1]. 

Згідно із ст. 6 Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” аудиторські послуги можуть надаватися лише 

суб’єктом аудиторської діяльності. 

Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати неаудиторські послуги, 

за умови що надання таких послуг не призводить до виникнення загроз щодо 

незалежності аудитора.  

Також встановлюються обмеження на одночасне надання підприємствам, 

що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності та таких неаудиторських послуг:  

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і 

платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань; 

2) консультування з питань управління, розробки і супроводження 

управлінських рішень; 

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; 

4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, 

управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері; 

5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із 

забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені 

юридичних осіб; представництва інтересів у суді; 

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що 

приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності; 

7) послуги з оцінки;  

8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, 

розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо 

фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для 

підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією 

цінних паперів юридичних осіб [1]. 

Відповідно до нового закону буде створено Орган суспільного нагляду 

(складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із 

забезпечення якості), який насамперед буде здійснювати контроль за якістю 

аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний 

інтерес. 

Законом також встановлюється новий порядок атестації аудиторів, для 

забезпечення гарантій високого рівня їх знань; запроваджується механізм 

страхування професійної відповідальності аудиторів перед третіми особами.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62776
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62776


139 

 

Відповідно до норм Закону пропонується створити Аудиторську палату 

України, як професійну самоврядну організацію, яка забезпечуватиме 

реалізацію значної частки функцій з регулювання професійної діяльності 

аудиторів. Також буде скорочено кількість реєстрів з п’яти до одного та 

створено єдиний реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, у 

зв’язку з чим буде зменшено витрати аудиторських компаній на навчання та 

сертифікацію в різних регуляторних органах. 

Отже, удосконалення законодавства з аудиту матиме позитивний вплив не 

тільки на розвиток аудиторської діяльності, але і на державу в цілому, за 

допомогою збільшення надходжень до бюджету та скорочення коштів на 

адміністрування контрольно-ревізійного апарату. 
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СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

В умовах функціонування ринкової економіки найбільш гострою 

проблемою є формування механізму управління заробітною платою відповідно 

до вимог об’єктивного економічного закону оплати праці, який діє незалежно 

від волі й бажання людей. Тому, oчeвиднoю є пoтpeбa y oб’єктивнiй, cвoєчacнiй 

тa дocтoвipнiй iнфopмaцiї пpo стан poзpaxyнків з oплaти пpaцi і взаємозв’язки 

усіх cтopiн соціально-тpyдoвиx вiднocин – дepжaви, poбoтoдaвця i нaймaнoгo 

пpaцiвникa. Важливе місце в інформаційному забезпеченні процесу управління 

витратами на оплату праці і розрахунками з персоналом належить системі 

внутрішнього контролю підприємства. 

Питання внутрішнього контролю загалом та щодо перевірки розрахунків з 

оплати праці зокрема, досліджували у своїх працях багато науковців, такі як 

М. Т. Білуха, Т. А. Бутинець, Л. В. Гуцаленко, І. К. Дрозд, Є. В. Калюга, 

Л. В. Нападовська, В. П. Пантелєєв, М. С. Пушкар, К. І. Редченко, 

В. С. Рудницький, В. П. Суйц, В. О. Шевчук та ін. Разом з тим, зміни економічних 

умов діяльності підприємств актуалізували нові напрями наукових досліджень 

у цій сфері. 

Своєчасність та правильність нарахування заробітної плати є основними 

критеріями досягнення підвищення зацікавленості працівників у результатах 

http://www.lac.lviv.ua/
http://www.lac.lviv.ua/
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своєї праці, її продуктивності, збільшенні обсягів виробництва продукції (робіт, 

послуг), поліпшенні їх якості та асортименту. Внутрішній контроль, будучи 

однією із функцій управління господарською діяльністю підприємства, надає 

потрібну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, що 

можливе лише за раціональної його організації. Організовуючи систему 

внутрішнього контролю на підприємстві необхідно дотримуватися системного 

підходу, що забезпечує його найбільшу результативність та, в свою чергу, 

визначає раціональність контрольної діяльності. 

Концептуальні засади формування системи внутрішнього контролю 

передбачають наявність взаємопов’язаних його структурних елементів, таких як: 

мета і завдання внутрішнього контролю; принципи функціонування системи 

внутрішнього контролю; суб’єкти і об’єкти внутрішнього контролю; контрольні 

дії; методи функціонування та оцінювання системи внутрішнього контролю; 

користувачі контрольної інформації [1, с. 208]. Зосередимо свою увагу на таких 

структурних елементах як суб’єкти і об’єкти внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці. Суб’єктами внутрішнього контролю праці, 

заробітної плати та розрахунків з персоналом є: 

– суб’єкти організації внутрішнього контролю, до яких відносяться 

власники або уповноважені ними органи, вище керівництво. На них покладено 

обов’язки з організації системи внутрішнього контролю на підприємстві та їм 

підпорядковуються контрольні підрозділи і окремі виконавці; 

– суб’єкти здійснення внутрішнього контролю, що підпорядковуються 

вищому керівництву чи власникам підприємства і представлені різними 

службами та їх керівниками: обліковими (здійснюють контроль за виконанням 

облікових процедур з нарахування оплати праці працівникам, своєчасністю 

розрахунків з персоналом та дотриманням їх соціальних гарантій), економічно-

аналітичними (проводять планування і аналіз показників використання 

трудового потенціалу, оцінку ефективності мотиваційної функції заробітної 

плати та її впливу на фінансовий стан підприємства), спеціальними 

контрольними службами (реалізують контрольні функції за всіма 

підконтрольними об’єктами). 

Завдання суб’єктів внутрішнього контролю полягають у здійсненні 

заходів, спрямованих на: дотримання прав працівників на гідну оплату праці 

відповідно до трудового внеску та їх соціальний захист; виявлення та усунення 

порушень в оплаті праці та розрахунках з персоналом; удосконалення форм і 

систем оплати праці; превентивні контрольні дії з метою локалізації і 

запобігання можливим помилкам і недолікам; забезпечення зворотного зв’язку 

між суб’єктами організації та здійснення внутрішнього контролю. 

Іншим важливим елементом системи внутрішнього контролю розрахунків з 

оплати праці є об’єкти. Основна увага внутрішнього контролю зосереджена 

саме на наявності та стані його об’єктів. До об’єктів контролю розрахунків з 

працівниками з оплати праці належать: трудові ресурси, їх планування і 

використання; стан трудової дисципліни і дотримання законодавства, яке 

регулює трудові відносини; системи оплати праці і преміювання та доцільність 
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їх застосування на підприємстві; первинна документація з обліку витрат 

робочого часу та заробітної плати; система розрахунків з оплати праці; 

формування і витрачання коштів, спрямованих на соціальне страхування; 

синтетичний і аналітичний облік праці, її оплати та розрахунків за соціальним 

страхування; показники фінансової звітності, які стосуються розрахунків з 

оплати праці; втрати від правопорушень в оплаті праці, їх обґрунтованість та 

відповідальні особи. Контрольні заходи, які здійснюються суб’єктами 

контролю по відношенню до підконтрольних об’єктів щодо розрахунків з 

оплати праці, дозволяють забезпечити відповідність фактичного їх стану 

визначеним параметрам, нормам та правилам. 

Отже, ефективна організація внутрішнього контролю розрахунків з оплати 

праці з чіткою ідентифікацією його суб’єктів і об’єктів є одним із засобів, 

спрямованих на удосконалення управління підприємством загалом, яке 

забезпечує досягнення визначених цілей і стабільний фінансовий стан. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ 

ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Внутрішній контроль виконує важливу соціальну функцію у процесі 

управління суб’єктом господарювання, а також є об’єктивно необхідним при 

регулюванні соціально-трудових відносин між роботодавцем та найманим 

працівником. Тому важливого значення набуває питання систематизації 

методичних прийомів внутрішнього контролю виплат працівникам з 

урахуванням нових законодавчих вимог. 

На рівні суб’єкта господарювання внутрішній контроль розрахунків із 

персоналом проводять силами самого підприємства. Внутрішній контроль праці 

та виплат працівникам має на меті встановлення достовірності облікових і 

звітних даних стосовно нормування, документування, нарахування, утримання 

та розрахунків з оплати праці [2, с. 238]. Налагоджена система контролю виплат 

працівникам на підприємстві забезпечить оперативне формування інформації 

для впровадження заходів на економію витрат на оплату праці через створення 

ефективних механізмів стимулювання, активізації трудових ресурсів, 

можливість доводити рівень оплати праці до реальної вартості робочої сили у 

напрямку загальної соціальної політики держави [1, с. 149]. Внутрішній 
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контроль за визначенням Дорош Н. І. – “це процес, розроблений з метою 

досягнення поставлених завдань підприємства; розпочинається з верхівки 

підприємства – ради директорів та менеджерів, які створюють і зміцнюють 

структуру і характер здійснюваних контрольних заходів в організації; прямо чи 

опосередковано включає в себе всіх працівників підприємства; …стосується 

всіх видів діяльності підприємства, починаючи з функціональних ланок, таких 

як маркетинг та операційні підрозділи, до взаємовідносин з іншими 

підприємствами” [3, с. 149]. “Ефективна організація внутрішнього контролю є 

одним із заходів, спрямованих на вдосконалення управління підприємством, 

яка забезпечує високий рівень виконання його завдань, чіткий порядок у його 

веденні” [1, с. 150]. До об’єктів внутрішнього контролю виплат працівникам 

належать: дотримання трудової, штатної дисципліни; використання фонду 

робочого часу; стан бухгалтерського обліку та звітності виплат працівникам. На 

систему внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам покладено 

такі завдання: – перевірка дотримання законодавчо встановлених норм та норм 

колективного договору при визначенні та нарахуваннi посадових окладів i 

тарифних ставок, надбавок та доплат, інших виплат працівникам та пов’язаних 

з такими виплатами податків; – встановлення обґрунтованості планових 

завдань щодо норм і нормативів трудозатрат; перевірка правомірності 

використання обраних форм та систем оплати праці; – забезпечення єдиних 

методологічних засад облікового відображення виплат працівникам та 

формування звітності; – виявлення порушень вимог трудового законодавства та 

їх попередження у майбутньому [1, с. 150]. Результативність контрольних 

процедур, що проводяться в ході перевірки виплат працівникам, багато в чому 

залежить від правильного визначення послідовності дій особи, яка контролює 

даний процес, а також комплексного використання джерел інформації. 

Узагальнивши напрацювання багатьох вчених щодо порядку здійснення 

внутрішнього контролю виплат працівникам на підприємстві, можна визначити 

послідовність контролю виплат працівникам. На підготовчому етапі 

визначають об’єкти, джерела контролю, відбувається постановка завдань і 

вибір методів контролю. На методичному етапі перевіряють законність і 

обґрунтованість зарахування працівників на роботу та їх звільнення; 

дотримання трудового законодавства та внутрішніх документів при 

нарахуваннi та виплатi працiвникам заробітної плати, допомоги, премiй, iнших 

заохочувальних і компенсацiйних виплат, наявність фактiв несвоєчасних 

виплат та простроченої заборгованостi з виплат працівникам; правильність 

обчислення сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності, інших 

виплат працівникам; вiдповiдність сум нарахованої до виплати заробiтної плати 

фактично виплаченiй; дотримання законодавства при здiйсненнi операцiй із 

депонованою заробiтною платою; дотримання законодавства про iндексацiю 

грошових доходiв населення; правильність здійснення обов’язкових нарахувань 

та утримань, пов’язаних з виплатами працівникам; законність відображення в 

обліку та звітності виплат працівникам, відповідність даних синтетичного й 

аналітичного обліку щодо виплат працівникам тощо.  
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При проведенні аналітичного етапу суттєвою є перевірка ефективності 

використання фонду заробітної плати і трудових ресурсів; аналіз відхилень і 

порушень, а також розробка пропозицій за результатами аналізу для прийняття 

управлінських рішень. На заключному етапі внутрішнього контролю виплат 

працівникам відбувається контроль виконання рекомендацій щодо локалізації 

виявлених недоліків і порушень в минулому.  

Таким чином, ефективна система внутрішнього контролю з 

використанням усього необхідного комплексу методів забезпечує 

управлінський персонал достатнім обсягом інформації для прийняття 

оперативних управлінських рішень, спрямованих на виправлення негативних 

наслідків порушень трудового законодавства, їх попередження та уникнення у 

майбутньому.  
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ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Податкова грамотність і формування податкової культури є одними із 

найважливіших умов ефективної податкової системи та адміністрування 

податків. Починати формування податкової культури потрібно передусім з 

працівників фіскальних органів – представників держави, тому що 

ефективність роботи будь-якої системи в першу чергу залежить від рівня 

кваліфікації працівників, від їх ставлення до професійної діяльності, порядності 

та відповідальності .  

Необхідно забезпечити баланс між правами та обов’язками податківців і 

платників податків, формувати і розвивати особисту культуру, дотримуватись 

принципів і норм професійної діяльності, розвивати: загальнолюдські моральні 

якості, вміння критикувати й адекватно сприймати критику, ділову 

вимогливість і принциповість, почуття особистої відповідальності перед 

суспільством і державою [1]. 

Принцип неминучості та добровільності має міцно закріпитись у 

свідомості платників податків нашої країни, коли кожний платник податків 

буде чітко усвідомлювати, що розрахувавшись за своїми зобов’язаннями, він 

виконав свій громадянський обов’язок, в першу чергу перед пенсіонерами та 

іншими малозабезпеченими громадянами, що кошти ці будуть направлені на 

виплату пенсій, субсидій та інших соціальних виплат. 

Поняття податкової культури стосується не лише самих платників 

податків, а й інших суб’єктів суспільного життя: держави, органів місцевого 

самоврядування та всіх громадян.  

Коли кожний платник податків буде чітко усвідомлювати, що 

розрахувавшись за своїми зобов’язаннями, він виконав свій громадянський 

обов’язок, в першу чергу перед пенсіонерами та іншими малозабезпеченими 

громадянами, що кошти ці будуть направлені на виплату пенсій, субсидій та 

інших соціальних виплат [1.] Та нажаль не всі платники сприймають сплату 

податків, як загальнолюдську цінність та вважають за потрібне.  

Антифіскальна поведінка стала широко розповсюдженим явищем, і 

першочергове завдання працівників фіскальної служби змінити такий стан 

речей.  

Очевидно, що це перспективний напрям у роботі з платниками податків, 

який підтверджений багаторічною практикою розвинутих країн Заходу, в яких 
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фіскальні відомства перетворилися в орієнтири й осередки успішної боротьби з 

найгрізнішим явищем податкової антикультури – ухиленням від податків у 

супроводженні корупції в державному секторі [2, с. 230]. 

Уряди західних держав надають велике значення людському фактору в 

адмініструванні податків, морально-етичному рівню персоналу фіскального 

відомства. На сьогоднішній день більшість країн-членів ОЕСР 

(Великобританія, Австралія, Франція, Канада, Іспанія, Нідерланди, Нова 

Зеландія, Швеція) вже ввели в дію Етичні кодекси (кодекси поведінки) 

державних службовців [3, с. 251]. 

Звичайно, будь-які новації в податковій політиці заслуговують уваги, адже 

подібні результативні заходи завжди сприймались позитивно як платниками 

податків, так і суспільством загалом.  

Унаслідок їх проведення, з одного боку, мінімізується тиск на бізнес, а з 

іншого — виникає необхідність підвищення рівня податкової культури, як 

самих працівників фіскальних служб, так платників податків і суспільства 

загалом, оскільки її вимоги однаковою мірою розповсюджуються і на перших, і 

на других, і на третіх без винятку. 

Отже, підвищення рівня податкової культури у суспільстві сприятиме 

зростанню суспільної свідомості, створюватиме умови для усвідомлення 

відповідальності громадян за сплату податків, дозволятиме у перспективі 

збільшити податкові надходження та компенсувати можливі втрати державного 

та місцевих бюджетів, а отже — посилюватиме економічну компоненту 

національної безпеки держави.  

Виходячи із сучасних умов розвитку податкової системи і стратегічних 

завдань державної фіскальної служби, можна визначити першочергові завдання  

масово-роз’яснювальної роботи, такі як: вироблення ідеології податкової 

політики, яка б органічно поєднувала та узгоджувала інтереси платників 

податків, і держави; формування податкової дисципліни і високої податкової 

культури населення – платників податків, шляхом широких роз’яснювальних 

заходів не тільки серед платників податків, а і серед населення України, в 

першу чергу молодого покоління, яке прийде на зміну старої тоталітарної 

свідомості багатьох людей похилого віку.  
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ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Подання податкової звітності в електронному вигляді набуває все 

більшого розповсюдження в Україні. Його перевагами є зручність та економія 

робочого часу. Враховуючи, що податкові органи одночасно приймають 

фінансову і податкову звітність, спробуємо дослідити процедуру їх подання. 

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України, податкова 

декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:  

— особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом 

вкладення; 

— засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням 

умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 

визначеному законодавством.  

Для створення та подання податкової звітності в електронній формі може 

бути застосовано наступне програмне забезпечення, див. табл. 1. 

Таблиця 1 

Програмне забезпечення для подання податкової звітності  

в електронній формі 
Програмне 

забезпечення 

Стислий опис та характеристика 

Система 

електронного 

документообігу 

“М.Е.Dоc” 

комерційне програмне забезпечення, що дозволяє створювати податкову 

звітність та інші електронні документи, підписувати їх електронним 

цифровим підписом, зберігати звіти, відправляти їх до Державної 

податкової інспекції, Пенсійного фонду, Державного комітету 

статистики. Система також має мережевий варіант, систему 

автоматичного оновлення. Передбачена можливість комфортного 

переходу з програми "Бест-Звіт Плюс". Є широкі можливості імпорту 

документів з інших систем. Програма має додаткові можливості: оцінка 

ризиків проведення податкової перевірки, можливість переглянути та 

підписати документ за допомогою мобільного телефону. 

"Податкова 

звітність" 

(ОПЗ) 

програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків 

податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних до органів ДФС в електронному вигляді засобами 

телекомунікаційного зв'язку – безкоштовне програмне забезпечення, яке 

можна завантажити з сайту Міністерства доходів і зборів України. 

Містить лише базові функції щодо створення податкової звітності. В 

програмі відсутня можливість накладення електронного цифрового 

підпису та безпосередньої відправки звітності.  

IFIN ZVIT програмне забезпечення, яке надає платникам податків можливість для 

автоматичного створення звітів, реєстру податкових накладних 
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підписання та відправки електронної звітності до органів ДПС, 

Пенсійного Фонду України та органів державної статистики України, 

використовуючи безкоштовні ключі ЕЦП від АЦСК ІДД ДПС та 

комерційні ключі ЕЦП Masterkey та ІВК. Система працює без 

встановлення на комп'ютер в якості онлайн-сервісу. 

“Звіт 

Оператор” 

програмне забезпечення для безкоштовного формування та подання 

платниками податків податкової звітності до органів Міндоходів в 

електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку. 

 

У спеціалізованому програмному забезпеченні, що використовують 

платники податків повинно бути реалізовано: формування податкового 

документа в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату 

(стандарту); контроль за введенням даних відповідно до встановлених вимог; 

зберігання відправлених податкових документів в електронному вигляді та 

одержаних квитанцій у вигляді електронних даних у системі подання 

податкових документів в електронному вигляді; експортування податкових 

документів в електронному вигляді на електронні носії; візуальне відображення 

податкових документів в електронному вигляді електронними засобами та на 

папері у формі, встановленій для цих податкових документів. 

Незважаючи на вищенаведені переваги, електронна звітність має і 

недоліки. До них можна віднести такі, як:  

— за програмне забезпечення та послуги з передачі даних фірмі потрібно 

платити, а це додаткові витрати;  

— відправка електронної декларації в фінансові служби залежить від стану 

технічної бази та роботи інтернет-провайдера, але іноді відбуваються збої в 

програмі і тоді звітність може не надійти до податкового органу;  

— якщо при заповненні електронного формату бухгалтер припустився 

помилки, які програма не змогла виявити через збої, документ не пройде 

вхідний контроль у податковій. В такому випадку бухгалтер муситиме 

надсилати декларацію повторно;  

— при оперативній звірці документів іноді виявляють розбіжності 

отриманих даних з тими, які були представлені через збої програмного 

забезпечення. Через це доводиться дублювати всі звітні документи, 

представляючи їх в паперовому та електронному вигляді;  

— також може виникнути ситуація, коли потрібно представити примірник 

звітності на папері зі штампом податкової інспекції. У цьому разі бухгалтеру 

все одно доведеться їхати в податкову з паперовими примірниками.  

Зважаючи на пришвидшення економічних операцій з кожним днем, 

електронна звітність є невід'ємною необхідністю організації обліку та вимогою 

часу. За умови високого рівня технічної бази та програмного обслуговування, 

переваги від використання системи подання податкової звітності в 

електронному вигляді перевищать її недоліки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Загальні вимоги до складання та подання податкової звітності в Україні 

регулює ПКУ, ним визначені принципові положення, які використовуються у 

системі податкової звітності, а саме: 

- під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: 

строк та порядок подання звітності про обчислення та сплату податку (ст. 7 

ПКУ); 

- платник податків зобов'язаний: вести в установленому порядку облік 

доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати 

податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, 

встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та 

інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (ст. 16. 

ПКУ); 

- платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою 

декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих 

підприємств) (ст. 46 ПКУ); 

- відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення 

документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим 

органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, 

несуть: юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно 

до ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи (ст. 47); 

- податкова декларація складається за формою, затвердженою в певному 

порядку. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові 

реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.  

Як бачимо, у ПКУ досить широко використовується словосполучення 

“податкова звітність”: “податкова звітність з окремого податку”, “документи 

податкової звітності”, “обов'язкова податкова звітність”, “податковий звіт”, 
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“внесення змін до податкової звітності” та ін. Тому є потреба у розширеному 

тлумаченні контролюючими органами цього поняття, визначення податкової 

звітності в працях українських науковців узагальнено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Визначення податкової звітності в працях науковців України 
Автор Визначення поняття “податкова звітність” 

1 2 

Верига Ю.А.  звітність, яку складають суб'єкти господарювання, що є платниками 

податків та яка надає інформацію органам державної податкової 

адміністрації і характеризує стан розрахунків з державою за податками. 

Гега П.Т.,  

Доля Л.М. 

сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і 

податкового органу зі складання, ведення і здачі документів 

установленої форми, що містять відомості про результати діяльності 

платника податку, його майнове становище і фіксують процес 

обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету. 

Давідов Г.М., 

Шалімова Н.С.  

документація (податкові декларації, розрахунки, звіти, тощо), яка 

містить інформацію про розрахунок податкових зобов'язань, на підставі 

яких здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору 

(обов'язкового платежу), що підлягає сплаті до бюджету та державних 

цільових фондів у встановлені законом терміни, яка подається 

платником податку, податковим агентом в податкові органи. Вона 

подається суб'єктом господарювання у податкові органи у порядку, 

встановленому в податковому законодавстві. 

Кужельний М.В., 

Єфименко Т.І., 

Калюга Є. В.  

сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, 

відомостей тощо), які подаються платниками податків до державних 

податкових органів у терміни, встановлені законодавством. 

Купалова Г.І. характеризує стан зобов'язань підприємства, пов'язаних з нарахуванням 

і сплатою податків та інших обов'язкових платежів. Вона подається до 

органів податкової служби і позабюджетних фондів 

Кучерявенко М.П.  податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або 

особи яка його представляє) і податкового органа зі складання, ведення 

й надання документів встановленої форми, які містять відомості про 

результати діяльності платника податку, його майнове положення й 

фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті 

в бюджет. 

Левицька С.О. звітність підприємства по основних податках та обов'язкових платежах 

до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних 

бухгалтерського обліку з відповідним коригуванням в рамках 

податкового законодавства. 

Микитенко Т.В.  упорядкована система зведених взаємопов'язаних обліково-податкових 

показників, складених за спеціально затвердженою формою, яка 

характеризує результати та умови діяльності платникам податку за 

певний звітний період (місяць, квартал, рік). 

 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що це документ платника 

податків, який включає розрахунки, податкові декларації по кожному виду 

податку та іншого обов'язкового платежу, додатки до розрахунків і податкових 

декларацій, які складаються за затвердженими відповідними формами. 
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Податкова звітність має достовірно та правдиво відображати діяльність 

платника податків відповідно до даних фінансового обліку та податкових 

розрахунків. Відповідність податкової звітності якісним характеристикам дасть 

змогу податковим органам отримати інформацію щодо своєчасності й повноти 

виконання зобов’язань перед бюджетом. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

У системі податкового менеджменту важливе місце посідає планування, 

яке є першою та фундаментальною функцією менеджменту, тому можна 

стверджувати, що саме податкове планування стає фундаментальною функцією 

в системі управління підприємством. Основною метою податкового планування 

як структурної одиниці податкового менеджменту є досягнення паритету 

інтересів підприємства та державних органів влади. 

У “Фінансово-економічному словнику” наведено два визначення поняття 

“податкове планування”: 1) “визначення сум податкових платежів на плановий 

період, зокрема: податків, що їх відносять на витрати виробництва та обігу; 

податкових платежів, що їх відносять до ціни реалізації продукції (податок на 

додану вартість, акцизний податок тощо); податків на прибуток, загальної суми 

податкових платежів; 2) вибір між різними варіантами здійснення фінансово-

господарської діяльності підприємства і розміщення його активів з метою 

досягнення найнижчого рівня податкових зобов’язань, що виникають при 

цьому” [1, с. 415]. 

Податкове планування здійснюють “тільки в рамках чинного податкового 

законодавства, а в його основі лежать максимальне використання усіх 

http://www.nbuv.gov.ua/
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визначених законом податкових пільг” [2, с. 42], альтернативних рішень, 

прогалин законодавства. 

Основною метою податкового планування як структурної одиниці 

податкового менеджменту є досягнення паритету інтересів підприємства та 

державних органів влади. З огляду на це, можна виділити такі основні завдання 

податкового планування на підприємстві: максимізація прибутку підприємства 

та його раціональне розміщення (використання); оптимізація податкових 

платежів з урахуванням фінансових планів підприємства; управління 

грошовими потоками та податковими платежами підприємства; раціональне 

розміщення активів підприємства; правильне та своєчасне нарахування і сплата 

податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також державних 

цільових фондів згідно чинного законодавства. 

Податкове планування розпочинається з інформаційної оцінки 

зовнішнього середовища підприємства, аналізу його можливостей та загроз 

господарської діяльності. Враховуючи інформаційне забезпечення, 

підприємство формує податковий менеджмент і втілює його завдяки обраним 

методам менеджменту та відповідними до них інструментам податкового 

планування. Результатом цього поетапного процесу стає оптимізація сплати 

податкових платежів, раціонально побудована податкова політика 

підприємства, що позитивно впливає на ефективність діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Податкове планування займає невід’ємне та вагоме місце у системі 

податкового менеджменту підприємства, процес податкового планування 

зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Процес податкового планування [3, с. 57] 

 

Методи, інструменти та моделі реалізації податкового планування значною 

мірою залежать від його виду.  

У процесі реалізації податкового планування використовують 

різноманітний інструментарій від норм чинного законодавства до пошуку 

можливих прогалин у ньому. Важливе значення при виборі таких інструментів 

має можливість впливу на основні елементи податку: платників податку, об’єкт 

оподаткування, базу оподаткування, ставки податку, порядок обчислення 

податку, податковий період, термін та порядок сплати податку, термін та 

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Інструменти податкового планування – це засоби реалізації концепції 

податкового планування, до них відносять: заміну та розподіл відносин, зміну 

терміну сплати податкових платежів, вибір видів діяльності та видів продукції, 
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вибір спеціальних режимів оподаткування, списання запасів, амортизаційні 

відрахування, розподіл транспортно-заготівельних витрат, формування резервів 

(резервного капіталу), вибір системи оподаткування, перенесення об’єкта 

оподаткування, вид відносин, зміну структури капіталу чи його складових тощо 

[4, с. 35]. 

У процесі розроблення інструментів податкового планування підприємство 

має дотримуватись етапів, наведених на рис. 2.  

Рис. 2. Етапи розроблення інструментів податкового планування [4, с. 37] 
 

Виокремлюють три групи інструментів: 

1) податкові пільги – передбачене податковим та митним законодавством 

звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування і сплати податку 

та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, 

зазначених у ПКУ. Згідно зі ст. 30 ПКУ податкові пільги надають через: 

податкове вирахування (знижки), що зменшують базу оподаткування до 

нарахування податку та збору; зменшення податкового зобов’язання після 

нарахування податку та збору; встановлення зниженої ставки податку та збору; 

звільнення від сплати податку та збору [5]; 

2) альтернативні рішення – вибір найприйнятнішого рішення щодо 

використання певних інструментів, моделей оподаткування з погляду 

оптимізації податкових платежів; 

3) прогалини законодавства – комбінування суперечливих положень 

(норм) податкового законодавства з іншими нормативними актами з метою 

оптимізації податкових платежів із урахуванням презумпції правомірності дій 

платника податку. 
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Отже, вагоме місце в системі менеджменту підприємства займає податкове 

планування, його метою є збільшення доходів і прибутків підприємства за 

рахунок оптимізації податкових платежів та зменшення податкового 

навантаження. В його основі лежить максимальне використання усіх 

законодавчо визначених інструментів: податкових пільг, альтернативних 

податкових рішень, прогалин податкового законодавства та інших способів 

оптимізації податкових платежів у межах чинного законодавства. 
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ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ  

ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Загальний порядок оподаткування податком на додану вартість в Україні 

(визнання платників податку на додану вартість, об'єкти, бази та ставки 

оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування 

операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, 

поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку 

до бюджету) визначається Розділом У Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755 (з наступними змінами і доповненнями). 

В результаті нарахування та сплати в бюджет податків та обов’язкових 

платежів (здійснення розрахунків з бюджетом) у системі бухгалтерського 

обліку визнаються  та відображаються зобов’язання. 

Порядок формування та узагальнення в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності інформації про зобов’язання підприємств , організацій та 

інших юридичних осіб незалежно від форм власності та галузей діяльності 

(крім бюджетних установ) регламентується Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року, №20. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
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Зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємств за всіма видами 

платежів до бюджету, в т.ч. по ПДВ, та за фінансовими санкціями, що 

справляються в дохід бюджету призначено рахунок 64 Розрахунки за 

податками і платежами” (рахунок балансовий, пасивний, призначений для 

обліку джерел господарських засобів). По кредиту рахунку 64 “Розрахунки за 

податками й платежами” відображаються нараховані суми податків та платежів 

до бюджету, по дебету – їх фактичне перерахування. Рахунок 64 “Розрахунки за 

податками і платежами” має такі субрахунки: 641 “Розрахунки за податками”; 

642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”; 643 “Податкові зобов’язання”; 

644 “Податковий кредит”. Методика бухгалтерського обліку податкового 

зобов’язання підприємства по ПДВ наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ (податкове зобов’язання) 
 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

 1 подія – реалізація ТМЦ, робіт, послуг 

1 Реалізація готової продукції 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

701 “Дохід від реалізації готової 

продукції” 

2 Реалізація товарів 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

702 “Дохід від реалізації товарів” 

3 Реалізація робіт та послуг 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

703 “Дохід від реалізації робіт і 

послуг” 

4 Реалізація необоротних 

активів 

377 “Розрахунки з різними 

дебіторами” 

712 “Дохід від реалізації інших 

оборотних активів” 

5 Реалізація запасів 377 “Розрахунки з різними 

дебіторами” 

712 “Дохід від реалізації інших 

оборотних активів” 

6 Податкове зобов’язання по 

ПДВ 

701, 702, 703 “Дохід від 

реалізації” 

641 “Розрахунки за податками і 

платежами” 

7 Дохід від реалізації без ПДВ 701, 702, 703 “Дохід від 

реалізації” 

791 “Результат основної 

діяльності” 

 2 подія – надходження оплати від покупців і замовників 

8 Надійшли грошові кошти від 

покупців і замовників 

301 “Готівка”, 311 

“Поточний рахунок” 

361 “Розрахунки з поукцями і 

замовниками”, 377 “Розрахунки з 

різними дебіторами” 

 1 подія – надходження авансу від покупців і замовників 

1 Надходження авансу від 

покупців і замовників 

301 “Готівка”,  

311 “Поточний рахунок” 

681 “Розрахунки за авансами 

одержаними” 

2 Податокове зобов’язання по 

ПДВ 

643 “Податкове 

зобов’язання” 

641 “Розрахунки за податками і 

платежами” 

 2 подія – реалізація ТМЦ, робіт та послуг 

3 Реалізація готової продукції 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

701 “Дохід від реалізації готової 

продукції” 

4 Реалізація товарів 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

702 “Дохід від реалізації товарів” 

5 Реалізація робіт та послуг 361 “Розрахунки з 

покупцями і замовниками” 

703 “Дохід від реалізації робіт і 

послуг” 



155 

 

6 Реалізація необоротних 

активів 

377 “Розрахунки з різними 

дебіторами” 

742 “Дохід від реалізації 

необоротних активів” 

7 Реалізація запасів 377 “Розрахунки з різними 

дебіторами” 

712 “Дохід від реалізації інших 

оборотних активів” 

8 ПДВ 701, 702, 703 “Дохід від 

реалізації” 

643 “Податкове зобов’язання” 

9 Дохід від реалізації без ПДВ 701, 702, 703 “Дохід від 

реалізації” 

791 “Результат основної 

діяльності” 

10 Зарахування одержаного 

авансу в оплату покупців і 

замовників 

681 “Розрахунки за авансами 

одержаними” 

361 “Розрахунки з покупцями і 

замовниками”, 377 “Розрахунки з 

різними дебіторами” 

Методика бухгалтерського обліку податкового кредиту підприємства по 

ПДВ наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ (податковий кредит) 
№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

 1 подія – надходження ТМЦ, робіт та послуг 

1 Надходження оборотних 

активів (вартість без ПДВ) 

20 “Виробничі запаси”. 22 

“МШП”, 28 “Товари” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками” 

2 Надходження необоротних 

активів (вартість без ПДВ) 

151, 152, 153, 154 

“Капітальні інвестиції” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками” 

3 Придбання робіт та послуг 

(вартість без ПДВ) 

23 “Виробництво”,  

91 “Загальновиробничі 

витрати, 

 92 “Адміністративні 

витрати”, 93 “Витрати на 

збут”, 94 “Інші операційні 

витрати” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками”, 

685 “Розрахунки з різними 

кредиторами” 

4 Податковий кредит по ПДВ 641 “Розрахунки за 

податками” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками”,  

685 “Розрахунки з різними 

кредиторами” 

 2 подія – оплата постачальникам і підрядчикам 

5 Перерахування грошових 

коштів в оплату 

постачальникам і 

підрядникам 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і 

підрядчиками”, 685 

“Розрахунки з різними 

кредиторами” 

301 “Готівка”, 311 “Поточний 

рахунок” 

 1 подія – надання авансу постачальним і підрядникам 

1 Перерахування авансової 

оплати постачальникам і 

підрядникам 

371 “Розрахунки за авансами 

наданими 

301 “Готівка”,  

311 “Поточний рахунок” 

2 Податковий кредит 641 “Розрахунки за 

податками” 

644 “Податковий кредит” 

 2 подія – надходження ТМЦ, робіт та послуг 

3 Надходження оборотних 

активів (вартість без ПДВ) 

20 “Виробничі запаси”. 22 

“МШП”, 28 “Товари” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками” 

4 Надходження необоротних 

активів (вартість без ПДВ) 

151, 152, 153, 154 

“Капітальні інвестиції” 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками” 

5 Придбання робіт та послуг 

(вартість без ПДВ) 

23 “Виробництво”, 

 91 “Загальновиробничі 

витрати,  

92 “Адміністративні 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками”, 

685 “Розрахунки з різними 

кредиторами” 
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витрати”, 93 “Витрати на 

збут”, 94 “Інші операційні 

витрати” 

6 ПДВ 644 “Податковий кредит” 631 “Розрахунки з 

постачальниками і підрядчиками”,  

685 “Розрахунки з різними 

кредиторами” 

7 Зарахування наданого авансу 

в оплату постачальникам і 

підрядчикам 

631 “Розрахунки з 

постачальниками і 

підрядчиками”,  

685 “Розрахунки з різними 

кредиторами” 

371 “Розрахунки за авансами 

наданими” 

 

Згідно Розділу У Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755, з 

01.01.2015р. запроваджено ЕСА (електронну систему адміністрування) ПДВ, у 

межах якої суцільний документообіг щодо виписки і надання податкових 

накладних контрагентам здійснюється у електронному вигляді та реєстрації 

продавцем у Єдиному державному реєстрі податкових накладних підлягають 

всі податкові накладні протягом 15 днів з дати виникнення у нього податкових 

зобов’язань. Для здійснення електронного документообігу по ПДВ більшість 

платників ПДВ в Україні використовують АСОІ “М.Е.D.О.С.”. 
 

Список використаних джерел 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій: зат. Наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 [Електронний ресурс] / Офіційний веб - 

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show 

2. Податковий кодекс України : від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс] – 

Режим  доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /z0027-00-13.04.2013.  
3. П(С)БО 11 “Зобов’язання”: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 

318 [Електронний ресурс] / Офіційний веб - сайт Верховної Ради України. – Режим доступу 

: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

 

 

Коваленко В. О. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Наук. керівник: к.е.н., доц. Пилявець В.М., 
Вінницький навчально-науковий інститут 

економіки ТНЕУ 

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

Податок на прибуток підприємств є одним із чотирьох 

бюджетоутворюючих податків та відіграє важливу регулюючу роль в 

економічній системі країни. Основне призначення даного податку є 

регулювання підприємницьких діяльності, стимулювання розвитку 

інвестиційних процесів та нарощення капіталу суб’єктів підприємництва.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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Фіскальне значення податку може також розглядатися як здатність 

створювати ефекти щодо формування бюджетних ресурсів із метою 

забезпечення суспільно необхідних видатків. Важливим у цьому контексті є 

визначення динаміка податку на прибуток у доходах Зведеного бюджету 

України в цілому та в податкових надходженнях зокрема. 

З 2013 по 2017 рік ставка податку на прибуток знизилась із 25   % до 18  % 

і сьогодні є однією із найнижчих серед країн ЄС. Зниження ставки податку, а 

також зміни в контингенті платників (їх кількості, галузевої та територіальної 

структури), кризова ситуація в економіці країни, зміни в податковому 

законодавстві внаслідок податкових реформ 2014-2016 років вплинули на 

реалізацію як фіскальної, так і регулюючої функції цього податку.  

Динаміка номінальних та реальних надходжень податку на прибуток 

підприємств Номінальні надходження податку на прибуток до зведеного 

бюджету України за 5 років зросли на 27 % (із 55 млрд грн у 2013 році до 70,4 

млрд грн на кінець 2017 року). У 2014-2015 роках кризова ситуація в економіці 

України, поява тимчасово окупованих та непідконтрольних територій 

позначились на кількості суб’єктів господарювання, які сплачували податок на 

прибуток підприємства до бюджету, результатах їх господарської діяльності, а 

отже, на номінальних сумах сплачених ними податків. Проте, враховуючи 

високу інфляцію та незмінну ставку податку на прибуток, реальні надходження 

від податку на прибуток до зведеного бюджету, за вирахуванням впливу 

інфляційного чинника, скоротились. 

У 2015 році продовжилась тенденція до зниження середньої суми 

надходжень бюджету від одного платника цього виду податку. Означені 

тенденції у 2014-2015 роках (період економічної кризи) супроводжувались 

такими же наслідками. Аналіз динаміки надходжень податку на прибуток 

підприємства за 2013-2017 роки свідчить про поступове зменшення значення 

цього податку у формуванні доходної частини бюджету країни (Табл. 1). 

Таблиця 2 

Аналіз динаміки формування податкових надходжень до зведеного 

бюджету України в розрізі податків за 2013 -2017 роки, млн. грн. [2] 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Доходи бюджету 429,9 443,9 652,1 782,7 1016,8 

Податкові надходження 341,2 355,4 507,6 650,8 828,2 

Податок на прибуток 

підприємств 

55 40,2 39,1 60 70,4 

Податок на доходи 

фізичних осіб 

72,2 75,2 100 138,8 185,7 

Податок на додану 

вартість 

181,7 189,2 246,9 329,9 434 

Акцизний податок 36,7 45,1 70,8 101,8 121,5 
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Отже, інфляційні процеси в країні були одним із ключових чинників, що 

вплинули на номінальне зростання надходжень податку на прибуток 

підприємств.  

Як свідчать дані [3], в 2017 році номінальні надходження податку на 

прибуток у зведеному бюджеті були у 1,27 рази вищі за показники 2013 року. 

Проте в порівнянних цінах 2010 року реальні надходження податку на 

прибуток підприємств за 5 аналізованих років, навпаки, скоротились в 35 %. 

Згідно з даними Рахункової палати, при збільшенні у 2014 році кількості 

платників податку порівняно з 2013 роком (на 4,5 %), середня сума його 

надходжень у розрахунку на одного платника податку скоротилися з 89,6 тис. 

грн до 62,7 тис. грн (або на 30%), що свідчить про зниження прибутковості 

діяльності підприємств у цей період. 

Виходячи із наведених даних та враховуючи статистику надходжень від 

податку на прибуток підприємств в останні роки та переплати цього податку, 

можна зробити висновок, що цей податок наразі не є бюджетоутворюючим. 

Доходи від податку на прибуток знижуються передусім через суттєві 

податкові збитки, які переносяться на майбутні періоди платники податку на 

прибуток 

Наразі тенденції щодо обсягів податку на прибуток підприємств у 

2013-2017 роках супроводжувались такими наслідками. 

1. Суттєве зниження прибутку прибуткових підприємств та фінансового 

результату до оподаткування у суб’єктів господарської діяльності в Україні в 

цілому в 2014-2015 рр. 

2. Скороченням кількості діючих підприємств: згідно з даними Держаної 

служби статистики України (ДССУ), у 2014 році з обліку було знято кожне 

четверте велике підприємство, майже кожне шосте середнє та мале 

підприємство, кожне восьме мікропідприємство. У 2016-2017 роках ситуація 

дещо стабілізувалася, проте кількість великих підприємств, включених до 

реєстру ДССУ, зменшилась ще на 15  %.  

3. Зростання безробіття: за аналізований період більше ніж на чверть 

скоротилась кількість найманих працівників, причому найбільше скорочення 

спостерігалось на великих та малих підприємствах (майже на 30  %). 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 

Податок на додану вартість – це загальнодержавний непрямий податок, 

який забезпечує стабільність грошових надходжень до державного бюджету 

України. ПДВ вважається найпроблемнішим податком, оскільки він складний у 

нарахуванні та сплаті. Від правильності ведення обліку та відображення сум 

податкового зобов’язання та податкового кредиту на рахунках бухгалтерського 

обліку залежать повнота та своєчасність розрахунків підприємства з бюджетом 

за цим податком, а також вчасне уникнення штрафних санкцій, які можуть 

застосувати контролюючі органи до підприємства. 

Досліджуючи структуру податкових надходжень державного бюджету 

України відмітимо, що податок на додану вартість є провідною ланкою 

бюджетної системи України. Щоб переконатися в цьому, на основі даних 

Державної служби статистики України за 2015–2018 рр. розглянемо структуру 

податкових доходів, які отримав державний бюджет за вищевказаний період 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Податкові надходження до Державного бюджету України у розрізі 

основних бюджетоутворюючих податків за 2015-2018 рр. [1], [2] 

Період 
Одиниця 

виміру 

Податкові 

надходження 

всього 

ПДВ 
Податок на 

прибуток 

Акцизний 

податок 
Мито Інші 

2015 
млрд. грн 409,42 178,45 34,78 63,11 39,88 93,20 

% 100 43,59 8,49 15,41 9,74 22,78 

2016 
млрд. грн 503,88 235,50 54,34 90,12 20,00 103,92 

% 100 46,74 10,78 17,89 3,97 20,62 

2017 
млрд. грн 627,15 313,98 66,91 108,29 23,90 114,07 

% 100 50,06 10,67 17,27 3,81 18,19 

2018 
млрд. грн 750,16 374,51 82,32 124,10 28,07 141,16 

% 100 49,95 10,97 16,54 3,74 18,81 

Аналізуючи дані можна стверджувати, що питома вага надходжень до 

бюджету у вигляді податку на додану вартість за останні роки становить 43-

50%. 

Сьогодні основними законодавчими та нормативно-правовими актами, які 

регулюють питання нарахування й сплати, ведення бухгалтерського обліку 

податку на додану вартість є Податковий кодекс України [3], Інструкція про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств й організацій [4],  
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Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість [5]. Для обліку 

податку на додану вартість Інструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, затвердженою наказом МФУ № 291 від 30.11.99 р., 

передбачено рахунок 64 “Розрахунки за податками і платежами” з 

використанням субрахунків 641 “Розрахунки за податками”, 643 “Податкові 

зобов’язання”, 644 “Податковий кредит”. Також для обліку ПДВ до субрахунку 

641 відкривається окремий аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на 

додану вартість”. [4]. 

Субрахунки 643 та 644 є транзитними та застосовуються для коригування 

податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ у випадку авансових 

платежів. Застосування зазначених субрахунків в бухгалтерському обліку є 

складним трудомістким процесом, адже за кожним первинним документом, 

пов’язаним з оплатою чи відвантаженням (отриманням товарів), необхідно 

встановити, яка з подій відбулася раніше (правило “першої події”), і тільки 

після цього зробити відповідні записи на рахунках.  

О. В. Будько та А. В. Бурковська вважають, що назви субрахунків 643 і 644 

невдалі та не відповідають своєму економічному змісту й не дають чіткого 

уявлення про те, що саме на них обліковується. 

На практиці найчастіше виникають помилки саме при використанні 

правила “першої події”, що є основним недоліком облікового відображення 

ПДВ. Це пов’язано з тим, що в бухгалтерському обліку доходи та витрати 

відображаються на основі принципу нарахування за відвантажену продукцію, 

виконанні роботи, наданні послуги, а в податковій звітності діє правило 

“першої події”. Тобто, у податковій звітності отримані аванси (передоплати) 

визнаються доходом, а у бухгалтерському обліку – відображаються в складі 

зобов’язань.  

Враховуючи даний недолік, ми вважаємо, що для ведення обліку ПДВ 

більш доречно застосовувати метод нарахувань, який передбачає облік доходів 

і видатків платника податків незалежно від моменту надходження коштів, від 

моменту оплати товарів (робіт, послуг). При цьому методі доходи і видатки 

фіксуються з моменту виконання робіт, поставки товарів, надання послуг. 

Тобто, операції з отримання або видачі авансу не призводитимуть до 

виникнення податкового зобов’язання й податкового кредиту за ПДВ 

відповідно. 

Отже, з метою спрощення обліку ПДВ рекомендується запровадити метод 

нарахувань і внести відповідні зміни до ПКУ, що дозволить достовірно 

відображати інформацію про розрахунки підприємств із бюджетом за ПДВ на 

рахунках бухгалтерського обліку. 
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО В УМОВАХ 

 ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 

 

В сучасних умовах господарювання перегляд механізмів регулювання 

економічних процесів в Україні потребує особливої уваги. В першу чергу це 

стосується податкових механізмів. Податкова система України ніколи не 

відзначалася достатньою ефективністю попри неодноразові спроби її 

реформування. Одним з головних джерел надходження до бюджету в країнах 

Євросоюзу є ПДФО. На наш погляд, в Україні цей податок потребує перегляду 

механізмів адміністрування та сплати, недосконалість яких, особливо в 

кризових умовах, зумовлює негативні наслідки.  

До основних недоліків механізму оподаткування ПДФО в Україні можна 

віднести: складний механізм справляння податку; значний рівень податкового 

навантаження; значну диференціацію доходів громадян (значне податкове 

надходження до бюджету припадає на населення з низьким рівнем доходів); 

постійні зміни у законодавчій базі та суперечки у визначення податкових пільг; 

існування тіньового сектору економіки [1]. 

Станом на 2019 рік ставка ПДФО із заробітної плати в Україні складає 

18 %, однак варто відмітити, що у більшості країн Євросоюзу дана ставка 

значно вища. Зокрема найбільша максимальна ставка податку на доходи у 

Франції – 47,6%. Однак особливістю європейської системи оподаткування є 

саме застосування прогресивних ставок. Крім того, в країнах Євросоюзу ПДФО 

може стягуватись не з доходів кожного громадянина, а з сумарного доходу всієї 

сім’ї [2, 3].  

Варто зазначити, що в Україні вже був досвід оподаткування доходів за 

прогресивною шкалою, однак через недосконалість податкових механізмів, такі 

ставки податку призвели до того, що частина заробітної плати перейшла в 

“тінь”. На нашу думку, в Україні оподаткування доходів громадян має 

відбуватись на основі комбінованих технологій справляння ПДФО. Це означає, 

http://zakon0.rada.gov.ua/z0893-99
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що врахувавши специфіку отримання кожного виду доходу, він має 

оподатковуватись за своїм окремим механізмом. Для збільшення податкових 

надходжень до бюджету та покращення економічного розвитку країни, перш за 

все необхідно: 

1) зменшити податкове навантаження на соціально незахищені верстви 

населення і досягти зростання відповідальності серед платників податку через 

ухилення від сплати; 

2) запровадити диференціацію податкових ставок в залежності від виду 

діяльності платника та розміру отриманого доходу; 

3) забезпечити соціально-економічну справедливість податкової політики в 

Україні, внаслідок застосування практики оподаткування країн Євросоюзу, 

врахування сімейного стану платника, кількості працюючих у сім’ї, наявності 

дітей та утриманців [3]. 

Отже, необхідно поступово знижувати податкове навантаження на доходи 

фізичних осіб, враховуючи міжнародний досвід та адаптуючи його до 

специфіки умов та економічного розвитку країни, що дозволить нашій країні 

стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у світовому просторі. 

Використання помірних ставок ПДФО призведе до зменшення податкового 

навантаження на платників, що мають низькі та середні розміри доходів, а 

впровадження максимальної ставки для заможних громадян збільшить 

надходження до бюджету. 
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Основним інструментом державного регулювання ринкової економіки 

важливе місце займають податки. Саме за допомогою податкової політики 

держава може впливати на економічні процеси на різних рівнях економіки. 
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Існує низка основних податків, які отримали загальносвітове визнання, хоча 

механізм їх сплати може істотно відрізнятися в різних країнах. 

Податкова система – це сукупність установлених у країні податків, зборів і 

платежів, які взаємно пов’язані між собою та органічно доповнюють один 

одного, але мають різну цілеспрямованість. У загальній системі державного 

регулювання ринкової економіки, зокрема податкової системи, особливе місце 

належить податкам. При цьому чітке визначення терміну “податок” дає 

можливість правильно застосовувати норми законодавства, що регулюють 

порядок установлення й стягнення податкових платежів, та визначають обсяг 

повноважень і компетенцію податкових органів. 

Розглянувши підходи зазначені в науковій літературі зазначити, що у 

міжнародній практиці оподатковування вироблені два основних підходи до 

тлумачення економічної сутності податку: широкий та вузький. У широкому 

розумінні будь-який внесок, відрахування, збір, тариф підпадають відносять 

називають податком. 

У вузькому розумінні податків його розглядають як одну з різновидів 

фіскальних платежів, що відповідає певним вимогам. Так, податком називають 

обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з 

платників податку відповідно до Податкового кодексу [1]. На думку вчених 

Маркса К. та Енгельса Ф., “податки – це внески громадян, необхідні для 

утримання публічної влади...”. Сміт А., дотримуючись теорії про 

непродуктивність державних послуг, одночасно вважав податок справедливою 

ціною за сплату послуг державі [2]. Ми погоджуємось із визначенням сутності 

податків, що наведено у роз’яснювальних листах ДПІ: “податки є 

обов’язковими платежами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи 

фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави, 

передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами. Це одна з 

форм вирівнювання юридичних і фізичних осіб з метою досягнення соціальної 

справедливості й економічного розвитку. Вилучаючи частину доходів 

підприємців і громадян, держава гарантує їх ефективніше використання для 

задоволення потреб суспільства в цілому і досягнення зростання добробуту” 

[3]. Тобто, податки – це встановлені вищим органом державної законодавчої 

влади обов’язкові платежі, що сплачують фізичні і юридичні особи у бюджет у 

розмірах і в терміни, передбачені законом.  

Об’єктом оподаткування є розмір одержаного доходу або майна. Джерелом 

податку є одержаний прибуток або інші форми вигоди чи доходу. Суб’єктом 

оподаткування є юридична чи фізична особа, що сплачує податок.  

Податки виконують ряд соціально-економічних функцій, які 

використовуються державою для розробки та реалізації податкової політики. 

Податкова політика являє собою систему заходів держави спрямованих на 

використання податкового механізму в інтересах розвитку виробництва, 

зростання доходів підприємств і фізичних осіб, а також забезпечення на цій 

основі формування централізованих фондів фінансових ресурсів. Традиційно 

економічна наука виділяє дві функції податків – фіскальну та розподільчу, 



164 

 

проте відносять й інші функції. Дослідивши функції податків, наведемо їх 

коротку характеристику: 

фіскальну – виявляється у вилученні частини доходів платників податків, в 

рівні цього вилучення і в його організації, а також у використанні різних 

примусових заходів для своєчасного і повного формування бюджету та інших 

загальнодержавних фондів фінансових ресурсів; 

перерозподільну – передбачає перерозподіл податків, що надійшли в 

централізовані фінансові фонди і у вигляді фінансування з бюджету 

направляються на ті чи інші цілі – освіту та науку, утримання органів 

управління і т. д.; 

контрольну – здійснюється у процесі стягування податків;  

регулюючу (стимулюючу) – реалізується через зміну податкового 

законодавства, яке покликане створювати суб’єктам господарювання 

сприятливі умови для розвитку виробництва шляхом використання новітніх 

технологій та активізації інвестиційної стратегії [1]. 

невиробничу – повинна стимулювати інвестиції в новітні технології та 

наукові розробки з метою підвищення конкурентоспроможності товарів як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також збільшення обсягу 

виробництва тих з них, які користуються підвищеним попитом; 

соціальну – реалізується шляхом впливу на формування сукупного 

інтелекту та моральності людини, яка виявляється забезпечення якості життя – 

її тривалості, гідних умов існування. 

Таким чином, під податками розумітимемо обов’язковий, безумовний 

платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку 

відповідно до вимог Податкового кодексу. Із взаємодії функцій податків 

випливає важливий у теоретичному плані висновок про те, що специфічне 

суспільне призначення податків знаходить своє вираження не в існуванні 

кожної функції окремо, а лише в їх єдності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МСБО “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” В УКРАЇНІ 
 

Сучасні умови господарювання підприємств усіх видів діяльності 

вимагають максимізації ефективності використання усіх ресурсів підприємства, 

зокрема людських, фінансових, та матеріальних, що є одним з основних завдань 

в управлінні будь-якого суб’єкта господарювання. Для забезпечення 

безперервного виробництва в умовах високого рівня конкурентної боротьби, 

важливим є ефективне використання основних засобів. Значної уваги у своїх 

працях зазначеній проблематиці та питанню приділили відомі українські 

вчені ,такі як Бутинець Т. А., Бутинець Ф. Ф., Домбровська Н. Р., Жадан Т. А., 

Зінкевич О. В., Коваленко О.В., Кузьмін Д. Л., Матушкіна М. П., Мордвінцева 

Т. В., Панчук Л. В., Стельмах Х. П. та інші. 

Ефективне використання основних засобів потребує правильної організації 

обліку, що дає змогу приймати виважені управлінські рішення на основі якісної 

інформації щодо їх наявності, руху та стану. Порівняння критеріїв  визнання 

активу основним засобом наведено в табл. 1  

Таблиця 1 
Критерії для визнання активу основним засобом (складено автором на основі [1, 2]) 
№ П(С)БО 7 “Основні засоби” М(С)БО 16 “Основні засоби” 

1 Якщо існує імовірність того, що 

підприємство/установа отримає в майбутньому 

економічні вигоди від його використання 

Є ймовірність, що мaйбутні економічні вигоди, 

пов'язані з об’єктом, надійдуть до суб’єкта 

господарювання 

2 Утримуються з метою використання їх у 

процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам  

Буде використовуватися у виробничому процесі 

або під час постачання товарів чи надання послуг, 

здачі в оренду чи в адміністративних цілях 

3 Термін корисного використання (більше року 

або операційного циклу, якщо він довший за 

рік) 

Строк використання – протягом більш ніж одного 

звітного періоду. 

4 Вартість об’єкта може бути достовірно 

визначена 

Собівартість об’єкта можна достовірно оцінити 

5 Одиницею обліку основних засобів, є об’єкт 

основних засобів. Об’єкт основних засобів – це: 

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і 

приладдям до нього або окремий конструктивно 

відокремлений предмет, що призначений для 

виконання певних самостійних функцій. 

На відміну від П(С)БО 7 у МСБО 16 не визначено, 

що вважати одиницею основних засобів для їх 

бухгалтерського обліку. Тобто підприємство 

повинне застосовувати професійне судження, 

визначаючи в кожному конкретному випадку, що 

приймати за одиницю обліку основних засобів – 

окремий об’єкт, його вагомий компонент або групу 

однорідних об’єктів 
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Порівнюючи дефініції, представлені у національному П(С)БО 7 “Основні 

засоби” (далі – П(С)БО 7) та міжнародному стандарті МСБО 16 “Основні 

засоби” (далі – МСБО 16) можна зробити висновок про їх подібність.  

У цілому, порівнюючи порядок оцінки основних засобів за національними 

та міжнародними стандартами (табл. 2) можна зробити висновок, про їх 

подібність, однак певні відмінності спостерігаються в частині оцінки, 

переоцінки, визнання первісної вартості, амортизації та вибуття. Відмінні риси 

між П(С)БО 7 та МСБО 16 можна пояснити тим, що міжнародний обліковий 

стандарт носить загальний рекомендаційний характер та не враховує 

національних особливостей ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

Таблиця 2 

Оцінка основних засобів та їх види (складено автором на підставі [1, 2]) 
Оцінка П(С)БО 7 “Основні засоби” М(С)БО 16 “Основні засоби” 

Первісна  + + 

Справедлива  + + 

Переоцінена + + 

Чиста вартість реалізації 

необоротного активу 

+ - 

Вартість, яка амортизується + + 

Ліквідаційна + + 

Залишкова + - 

Поточна або відновна - + 

Балансова - + 

Можлива ціна продажу - + 

 

Вибір оптимального методу нарахування амортизації є важливим у 

діяльності кожного господарюючого суб’єкта, оскільки це впливає на розмір 

амортизаційних відрахувань та на формування фінансових результатів. В 

П(С)БО 7 регламентовано використання п’яти методів нарахування  

амортизації, кожен з яких має власні переваги та недоліки, в той час за 

міжнародним стандартом передбачено використання трьох методів – 

прямолінійний, зменшення залишку та метод суми одиниць продукції. 

Визначення амортизації в МСБО 16 наведене в п.6 стандарту, за яким 

амортизація – це “систематичний розподіл суми активу, що амортизується, 

протягом строку його корисної експлуатації” [1].  

Дане визначення є майже ідентичним визначенню, що наведене у 

національному стандарті. Аналогічно П(С)БО 7, у МСБО 16 передбачено, що 

суб’єкт господарювання самостійно приймає рішення про використання 

методів амортизації. При проведенні трансформації фінансової звітності 

проводяться ряд коригувань, які побудовані на різниці у підходах, визначених 

нормами П(С)БО та МСФЗ. Розглянемо типові відмінності між національними 

та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

При підготовці фінансової звітності за МСФЗ необхідно звернути увагу на 

облікові оцінки. У  табл. 3 наведена інформація щодо первісних та подальших 

оцінок активів та зобов'язань, які відображаються в фінансовій звітності. 
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Таблиця 3 

Первісна та наступні оцінки активів та зобов'язань, які знаходять 

відображення у фінансовій звітності 
Об’єкт Первісна оцінка Оцінка після первісного визнання 

Основні засоби Справедлива вартість (вартість 

придбання)  

Залежно від моделі оцінки: 

1. За історичною вартістю: найменша з 2-х 

величин: 

БВ (балансова вартість) = ПВ (первісна 

вартість) – Амортизація – Збиток від 

знецінення; або Сума очікуваного 

відшкодування. 

2. За справедливою вартістю. 

 

В Україні визначено суб’єктів господарювання, які за 2018 рік повинні 

складати фінансову  та консолідовану звітність за міжнародними стандартами. 

Тому  виникла необхідність трансформації звітності складеної у 2018 році у 

звітність за МСФЗ, сутність якої зводиться до: приведення залишків на початок 

переходу на МСФЗ у повну відповідність до правил, встановлених 

міжнародним стандартом бухгалтерського обліку; вибір облікової політики за 

МСФЗ; проведення оцінки активів та зобов’язань у відповідність до критеріїв 

визнання та трансформації балансу; визначення відстрочених податків, які 

пов’язані з коригуванням оцінки активів і зобов’язань. Передбачена методика 

трансформації облікової інформації дозволить об’єктивно і достовірно 

відображати її в бухгалтерському обліку відповідно до міжнародної практики. 
 

 

Винницька А. Ю. 
здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Чабанюк О. М., к.е.н., доц. 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ГОТЕЛІ 

 

Управлінська праця це вид суспільної праці, основним завданням якої є 

забезпечення раціональної, цілеспрямованої, скоординованої діяльності 

трудових колективів із метою підвищення ефективності функціонування 

підприємства. 

Метою управлінської праці є визначення цілей організації та створення 

умов для їх досягнення, координація спільної діяльності працівників 

організації. Об'єктом управлінської праці є праця персоналу організації. 

Предметом управлінської праці є інформація, стосунки людей у процесі 

організації спільної діяльності. Засобами управлінської праці є інтелект, знання 

та вміння людей, задіяних у процесі виконання поставлених цілей.  

Існує 3 категорії менеджерів : менеджери вищого, середнього та нижчого 

рівнів. Менеджери вищого рівня – у більшості випадків це власники 



168 

 

підприємств. Менеджери середнього рівня – керівник готелю та його 

заступник. Менеджери нижчого рівня – керують функціональними 

підрозділами. 

Оскільки й люди, й ситуації постійно змінюються, менеджер має бути 

досить гнучким. Розуміння ситуації та знання того, як керувати людськими 

ресурсами є найважливішими компонентами ефективного керівництва. Це 

свідчить про те, що управлінська праця належить до таких видів людської 

діяльності, які потребують специфічних особистісних якостей, що роблять 

конкретну особистість професійно придатною до управлінської діяльності. 

Управлінська праця у готельному бізнесі має особливості, що зумовлені його 

специфікою, а саме: 

– постійний пошук “нових” прихованих потреб споживачів із метою 

запропонувати заходи щодо їх задоволення;  

– розробка та впровадження нових видів послуг;  

– розробка дійових максимально ефективних посадових інструкцій;  

– розробка раціональної організації праці обслуговуючого персоналу, що 

сприяє підвищенню рівня культури обслуговування та максимального 

задоволення потреб клієнтів;  

– початкове навчання й подальше постійне тренування персоналу готелів 

згідно з попитом ринку тощо. 

Головними причинами нестачі кваліфікованого управлінського персоналу 

на підприємствах готельного бізнесу є: 

– політична нестабільність, злочинність, корупція;  

– неефективна система мотивації праці (низька заробітна платня, слабкий 

зв'язок із результатами праці, відсутність дійових моральних та матеріальних 

стимулів до праці тощо); 

 – відсутність періодичного підвищення кваліфікації управлінського 

персоналу (провідних керівників, фахівців); 

– значні недоліки в системі якості праці менеджерів (відсутність розробок 

та практичного впровадження).  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективність діяльності сучасного підприємства залежить не лише від 

достатньої кількості матеріальних та фінансових ресурсів, а й від наявності та 

раціонального використання знань та інформації, що знаходять своє втілення в 

його інтелектуальному капіталі. Виникнення інтелектуального капіталу стало 

закономірним результатом піднесення ролі та значення людського розуму, 

науки, інформації та знань у розвитку економіки і суспільства загалом [1]. 

Інтелектуальний капітал дедалі ширше охоплює все суспільство, 

комерційні підприємства та некомерційні організації, установи. Сьогодні вже 

немає сумніву у тому, що інтелектуальний капітал стає не лише 

найпотужнішим самостійним економічним активом, але й необхідною умовою 

ефективного використання усіх інших економічних активів.  

Сьогодні серед фахівців менеджменту існує думка, що керувати 

підприємством – це означає керувати людьми. А людина – це головний носій 

інтелектуального капіталу. Таким чином, інтелектуальний капітал сьогодні має 

таке ж велике значення як і основний та оборотний капітал. Під 

інтелектуальним капіталом більшість сучасних вчених мають на увазі здатність 

створювати нову вартість інтелектуальних ресурсів та інтелектуальних 

продуктів. З розповсюдженням операцій купівлі-продажу інтелектуальних 

продуктів закономірно виникла необхідність облікового (вартісного) 

відображення об’єктів, які призводять до зростання ціни підприємства. Разом з 

тим в економічній літературі неодноразово наголошувалося на неспроможності 

бухгалтерської науки обліковувати ці “нові активи”, де основна причина – 

використання принципу обачності. У результаті, на підприємствах 

інтелектуальний капітал не виділяється у вигляді окремого об’єкта обліку, що 

спонукає до розгляду, узагальнення та виявлення тенденцій розвитку 

досліджень загального та прикладного характеру. Огляд наукової літератури 

засвідчує, що терміну “інтелектуальний капітал” приділяється все більше уваги. 

Автори ототожнюють це поняття з нематеріальними активами, з гудвілом, 

ставлять на одному рівні з інтелектуальною власністю. Ми підтримуємо 

твердження, що з погляду бухгалтерського обліку інтелектуальний капітал 

включає нематеріальні активи, що відображені на балансі підприємства 

(інтелектуальна власність), та знання, які не відображені в обліку – знання 

працівників, їх вміння, організаційну культуру тощо [2]. 

Дискусійними є підходи до структури інтелектуального капіталу стосовно 

ведення його обліку. Відносно організації обліку, загальна тенденція підходів 
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до аналізу та оцінювання складових інтелектуального капіталу закладена 

Міжнародною бухгалтерською федерацією (IFAC), де у розроблених 

стандартах пропонується розглядати інтелектуальний капітал як такий, що 

структурно складається з трьох основних блоків: людський капітал, 

структурний або організаційний капітал та капітал відносин із зовнішнім 

середовищем [3].  

В цілому ж, теоретичні напрацювання науковців щодо обліку 

інтелектуального капіталу узагальнено у вигляді чотирьох підходів, які 

доцільно покласти в основу його подальшого розвитку: класичний підхід до 

обліку інтелектуального капіталу відповідно до нормативно-правових актів; 

суцільний облік усіх складових інтелектуального капіталу; облік на основі 

ототожнення інтелектуального капіталу з гудвілом чи його частиною; облік 

інтелектуального капіталу відповідно до теорії “синергетичних ефектів”. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Стійка партнерська взаємодія важливий елемент в значенні формування 

соціальних мереж. Партнерська взаємодія в умовах гібридної війни має 

вагомий влив на стабілізацію економіки та сприяє росту інвестиційної 

привабливості. Такі мережі характеризуються об’єднаннями підприємств, що 

переслідують спільні цілі та працюють над вирішенням спільних проблем, але 

при цьому не обов’язково мають спільні види діяльності чи належать до 

однієї галузі. 

Стійка партнерська взаємодія підприємства з контрагентами є базовою 

умовою для створення та існування мережі. Мережеві структури є новою 

організаційною формою взаємодії підприємств в сучасних умовах розвитку 

економіки. Мережеві підприємства створюються навколо бізнес-проектів, які стали 

результатом взаємодії між структурними елементами різних фірм, вимагали 
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створення між ними мережі на час даного бізнес-проекту та кожного разу 

здійснювали реконфігурацію своїх мереж для реалізації кожного окремого проекту. 

Підприємства, які об’єднані мережею не втрачають своєї незалежності, але 

саме мережа розширює кордони взаємодії. Соціальна мережа є однією з трьох 

складових соціального капіталу на рівні з довірою та соціальними нормами. 

Попри дослідження в частині відображення соціального капіталу в 

бухгалтерському обліку, на сучасному етапі він не кваліфікується в якості 

об’єкта обліку. Причинами невизнання є невідповідність вимогам як 

Міжнародних стандартів фінансової звітності так і національних П(С)БО через 

неможливість достовірного визначення вартості. 

На сьогодні, при дослідженні мереж виділяють два підходи: змістовний та 

структурний. Так, змістовний націлений на аналіз якості відносин між 

учасниками мережі: формування довіри, спільних цінностей, норм, 

ідентичностей. В свою чергу, при структурному підході, мережа розглядається 

з точки зору її конфігурації, структурних характеристик (розмір мережі, її 

щільність, централізованість та ін.), тобто через обмін інформацією та 

можливістю контролю такого обміну. 

Проводячи дослідження змістовних аспектів мережевих взаємодій, 

необхідно враховувати їх особливості. По-перше, розмитість самоідентифікації 

учасників мережі. Ця проблема пов'язана з характерними для мереж 

невизначеністю, складністю і постійною зміною складу учасників. Навіть 

організатори мережі не можуть точно визначити рамки таких спільнот, що 

пов'язано з багаторівневістю мереж і частим перехресним членством. 

Структура ділових мереж постійно змінюється. На склад мережі в значній 

мірі впливають особисті зв'язки між окремими учасниками, тому разом з одним із 

членів мережу можуть покинути кілька інших. Однак співтовариство може 

зберігатися і після того, як мета проекту досягнута, а надалі формуються нові цілі. 

По-друге, неоднозначність ролі різного роду мереж у формуванні 

соціального капіталу. Варто зазначити, що далеко не всі мережі сприяють тому, 

щоб нові суб’єкти входили до них. Однак тільки таке мережева взаємодія, яка 

сприяє розвитку (тобто зміцненню довіри, формуванню ідентичностей, 

забезпеченню доступу до раніше недоступних ресурсів), може розглядатися як 

значуща для формування і розвитку соціального капіталу. 

Stukalo N., Simakhova A. звертають увагу, що у посткризовий період 

соціальна економіка матиме позитивний вплив на соціальне та економічне 

зростання України. Соціальна економіка полегшує прискорення процесу 

виробництва матеріальних та нематеріальних благ, а також певним чином 

обмежує доступ до традиційно доступних соціальних виплат [2]. 

В постіндустріальній економіці актуальне розширення мережевої 

діяльності між взаємодіючими групами, що засноване на довірі. Віртуальна 

економіка виробляє, розподіляє, обмінює і споживає не реальні об'єкти, а їх 

моделі. Таким чином, створюється особлива область інформаційного 

проникнення в економіку: електронна торгівля, створення нових бізнес форм, 

банківська діяльність, реклама, інвестування. Однак, попри динамічний 
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розвиток віртуальної економіки, вона володіє малою часткою покупців, що 

віддають перевагу мережевій торгівлі. 

Під час фінансової кризи 2008-2009 рр. Фірми із високим соціальним 

капіталом, отримували прибутки від фондових послуг, які на 4-7% вищі, ніж у 

компаній з низьким соціальним капіталом. Компанії з високим рівнем КСВ 

також відчували вищу рентабельність, зростання та обсяги продажів на одного 

працівника відносно фірм із низьким рівнем КСВ. Ці дані свідчать про те, що 

довіра між фірмою та її зацікавленими сторонами та інвесторами, заснована на 

інвестиціях у соціальний капітал, окупається, коли загальний рівень довіри до 

корпорацій та ринків різко знижується [1]. 

Соціальні мережі як структурний елемент соціального капіталу, є засобом 

отримання доступу до певних, в тому числі і матеріальних, ресурсів. Отже, мережі 

можуть розглядатися на рівні підприємств і як мета, і як засіб соціальної взаємодії 

в процесі використання соціального капіталу. Індивідуальні очікування і інтереси 

учасників мережі на рівні мережевої структури, з одного боку, відтворюють 

сумарні системні ефекти соціального капіталу спільноти/суспільства, такі як 

норми і довіра, проте, з іншого боку, участь індивідів у процесі їх відтворення 

передбачає регуляцію їх очікувань, позицій і інтересів на підставі вже наявних 

легітимною системи норм і певного рівня довіри. 
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СИРОВИННИЙ ХАРАКТЕР  УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА НАСЛІДКИ 
 

Агропромисловий комплекс України є складовою національного 

господарства та виступає єдиною цілісною виробничо-економічною системою, 

що об'єднує низку сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих і 

навчальних галузей, спрямованих на одержання, транспортування, зберігання, 

переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції. За своїм складом та 

структурою він відрізняється від інших міжгалузевих комплексів і визначає 
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соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, продовольчу 

безпеку та забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною. Для 

АПК головним засобом виробництва є земля, на якій вирощується 

сільськогосподарська продукція та сировина для виробничого та 

невиробничого споживання. 

Щорічно Україна витрачає на імпорт природних енергетичних ресурсів 

понад $11 млрд. При цьому біоенергетика здатна замінити майже половину 

використовуваного газу, вугілля і нафтопродуктів, значно заощадивши бюджет 

країни. Частка альтернативних джерел енергії в Україні почала стрімко 

зростати з 2014 року. Зростання частки біоенергетики за цей час склало 

приблизно 35%. Якщо в 2010 році біоенергетика заміняла менше 1 млн тонн 

нафтового еквівалента, то в 2016 році — вже 2,8 млн тонн, зростання становило 

приблизно 35% на рік. До 2035 року заплановано збільшення до 11 млн тонн, і 

можна сказати, що біоенергетика становитиме приблизно половину серед 

поновлюваних джерел. За державними планами, Україна повинна досягти 40% 

показника частки відновлюваного тепла, проміжна мета до 2020 року — 12%. 

Якщо позитивні тенденції останніх 2-х років будуть зберігатися — приріст 

становить 1,6% на рік, досягнення такої мети цілком реальне. Це враховуючи, 

що запасів природних сировинних ресурсів в 2 рази більше, ніж необхідно для 

реалізації запланованої стратегії — 21 млн тонн нафтового еквівалента. Понад 

70% сировини матиме аграрне походження, а близько 30% — деревина.  

Отже, фактори, які впливають на розвиток сектору: ринкові ціни на 

природний газ, вдосконалення тарифної системи і перші кроки до монетизації 

субсидій. Основний бар'єр для розвитку ринку на сьогодні — поки що не 

ринкові ціни на газ для населення. Тобто, поки ціни на природний газ будуть 

низькими, про розвиток біоенергетики говорити не доводиться. Уряд більше 

року відстрочував рішення по підняттю цін. І ось, 1 листопада вже відбулося 

підвищення цін на 23%, 1 травня 2019 року ще підвищення на 20%, та 1 січня 

2020 року за графіком ціни на газ для населення повинні зрівнятися з цінами на 

газ для промисловості. При цьому для біоенергетики відкриється ринок 

централізованого тепла для населення. Крім того, з 2019 року уряд планує 

здійснити повну монетизацію субсидій. Тобто, населення буде отримувати за 

субсидії гроші, за допомогою яких зможе розплатитися за електроенергію, в т.ч. 

з біомаси. Але тут є ще один нюанс — нерозвиненість самого ринку біопалива. 

Сьогодні спробувати купити біомасу в великих обсягах хорошої якості досить 

проблематично. Бачимо деякі проблеми в секторі виробництва електроенергії з 

біомаси та біогазу, в теплі розвиток достатній. В цілому є 45 мВатт електрики 

на твердій біомасі та 45 мВатт електрики на біогазі в рік. Це досить слабкі 

показники. В уряді зараз обговорюються системи підтримки цих напрямків. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих 

країнах. Використовуються наступні визначення малого підприємства (фірми): 

Мала фірма – це фірма, якою керує власник і яка не має складної 

організації управління. Мала фірма – це та фірма, у якої доступ до ринку 

капіталу обмежений і яка має незначну частку свого товару на ринку.Мале 

підприємство – це фірма, якою керує незалежний власник, яка не посідає у 

своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям за кількістю 

зайнятих і щорічним критеріям продажів.Мале підприємство – це невелике 

виробництво.Мале підприємство – це підприємство з невеликою кількістю 

штатних працівників. 

Отже, при визначенні малого підприємства можуть використовуватись 

кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока 

організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота 

організації на основі без цехової структури, поєднання в одній особі кількох 

виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела 

сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних 

ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом.  

До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) 

продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на 

ринку, сукупний капітал фірми. Європейський Союз запропонував наступні 

критерії: кількість персоналу не перевищує 500 чол., вартість фондів 

підприємства не перевищує 75 млн. євро, велика фірма володіє не більше, ніж 

третиною його капіталу. 

З врахуванням вищесказаного можна дати наступне визначення малому 

підприємству: це іманентний елемент системи економічних відносин в 

економіці ринкового типу, який забезпечує її інноваційну активність і підтримує 

конкурентне середовище.В залежності від того, який вид діяльності і яку 

стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці західних країн 

виділяють такі види малих підприємств: комутанти, патієнти, експлеренти. 

Комутанти спеціалізуються на виготовленні окремих вузлів і деталей. Ці 

підприємства тісно взаємодіють з великими підприємствами через систему 

кооперативних зв’язків, системи субпідряду. З їх допомогою великі 

підприємства звільняються від невигідного допоміжного неефективного 

виробництва. Малі підприємства даної групи знаходяться у великій залежності 

від крупних і ведуть жорстку конкурентну боротьбу між собою. 

Патієнти спеціалізуються на випуску готової продукції, орієнтованої на 
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локальні ринки збуту з обмеженим попитом, на місцеві джерела сировини і 

матеріалів. Вони досить незалежні від великих підприємств і можуть навіть 

конкурувати з ними за якістю продукції. Експлеренти – це ризикові фірми або 

інноваційні підприємства, які займаються, в основному, науковими, 

конструкторськими розробками, комерційним освоєнням технічних відкриттів, 

виробництвом дослідних, пробних партій товарів. Малі підприємства 

здійснюють свою діяльність у всіх сферах і галузях народного господарства, 

виконуючи один або кілька видів діяльності. Вони мають самостійність в 

здійсненні господарської діяльності, розпорядженні готовою продукцією, 

прибутком, який лишається після сплати податків та інших зобов’язань. 

Наказом Держкомстату України № 399 від 01.12.1998 р. для виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 760-р від 21.09.1998 р. 

затверджено критерії визначення “статистично малого підприємства”. До цієї 

категорії належать суб’єкти, у яких середньооблікова чисельність працівників, 

включаючи сумісників та працюючих по договорах цивільно-правового 

характеру, не перевищує: 

50 осіб – у промисловості (крім харчової – до 40 та поліграфічної – до 20) 

та сільському господарстві; 

40 осіб – у будівництві (крім проектних і проектно-вишукувальних 

організацій – до 20, підприємств, що здійснюють капітальний ремонт споруд 

виробничого призначення – до 25 чол.); 

30 осіб – у житловому господарстві (у тому числі готелі – до 10 чол.); 

20 осіб – у транспорті, зв’язку, заготівлях, інших сферах матеріального 

виробництва, науці; 

15 осіб – у торгівлі, постачанні і збуті; 

10 осіб – у всіх інших галузях економіки. 

Суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у 

встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; 

юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг річного 

валового доходу не перевищує 1 млн. грн. Основні переваги, характерні риси, 

властивому малому бізнесу: 

1. Можливість більш гнучких й оперативних рішень. У порівнянні з 

великими корпораціями в малому бізнесі спрощена структура прийняття 

управлінських рішень, це дає можливість швидко й гнучко реагувати на 

кон’юнктурні зміни, у тому числі шляхом маневру капіталу при перемикання з 

одного виду діяльності на іншій; 

2. Орієнтація виробників переважно на регіональний ринок. Малий бізнес 

ідеально пристосований для вивчення побажань, переваг, звичаїв, звичок й 

інших характеристик місцевого ринку; 

3. Підтримка зайнятості й створення нових робочих місць. Ця проблема 

надзвичайно актуальна для нашої країни; процес приватизації забере баласт із 

підприємств і дрібний бізнес міг би зіграти роль амортизатора, увібравши в себе 

вільну робочу силу; 
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4. Невеликий первісний обсяг інвестицій. У малих підприємств менші 

строки будівництва; невеликі розміри, їм швидше й дешевше 

переозброюватися, впроваджувати нову технологію й автоматизацію 

виробництва, досягати оптимального сполучення машинної й ручної праці; 

5. Економічна ефективність виробництва в малих підприємствах; 

6. Інноваційний характер малих підприємств. Багато економістів 

відстоюють ідею про виняткову роль малого бізнесу в розгортанні науково-

технічної революції. 

Дрібний бізнес відіграє важливу роль в економіці країни. Він: забезпечує 

необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію й 

кооперацію, без яких немислима його висока ефективність; здатний не тільки 

швидко заповнювати ніші, що утворяться в споживчій сфері, але й порівняно 

швидко окупатися; здатний створювати атмосферу конкуренції; створює те 

середовище й дух підприємництва, без яких ринкова економіка неможлива. 

Малі підприємства відіграють помітну роль у зайнятості, виробництві окремих 

товарів, дослідницьких і науково-виробничих розробках. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ США У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

США посідають особливе місце у сучасній світовій економіці перш за все 

тому, що мають не тільки регіональне панамериканське лідерство, а й 

глобальне, яке випливає з їх високого технологічного рівня розвитку практично 

усіх галузей виробництва та сфери послуг. США є провідною державою світу 

за переважною більшістю економічних показників. В структурі виробництва 

цієї держави понад 45% випуску припадає на продукцію найновітніших 

технологій. Одним з найважливіших показників, що визначають успішність 

економіки країни є її витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи. У табл. 1 зображено обсяги коштів, що виділяються різними країнами 

світу на НДДКР. 
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Таблиця 1 

Обсяги витрат країн світу на НДДКР  

№ 

з/п 

Країна Обсяги витрат, млрд дол 

1 США 476,5 

2 Китай 370,6 

3 Японія 170,5 

4 Німеччина 109,8 

5 Південна Корея 73,2 

6 Франція 60,8 

7 Індія 48,1 

8 Великобританія 44,2 

9 Бразилія 42,1 

10 Росія 39,8 

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що Сполучені Штати витрачають 

найбільшу кількість коштів на розвиток науки та техніки, ніж будь-яка інша 

країна світу. США має домінуючі позиції у зовнішній торгівлі. Її 

зовнішньоторговельний оборот вже зараз перевищує 1,5 трил. дол., тобто 

питома вага експорту США дорівнює 12,6% світового експорту.  

Таблиця 2 

Обсяги експорту та імпорту товарів та послуг США за 2010-2017 р., 
млн дол 

Рік Обсяги експорту Обсяги імпорту 

2017 1 553 386 2 360 877 

2016 1 456 956 2 208 007 

2015 1 511 383 2 273 249 

2014 1 635 563 2 385 480 

2013 1 593 708 2 294 246 

2012 1 562 631 2 303 749 

2011 1 498 887 2 239 884 

2010 1 290 279 1 938 952 

 

Високий ступінь забезпеченості США власними сировинними ресурсами, а 

також активне впровадження ними ресурсоощадних технологій суттєво 

зменшили залежність країни від зовнішніх джерел постачання сировини. 

Більше того, у сучасних умовах різко зростає залежність постачальників 

сировинних ресурсів від інших розвинених країн. 

Протягом останнього десятиліття радикально змінилася роль США у 

світовій економіці, що спричинено рухом прямих зарубіжних інвестицій. На 

базі прямих інвестицій, які здійснюють переважно ТНК, активно формується 
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міжнародне виробництво, що об'єднує економіку США з економіками інших 

країн зв'язками, міцнішими за зовнішньоторговельні. 

Мережу міжнародного виробництва, створену за допомогою прямих 

закордонних інвестицій, в економічній літературі зазвичай називають другою 

економікою. Друга економіка США посідає особливе місце у світовій системі. 

За своїм виробничим, науково-технічним і фінансовим потенціалом вона 

значно випереджає аналогічні сфери господарювання найважливіших 

конкурентів США у цій галузі: Західної Європи та Японії. 

Серед найважливіших чинників, що забезпечують Сполученим Штатам 

роль лідера у сучасному світі, виділяють: їхню перевагу над іншими країнами 

за масштабами та багатством ринку; ступінь розвитку ринкових структур; 

рівень науково-технічного потенціалу; потужну систему зовнішньоекономічних 

зв&apos;язків у торгівлі, інвестиціях, банківському капіталі; рівень 

продуктивності праці. Надзвичайно висока місткість внутрішнього ринку 

забезпечує США особливе місце у світовій економіці.  

На сучасному етапі США є провідною державою світової економічної 

системи, яка базується на наступних перевагах: величезний господарський 

потенціал - природно-сировинної, демографічний, виробничий, науково-

технічний; велика ємність внутрішнього ринку; значні масштаби концентрації 

та централізації виробництва і капіталу; проведення великомасштабних 

наукових досліджень і розробок; сучасна економічна (постіндустріальна) 

структура, з розвитком нових і новітніх галузей виробництва та сфери послуг; 

стабільно високі темпи розвитку; домінування принципів, що визначають 

основи державної економічної політики — підтримка свободи економічної 

діяльності, захист вільної конкуренції, заохочення підприємницької активності , 

обмеження монополій. 

На відміну від інших постіндустріальних держав ця країна виступає 

потужним експортером сільськогосподарської продукції. Щорічно в США 

виробляється понад 400 млн. т. зерна, з яких майже половина експортується. 

США активно експортують продукцію аграрного сектора (соя, фрукти, 

кукурудза), споживчі товари (автомобілі, медикаменти), техніку (літаки, 

комп'ютери, телекомунікаційні обладнання, транзистори), промислову 

продукцію. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ 

“РОЗРАХУНКИ” 

 

В сучасних умовах діяльність кожного суб’єкта господарювання є 

предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у 

позитивних результатах його функціонування.  

Можливості виходу українських підприємств на рівень більш ефективного 

функціонування безпосередньо залежать від прозорості і достовірності даних 

фінансової звітності, на підставі яких інвестор приймає рішення про 

доцільність та обсяг інвестицій, здійснює контроль за їх ефективним 

використанням.  

За таких обставин розрахунки виступають важливим інструментом 

регулювання економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності, а 

також невід’ємним і необхідним елементом процесу розширеного відтворення, 

формування, розподілу (перерозподілу) суспільного продукту. 

Загалом можна відмітити два основні підходи до трактування сутності 

дефініції “розрахунки” – з економічної і юридичної. З економічної точки зору, 

“розрахунки” трактують як платіж, тобто погашення боргу.  

Таке вузьке розуміння поняття “розрахунки” зумовлене видимою 

частиною – здійснення платежу відповідно до попередньо нарахованих 

зобов’язань, що залишає поза увагою причини та умови здійснення платежу.  

На наш погляд, ототожнення розрахунків із покупцями та 

постачальниками з погашенням заборгованості прирівнює розрахунки до 

здійснення платежу, звужує відображення розрахунків до відображення 

нарахування та погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей та 

зумовлює викривлення даних бухгалтерського обліку про стан розрахунків. 

Відповідно, має бути поєднання юридичного та економічного змісту поняття 

“розрахунки”. 

В юридичній літературі трактування поняття “розрахунки” залежить від 

галузі права. Зокрема з точки зору цивільного права, основою розрахунків 

виступає договір та волевиявлення сторін у цих відносинах, натомість 

фінансово-правовий аспект розрахунків полягає у широкому організаційно-

правовому підході зі сторони позицій держави, а також уповноваженого на 

регулювання цих відносин Національного банку України.  

Тобто договір виступає важливою, але все-таки лише однією зі складових 

частин, елементом економічних, господарських відносин обміну і грошового 

обігу, формою реалізації якого у господарських відносинах є розрахунки. 
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Узагальнення сучасних підходів до розуміння дефініції “розрахунки” 

здійснено Ю. В. Ващенко.  

Науковець розглядає розрахунки, як: 

1) будь-який спосіб припинення зобов’язань (як грошових, так і не 

грошових) між сторонами, в тому числі виконання зобов’язання в натурі та 

зарахування однорідних зустрічних (послідовних) вимог (широке значення 

терміну “розрахунки”);  

2) грошові зобов’язання (обов’язки) сторін, платежі (вузьке значення 

терміну “розрахунки”), що нерідко обмежується сферою безготівкових 

розрахунків, які здійснюються суб’єктами господарювання через фінансово - 

кредитні установи [1, с. 180].  

Водночас, І. А. Безклубий зазначає, що коло розрахунків “за межами 

договору” досить широке, адже грошове зобов’язання може виникнути не лише 

на підставі цивільного правочину чи з інших підстав, передбачених цивільним 

законодавством, але й на підставах, що викликані трудовими відносинами та 

адміністративним підпорядкуванням, зокрема, податковими, митними, 

фінансовими відносинами тощо” [2, с. 57]. 

Як відмічає Н. М. Ковалко, “в будь-якому випадку розрахунки знаходяться 

в межах правового поля, визначеного державою, а свої норми права держава 

встановлює, виходячи не лише з міркувань необхідності врегулювання 

цивільно-правових відносин, але і з податкових та інших інтересів держави. 

Ця ж суспільна необхідність викликає потребу встановлення певних 

обмежень, пільг або ж і спеціальних режимів розрахунків, які являють собою 

виключення із загального режиму розрахунків у країні” [3, с. 30-31].  

При цьому головним завданням виступає створення певного середовища, 

режиму, в рамках якого протікають цивільно-правові відносини, учасники яких 

не вирішують в договірному порядку багатьох питань (зокрема, принципів 

розрахунків), а сприймають це середовище як щось дане, наперед визначене, те, 

що не може бути змінене.  

Отже, з економічної точки зору “розрахунки” являють собою платіж, тобто 

погашення боргу, а з юридичної - певну систему взаємовідносин і зобов’язань. 
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 
 

Глобальні зміни та стрімкий розвиток фінансових технологій, посилені 

складністю системи задіяних інститутів та використанням широкого спектру 

фінансових інструментів, визначаються вагомими зрушеннями як з боку 

пропозиції фінансових послуг, так і з боку попиту на них.  

Рівень розвитку страхового ринку визначається соціально-економічним 

становищем в країні, готовністю населення та суб’єктів господарювання до 

споживання такого роду фінансових послуг, а також державною підтримкою 

страхового бізнесу. Порівняно з європейськими країнами, де страхуванням 

охоплено понад 94% страхового поля, в Україні страхові послуги користуються 

значно меншим попитом (10–15% страхового поля), особливо у галузі 

майнового та окремих видів особистого страхування, що зумовлено як низькою 

довірою економічних суб’єктів до страховиків, так і низьким рівнем їхньої 

обізнаності у сфері страхування . 

Сучасний стан розвитку страхового ринку України свідчить про те, що він 

недостатньо ефективно виконує свою роль у функціонуванні фінансової 

системи. Так, за оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим 

страхуванням в Україні становить усього 4-5%, тоді як у Західній Європі та 

США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії – 80%, у Великобританії – 

70%, а у світі в середньому – 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на 

фінансовому ринку України в останньому десятиріччі за зібраними преміями 

дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із США, 

у 60 разів – із Німеччиною, у 50 разів – із Францією. 

Проте у порівнянні з іншими складовими фінансової системи країни цей 

ринок є достатньо розвиненим. Ринок страхових послуг є другим за рівнем 

капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість 

діючих страхових компаній  в Україні станом на 30.09.2018 р. становила 285 

од., у тому числі СК "life"– 31 компанія, СК "non-life" – 254 компанії. У 

порівнянні з попереднім роком ці показники дещо зменшились. Станом на 

30.09.2017 р. в Україні діяли 296 компаній, у тому числі СК "life" – 34 компанії, 

СК "non-life" – 262 компанії. Кількість страхових компаній  в країні 

зменшується, що зумовлено консолідацією ринку та виходом з нього 

неплатоспроможних учасників.  

За підсумками 2017 р. частка валових страхових премій по відношенню до 

ВВП залишились на рівні 2016 р. і становила 1,5%; частка чистих страхових 

премій по відношенню до вказаного показника дорівнювала 1,0%, і була на 0,1 

в.п. меншою в порівнянні з показником 2016 року[1].  
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Позитивною є тенденція до збільшення обсягу надходжень валових 

страхових премій на страховому ринку країни в останні роки. Лише протягом 

2017 р. на 8 261,5 млн. грн., або на 23,5% збільшився обсяг надходжень валових 

премій, на 2 030,6 млн. грн., або на 7,7% збільшилась сума внесених чистих 

премій за укладеними договорами страхування. 

Особливо важливу роль страхування відіграє у питаннях захисту життя і 

здоров'я громадян. Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, 

що загрожує їм втратою життя, здоров'я, житла, харчів і т. ін. Потреба в захисті 

дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) запитів та інтересів. З 

урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й атрибути її безпеки. 

Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в 

кожній сфері своєї діяльності стикається із суперечностями між природою і 

людиною, а також між окремими суб'єктами суспільних відносин. Ці 

суперечності зумовлюють появу несприятливих подій - ризиків, серед яких 

виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки. 

Здоров'я людини – її головне багатство. Бути здоровим сьогодні - це дуже 

дорого. Ще дорожче втрата здоров'я: витрати на лікування, втрата 

працездатності, а внаслідок цього - втрата роботи, оплата догляду за хворим, 

довга реабілітація після хвороби або облаштування життя при отриманні 

інвалідності - це не всі види витрат при втрати здоров'я. 

Зазначені аспекти актуалізують розвиток страхування життя в нашій 

країні. Поступово цей вид страхового захисту набуває більшого поширення на 

страховому ринку країни. Згідно ст. 6 Закону України “Про страхування” № 

85/96 від 07.03.1996 р. страхування життя – це вид особистого страхування, 

який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з 

договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це 

передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до 

закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою 

особою визначеного договором віку.  

Договір страхування здоров'я складається особисто або третьою особою, 

яким може бути батько або роботодавець. Страхування здоров'я - це покриття 

лікарняних, лікарських витрат у зв'язку з хворобою або отриманням збитку 

здоров'ю[2]. 

За 9 місяців 2018 р. сума отриманих страховиками валових премій зі 

страхування життя склала 2 741,1 млн. грн., або 7,9% від загальної суми 

страхових премій .  

 Передумовою для більш активного розвитку ринку страхування життя в 

Україні має стати зростання обізнаності населення щодо переваг цього виду 

фінансових інвестицій. Сприятливу роль у цьому буде мати  й пошук нових 

каналів збуту страхових полісів.  

В основі страхування життя, як і страхування майна, знаходиться 

замкнутий перерозподіл страхових платежів між учасниками страхування через 

спеціальний страховий фонд. Разом з тим, очевидні й розбіжності між ними, які 

полягають у тому, що:  
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– страхування життя не забезпечує відшкодування матеріальних збитків, а 

дає змогу одержати грошову допомогу застрахованим громадянам або їхнім 

сім'ям; 

– страховим ризик за договорами страхування життя не завжди має в своїй 

основі непередбачуваність настання страхового випадку; 

– водночас страховим випадком можуть бути досить приємні і навіть 

довгоочікувані події;  

– за договорами на дожиття страховик бере на себе зобов'язання 

гарантовано виплатити страхувальнику  страхову суму; 

– страхова премія за цими договорами може перевищувати страхову суму.  

Український ринок страхування життя в сучасних умовах проходить етап 

відродження та удосконалення і в майбутньому на нього чекають хороші 

перспективи. Страхування життя завжди розглядалося як вигідне вкладення 

коштів за кордоном, але зараз ця думка повільно приходить і до нас. 

Страхувальник (застрахований) за договором страхування життя може 

розраховувати на страхову суму або пенсію у разі дожиття до закінчення 

договору, що є засобом накопичення коштів. Страхування життя може бути й 

захистом спадщини страхувальника, і гарантією збереження добробуту особи 

при виході на пенсію, і вдалою реалізацією фінансових інвестицій людини, 

здійснених в процесі активного трудового життя. 
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Ефективне функціонування підприємств за ринкових умов 

господарювання в значній мірі залежить від раціонального використання 

ресурсів: трудових, матеріальних, які в сукупності з основними фондами 

становлять виробничі ресурси. До матеріальних ресурсів належить засоби праці 

та предмети праці. У складі предметів праці виділяють виробничі запаси, які 

становлять вагому частину оборотних активів підприємства та значно 
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впливають на собівартість новоствореного продукту. В результаті, питома вага 

товарно-матеріальних цінностей у складі собівартості промислової продукції 

становить близько 50%, а в деяких галузях промисловості сягає 80-85%. Тому 

один із важливих питань обліку виробничих запасів є з’ясування їх економічної 

суті. Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність підходу вчених 

до визначення таких понять як “виробничі ресурси”, “матеріальні ресурси”, 

“запаси”, “виробничі запаси”. 

Термін “виробничі ресурси” у економічні літературі з’явився наприкінці 

сімдесятих років минулого століття. Він ввійшов у науковий лексикон, хоча в 

політекономічній літературі по-різному трактується та визначається склад 

даного питання. Як сукупність трудових, матеріальних ресурсів та задіяних у 

виробництві основних фондів трактується поняття “виробничі ресурси” у 

науково-популярному довіднику “Інструментарій економічної науки та 

практики”. 

Більш широкий підхід до трактування виробничих ресурсів визначає 

Хачатуров Т. С. Так, до їх складу вчений відносить як задіяну у виробничому 

процесі робочу силу і засоби виробництва так і не використовувані виробничі 

сили, а також природні багатства і засоби виробництва. 

У політичному і фінансово-економічному словнику ресурси розглядаються 

як кошти, запаси, можливості, джерела чогось (фінансові, економічні, 

матеріальні тощо). 

Характерною особливістю матеріальних ресурсів (а отже і виробничих 

запасів) є те, що вони споживають у одному виробничому циклі і повністю 

переносять свою вартість на новий створений продукт. Наприклад вартість 

тканини, яка використовується швейною фабрикою, повністю переноситься на 

вартість виготовлення виробу. Це стосується і вартості і спожитої енергії, пари, 

палива та інших виробничих елементів, які сприяють виготовленню продукту 

хоча і не становлять його речового змісту. Таким чином спожиті елементи 

матеріальних ресурсів повністю витрачаються, втілюються у нові споживні 

вартості. А тому для наступного виробничого циклу виникає необхідність у 

відновленні, заміні спожитих множинних ресурсів новими. Отже, характерними 

особливостями матеріальних ресурсів, які відрізняють їх від інших видів, є: 

- cпоживання у одному виробничому циклі підприємства; 

- повне перенесення вартості на новий створений продукт; 

- необхідність відновлення спожитих ресурсів новими. 

При диференціації в обліку виробничих ресурсів на основні і 

матеріальні(оброблені) необхідно виходити з економічного поділу засобів 

виробництва на засоби праці і предмети праці. “У складі перших, - зазначає 

Новодворський В. Д., - виділяють робочі і силові машини, обладнання, споруди 

і т.д.; в складі других – сировину , матеріали, запасні частини для поточного 

ремонту, покупні напівфабрикати, тари і тарні матеріали, малоцінні і 

швидкозношувальні предмети, інструмент тощо; предмети праці, які задіяні у 

процесі виробництва і знаходяться в обробці в цехах і виробничих дільницях, 

тобто в незавершеному виробництві”. 
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У економічному словнику предмети раці трактуються як об’єкт 

прокладення людської праці в процесі виробництва, одна з його необхідних 

матеріальних умов. Предметами праці є природні матеріали: поклади вугілля, 

руди, вапняки, деревина лісу тощо. У обробній промисловості до них належать 

продукти праці інших називається виробництв: пластичні маси, прядиво, шкіра, 

сільськогосподарська сировина тощо. 

Предмет праці який уже був під дією праці людини, але призначений для 

подальшої обробки, називається сирим матеріалом або сировиною. Проте не 

кожен предмет праці являє собою сировину, хоча кожен сирий матеріал є 

предметом праці. Наприклад вугільний пласт у шахті або руда в родовищі 

являється предметом праці, але не сировиною, так як вони ще не піддавались дії 

праці людини.  

Пушкар М. С. до запасів відносить предмети праці, які призначені для 

використання у виробництві, для виготовлення продукції та господарських 

потреб, придатні до подальшого перепродажу або використання для 

обслуговування виробництва, виконання робіт чи надання послуг і потреб 

управління. До запасів належать також засоби праці, які служать не більше 

одного року чи нормального операційного циклу. 

В залежності від виду підприємницької діяльності, а саме: виробничої, 

комерційної чи грошово-кредитної Сопко В. В. виділяє три види запасів. У 

першому випадку – різні речовини та сили природи: сировина, матеріали 

(основні, допоміжні, паливні, мастильні тощо), яка купується комерційними 

підприємствами з метою продажу, у третьому – гроші, грошові документи 

тощо. 

 

 
Пивовар В. С. 

здобувач вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Менеджмент”  

Наук. керівник: к.е.н., доц. Колянко О.В., 

Львівський торговельно-економічний 

університет 

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

 

Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою певний 

аспект менеджменту підприємства, що спрямований на формування, розвиток 

та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення життєздатності 

підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. Сучасна концепція 

управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на 

використанні базових положень науки управління, відповідно до яких 

основними елементами системи управління є мета, об’єкт і суб’єкт, методологія 

та принципи, процес та функції управління. 
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Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення 

життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких 

економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому 

середовищі. 

Об’єктом управління конкурентоспроможністю підприємства є рівень 

конкурентоспроможності, який необхідний і достатній для забезпечення 

життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. Суб’єктами 

управління конкурентоспроможністю підприємства є деяке коло осіб, що 

реалізують його (управління) мету. 

З огляду на часовий період досягнення цілей підприємства, управління 

конкурентоспроможністю варто розглядати в контексті оперативного 

(формування конкурентоспроможності продукції), тактичного (забезпечення 

належного фінансово-економічного стану) та стратегічного (створення 

інвестиційно-інноваційної привабливості) рівнів. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства є важливим напрямом 

діяльності організаційного менеджменту, що обумовлює здатність суб’єкта 

господарювання до існування на ринку. Управління конкурентоспроможністю 

підприємства передбачає обов’язкове виконання загальновідомих 

управлінських функцій. Функції управління конкурентоспроможністю 

підприємства:аналіз, планування, організація, мотивація, контроль, 

регулювання. До принципів управління конкурентоспроможністю відповідно 

до основ менеджменту та теоретико-методичних засад у сфері конкуренції 

можна віднести:єдність, науковість, комплексність, системність, 

безперервність, оптимальність, ефективність, конструктивність, цілісність, 

структурованість, етапність, гнучкість, законність, еквіфінальність, 

інкременталізм і емерджентність. 

Процес управління конкурентоспроможністю у загальному випадку можна 

представити у вигляді таких етапів: 1. Дослідження конкурентоспроможності 

підприємства. 2. Визначення конкурентних переваг та встановлення ключових 

факторів успіху у конкурентній боротьбі. 3. Розробка конкурентної стратегії та 

вироблення тактики. 4. Впровадження положень стратегії в процесі здійснення 

підприємством господарської діяльності. 5. Визначення результатів реалізації 

конкурентної стратегії та її удосконалення в ході виявлення невідповідностей. 

Даний процес може бути реалізований у разі формування на застосування 

дієвого механізму управління конкурентоспроможністю, що, на думку 

дослідників, є сукупністю засобів та методів створення системи цілісного 

управління розвитком підприємства та результатами його діяльності з метою 

довгострокового забезпечення його конкурентних позицій на ринку. 

Функціональність системи управління значною мірою обумовлюється 

здатністю менеджменту суб’єкта ринку застосовувати управлінські підходи та 

виконувати покладені функції з урахуванням набору принципів. В сучасних 

умовах в Україні відбувається посилення конкуренції, внаслідок чого керівники 

підприємств знаходяться в постійному пошуку нових, відповідних умовам 

конкуренції, інструментів та способів управління конкурентоспроможністю 

підприємства. Основними сферами підвищення конкурентоспроможності 
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підприємства мають виступати: управління інноваціями та технологіями; 

процес виробництва; використання інформації; управління людськими 

ресурсами; управління змінами тощо. 

У сфері технологій вагомі резерви підвищення конкурентоспроможності 

підприємства охоплюють наступне: виключення дублювання в дослідженнях 

для уникнення зайвих витрат підприємства, усталене фінансування державного 

замовлення на дослідження та реалізацію важливих національних цільових 

програм, спільні роботи із зарубіжними надійними інвесторами та фірмами. 

Запровадження інновацій повсякчас сприяє досягненню ринкових 

конкурентних переваг завдяки випередженню підприємств-конкурентів у часі. 

Підприємство може використати такі перспективні напрямами підвищення 

конкурентоспроможності у виробництві як: вдосконалення використання 

обладнання, сировини, матеріалів та енергії, а також організації на належному 

рівні виробництва, покращення якості та своєчасності отримання повної 

інформації усіма ланками виробничого процесу. 

Активізація людського чинника у підвищенні конкурентоспроможності 

підприємства супроводжується зміною системи організаційних цінностей та 

правил поведінки в цілому та покращенням ставлення до виконуваної роботи 

окремих працівників підприємства зокрема. Кадри є надзвичайно важливим 

капіталом підприємства, а їх навчання як короткотерміновий систематичний 

процес, спрямований на постійне вдосконалення умінь та навичок і 

призначений для вирішення важливих завдань конкурентоспроможності, що 

сприяє зниженню соціальної напруженості, покращенню внутрішньо-

організаційного клімату. 

До основних способів підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

які доцільно використати, можна віднести:ґрунтовне вивчення запитів 

споживачів товарів, послуг і аналіз підприємств-конкурентів;обґрунтована 

рекламна політика підприємства;створення нової кращої продукції;покращення 

якісних характеристик продукції, послуг;модернізація обладнання 

підприємства;усебічне зниження витрат;удосконалення обслуговування 

споживачів у процесі купівлі та після продажного сервісу тощо. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства – процес змін, які 

потрібно мотивувати, стимулювати і генерувати. Ці зміни створюють позитивні 

установки й належну організаційну культуру, що сприяють як виживанню 

організації в агресивному зовнішньому середовищі, так і досягненню 

лідируючих позицій на ринку. Іноді зміни мають бути внесені ззовні, навіть 

незважаючи на протидію або небажання частини працівників цієї організації. 

Керівники повинні без вагань використовувати свою виконавчу владу, щоб 

розпочати введення змін.  

Управління конкурентоспроможністю підприємства є складним процесом і 

для його ефективної реалізації необхідним є зважена побудова системи 

управління та реалізація механізму управління конкурентоспроможністю 

підприємства.  
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Плаксій Л. І.  
здобувачі вищої освіти ступеня магістра  

спеціальності “Облік і оподаткування”  

Наук. керівник: д.е.н., доц. Кафка С. М., 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

 

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Валютне регулювання – діяльність держави щодо регулювання 

міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютою та валютними 

цінностями. Мета валютного регулювання урівноваження платіжних балансів, 

стабілізація валюти, підвищення ефективності економіки та здійснення її 

структурної перебудови, стимулювання господарської діяльності, боротьба з 

інфляцією. 

Національний банк України затвердив і оприлюднив усі нормативно-

правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного 

регулювання, передбаченої Законом України “Про валюту і валютні операції”. 

Нова система складається з восьми основних постанов Правління НБУ.  

Окрім цього, Правління Національного банку затвердило ще два 

технічних документи з метою реалізації вимог нового валютного 

законодавства. Нове регулювання передбачає низку послаблень на валютному 

ринку, які полегшать ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість 

України.  

В рамках нової системи валютного регулювання Національний банк 

також здійснює перехід від системи тотального валютного контролю за кожною 

операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом “більше ризиків 

– більше уваги, менше ризиків – менше уваги”. 

Банки зможуть послабити нагляд за більшістю операцій бізнесу, які не 

матимуть ознак сумнівних операцій (незбігання обсягів операцій з обсягами 

звичайної ділової активності, невідповідність суті операції змісту діяльності 

клієнта, використання в розрахунках компаній-оболонок тощо). Т 

акож скасовується вимога щодо складання банками обов’язкового 

письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції. 

Разом з виведенням з-під нагляду дрібних операцій на суми до 150 тис. 

грн. впровадження такого ризик-орієнтованого нагляду зменшить часові та 

адміністративні витрати бізнесу, а також полегшить навантаження на блок 

фінансового моніторингу в банках. 

Нова система валютного регулювання залишає Національному банку 

право запроваджувати заходи захисту у сфері валютних операцій у разі 

виникнення обставин, що загрожують стабільності фінансової системи.  

Зокрема, це може бути регулювання обов’язкового продажу частини 

валютних надходжень та граничних строків розрахунків за операціями 

експорту-імпорту, запровадження лімітів на здійснення окремих валютних 
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операцій, встановлення правил здійснення операцій, пов’язаних із рухом 

капіталу. 

Таким чином, скасуванню валютних обмежень насамперед передуватиме 

оцінка Національним банком таких макроекономічних індикаторів як темпи 

зростання ВВП, динаміка інфляції, стан валютного ринку, фінансова 

стабільність, ситуація на зовнішніх ринках тощо.  

Водночас валютна лібералізація, передбачена дорожньою картою, не має 

часових рамок. Відповідно, чим швидше наставатимуть сприятливі 

макроекономічні та фінансові умови, тим швидше Національний банк 

прибиратиме обмеження на валютному ринку, і навпаки. 

Кінцева мета Національного банку – зняття всіх наявних обмежень і 

перехід до режиму вільного руху капіталу, який стане підґрунтям для 

полегшення ведення бізнесу та інвестиційного клімату в Україні, припливу 

іноземного капіталу, стійкого економічного зростання. 
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НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ У КОМЕРЦІЙНИХ 

БАНКАХ 

 

Комерційні банки надають певний спектр послуг і діють згідно з Законом, 

підпоряковуючись Національному банку України. Банк розділяє для себе 

клієнтів на приватних осіб та бізнес клієнтів. Від цього буде залежати подальша 

специфіка роботи з клієнтом. 

Методи залучення клієнтів хочу показати на прикладі Банку Львів. 

Банк Львів – це надійний Банк із Швейцарським власником. Місцевий 

західний банк, з європейськими акціонерами, який з 1990 року стабільно 

розвивається в Україні, як в роки процвітання так і в роки стагнації. Головний 

офіс банку знаходиться у Львові. Загалом 22 відділення по Західній Україні та у 

Києві забезпечують клієнтів якісними банківськими послугами. 
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Спираючись на статистику банку у своїй концепції можна виділити такі 

основні категорії: торгівля, послуги, агро, промисловість. Згідно з статистики 

клієнтської бази – торгівля займає 44%, послуги - 23%, агро - 22%, 

промисловість становить 11%. 

Зокрема, Банк Львів використовує такі методи залучення: 

1. Пряме залучення.  

Потрібно брати участь в різних виставках, форумах. Не потрібно бути 

рабом виставкового стенду, не варто боятися відійти від стенду та підійти до 

клієнтів. Оптимізація стенду з використанням великих вивісок, які привертають 

увагу. Дизайн стенду та його світлове оформлення значною мірою впливає на 

залучення цільової аудиторії. Також потрібно безпосередньо відвідувати бізнес, 

роздавати інформаційний матеріал.  

2. Залучення по телефону, EMAIL/SMS/ПОШТА/ДЗВІНКИ 

Реклама у ТВ є більшою мірою не прийнятною та неефективною, її б було 

доцільно застосовувати лише у вигляді PR (коли про банк розповідають, за його 

певні досягнення). Реклама на радіо є більш ефективною, проте має ряд як 

переваг та недоліків. Проте ключовою перевагою залишається масовість, та 

відносно низька вартість. Найкраще співвідношення витрат та одержання 

нових клієнтів дає реклама у Інтернеті.  

3. Рекомендації. 

Звичайно, найкращим методом залучення є рекомендації від клієнтів, адже 

кожен клієнт хоче співпрацювати з надійним та перевіреним банком. Саме тут 

важливу роль відіграє імідж банку та його репутація.  

Крім того, банк активно співпрацює з Львівською обласною державною 

адміністрацією, Міністерством аграрної політики, Європейським банком 

реконструкції та розвитку, Німецько-Українським Фондом та іншими 

іноземними інвесторами. 

Завдяки таким діям та щоденній наполегливій праці кількість клієнтів 

банку стабільно збільшується. Приріст коштів, залучених від клієнтів за 2018 

рік склав 340 558 тис. грн. або 25,1%, у т.ч. кошти юридичних осіб та 

державних та громадських організацій за 2018 рік збільшились на 98 303 тис. 

грн. або на 17,5% і склали 658 159 тис. грн., кошти фізичних осіб протягом 2018 

року зросли на 242 255 тис. грн. або на 30,3% і склали 1 041 446 тис. грн. 
 

Список використаних джерел 

1. Чабанюк О. М. Мединська Т. В. Облік та оподаткування в системі управління 

підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, Т. В. Мединська // Економіка та 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Початком маcштабного реформування місцевого самоврядування стало 

прийняття розпорядження Кабміном міністрів України “Про схвалення 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні” від 1квітня 2014 р. Тому, з метою посилення 

соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування, в частині 

створення фінансово спроможних територіальних громад в Україні, в 2015 році 

був прийнятий Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних 

громад”. 

Основною метою Закону є встановлення порядку об’єднання 

територіальних громад, надання державної підтримки об’єднаним 

територіальним громадам, а також в першу чергу створення правових умов та 

можливостей для формування дієздатних територіальних громад, поліпшення 

умов сталого розвитку відповідних територій, більш ефективне використання 

бюджетних коштів та інших наявних ресурсів. 

На початок 2019 року в країні створено 876 ОТГ. Проте вибори керівних 

органів ОТГ, які є передумовою початку функціонування ОТГ, проведено лише 

у 806 ОТГ (решта очікують на призначення виборів 2019 р.) 

Доходи територіальних громад є основою фінансової бази об’єднаних 

територіальних громад та основним фактором розвитку територій. Наявність 

доходів закріплює економічну самостійність об’єднаних територіальних 

громад, активізує фінансово-господарську діяльність, дозволяє їм розвивати 

місцеву інфраструктуру та наявний фінансовий потенціал територій, виявляти і 

максимально ефективно використовувати резерви фінансових ресурсів, що 

розширює можливості місцевих органів влади об’єднаних територіальних 

громад у задоволенні потреб населення. 

Найважливішим питанням щодо стимулювання та реалізації об’єднання 

територіальних громад є державна фінансова підтримка, яка полягає в наданні 

коштів з Державного фонду регіонального розвитку на проекти, спрямовані на 

підтримку добровільного  об’єднання територіальних громад, підготовлені 

відповідно до бюджетного кодексу, і надання коштів у вигляді субвенцій з 

державного бюджету для формування відповідної інфраструктури згідно зі 

стратегічними програмами розвитку територій та планами соціально-

економічного розвитку (стаття 24-1  Бюджетного кодексу).  

Основним джерелом фінансування шкіл та первинної медичної допомоги є 

також субвенція з Державного бюджету. 
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Також важливим кроком щодо соціально-економічного розвитку та 

фінансового забезпечення територіальних громад стало створення Державного 

фонду регіонального розвитку.  

Основним завданням даного фонду є фінансування інвестиційних проектів 

на конкурсній основі. Відповідно до Бюджетного кодексу фінансування 

Державного фонду регіонального розвитку здійснюється з розрахунку не 

менше ніж 1 % від прогнозного обсягу доходів загального фонду державного 

бюджету. 

Запроваджені зміни сприяли загальному зміцненню та збалансуванню 

бюджетів об'єднаних територіальних громад як в Україні, так і уВолинській 

області. Зокрема Боратинська ОТГ зайняла 4 місце в ТОП-10 лідерів за 

власними доходами на одного мешканця (дані за 9 місяців 2018 року)*, що 

склали 12,1 тис.грн. 

В цілому по Волинській області за підсумками 2018 року середній 

показник надходжень власних доходів на 1-го мешканця по 40-ка ОТГ області 

збільшився на 1497,5 грн.  (у 2,1 рази) та склав 2 860,6 (у тому числі: по 15-ти 

ОТГ,  утворених у 2015-2016 роках цей показник зріс на 24,9% та становить 

2 552,9 грн., а по 25-ти утворених у 2017 році – майже у 2,9 рази і становить 

3 012,9грн.). 

Започаткована фінансова децентралізація, формування спроможних 

об’єднаних територіальних громад відкривають нові можливості для розвитку 

територій, зокрема у формі: делегування виконання певних завдань чи робіт, 

реалізації спільних інвестиційних проектів, спільного фінансування 

інфраструктурних об’єктів, утворення спільних комунальних підприємств, 

установ, організацій, органів управління тощо. 

Проте залишається низка проблем, які потребують вирішення: 

1) ефективність витрачання коштів, які є в розпорядженні територіальних 

громад; 

2) питання прийняття закону про комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад, та передання їм земель, розташованих за межами 

населених пунктів; 

3) розширення прав щодо формування власних доходів об’єднаних 

територіальних громад, а також переліку місцевих податків і зборів; 

4) залучення експертів та навчання працівників об’єднаних територіальних 

громад щодо здійснення ефективного бюджетного планування. 

  
Список використаних джерел 

1.  Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України вiд 05.02.2015р. 
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НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового 

середовища є розвиток малого підприємництва. Як зарубіжний досвід, так і 

сьогоднішні реалії економічного життя України підтверджують важливість 

малого сектора у вирішенні проблем структурної перебудови економіки країни, 

зайнятості населення, оновлення техніки та технологій, швидкого насичення 

споживчого ринку, економії і раціонального використання усіх ресурсів.  

До найважливіших напрямів підвищення ефективності системи та процесів 

управління малим бізнесом можна віднести вдосконалення організаційної 

структури управління підприємством і раціоналізацію інформаційної системи 

та документообігу. Підтримуємо думку вчених М. І. Долішнього, М. А. Козоріз, 

В. П. Мікловди, А. С. Даниленко, які пропонують для визначення ефективності 

функціонування малих підприємств використовувати систему пов’язаних 

показників (рис. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаємозв’язок показників, що характеризують ефективність функціонування 

малого підприємства (побудовано автором за [1]) 

 

Система показників, що характеризує ефективність 

функціонування малого підприємства  

2. Витрати підприємства 

3. Ефективність діяльності 

Обсяги діяльності 

Прибуток(збиток) 

Акціонерний 

капітал, активи, 

пасиви 

Чисельність 

працюючих 

Рентабельність 

Фондовіддача 

Продуктивність праці 

Витрати з оплати праці 

Операційні витрати  

4. Фінансовий стан підприємства 

1. Основна характеристика підприємства і 
результати діяльності 

Ліквідність 

Фінансова стійкість 
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Оцінка середовища функціонування дозволила виявити соціально-

економічні передумови підвищення ефективності вітчизняних малих 

підприємств: низький рівень ефективності функціонування переважної 

більшості малих підприємств не задовольняє ні підприємців, ні суспільство 

загалом; скорочення сектора державної економіки, вивільнення значної частини 

кваліфікованих працівників в результаті структурної перебудови економіки, 

приватизації, конверсії тощо; активізація умов сприяння і підтримки з боку 

держави і суспільства. 

Напрями підвищення ефективності функціонування досліджувались нами на 

прикладі малого підприємства ДП “Орт-сервіс” ТОВ “Орт”, яке має значні 

перспективи як суб’єкт інформаційної інфраструктури в сфері ІТ-аутсорсингу 

Львівщини (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Перспективні напрями послуг ІТ-аутсорсингу ДП “Орт-сервіс” 

 

Результати аналізу і оцінки ефективності функціонування малих 

підприємств формують необхідну інформаційну базу щодо визначення 

перспективних напрямів їх розвитку, обґрунтування рішень щодо підвищення 

2. Обслуговування серверів: 

- регулярні перевірки працездат-

ності і продуктивності; 

- оновлення ПЗ; 

- інсталяція і налаштування 

необхідного ПЗ; 

- проведення гарантійного і 

післягарантійного ремонту. 

 

3. Підтримка мережевого і 

телекомунікаційного 

устаткування: 

- підключення і заміна 

мережевого устаткування; 

- налаштування мережевого устат-

ковання за запитом замовника; 

- проведення гарантійного і 

післягарантійного ремонту. 

 

4. Обслуговування СКС: 

- діагностика, усунення 

несправностей; 

- установка нових 

робочих місць. 

 

1. Постачання устаткування та 

комплектуючих: 

- постачання комп’ютерної 

техніки;  

- постачання комп’ютерної 

оргтехніки; 

- постачання витратних 

матеріалів для оргтехніки; 

- оперативна та якісна заправка 

та відновлення (регенерація) 

картриджів;  

- постачання комплектуючих до 

комп’ютерів; 

- ліцензійне ПЗ; 

- проектування і прокладання 

комп’ютерних мереж СКМ. 

 

5. Забезпечення працездатності 

прикладного і офісного програмного 

забезпечення: 

- установка і налаштування необ-

хідного прикладного і офісного ПЗ; 

- своєчасне оновлення, модерні-

зація прикладного й офісного ПЗ; 

- навчання і консультування 

користувачів по використанню 

офісного ПЗ. 

 

6. Серверні застосування і 

бази даних: 

- експлуатація серверів 

додатків і баз даних; 

- безперервний моніто-

ринг працездатності і 

продуктивності. 

7. Забезпечення 

інформаційної безпеки: 

- захист мережевого периметра, 

моніторинг вторгнень, відвертання 

атак, централізоване управління 

мережевою безпекою; 

- захист від вірусів серверів, ПК, 

поштових і інтернет-шлюзів, 

централізоване управління 

антивірусною безпекою; 

- резервне копіювання необхідної 

інформації, забезпечення оператив-

ного відновлення даних у разі 

несправності; 

- забезпечення інформаційної 

безпеки згідно з вимогами норма-

тивних і регулюючих документів. 

 

8. Надання консультацій 

- консультування замов-

ників з питань викорис-

тання IT-систем; 

- участь в процесах 

формування політики 

безпеки замовника; 

- участь в процесах 

проектування і впровад-

ження спеціалізованого 

ділового ПЗ. 

 
9. Підтримка філій: 

- стандартизація комп'ю-

терного устаткування і ПЗ; 

- об'єднання локальних 

мереж офісів, забезпечен-

ня доступу співробітників 

компанії до територіально-

розподілених ресурсів; 

- обслуговування 

комп'ютерів у філіях 

компаній. 

 

Напрями 

ІТ - аутсорсингу 

ДП “Орт-сервіс”  
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результативності фінансово-господарської діяльності. Реалії сьогодення 

свідчать, що керівники компаній в США і Євросоюзі розглядають IT - 

аутсорсинг як умову ефективного розвитку малого і середнього бізнесу та 

перспективний напрям діяльності підприємств цієї сфери. Ключовими 

чинниками, що сприяють розвитку ІТ - аутсорсингу в Україні, є: можливість 

скорочення витрат на ІТ - інфраструктуру підприємств (за оцінками фахівців, 

до 15-30%), підвищення ефективності завдяки організації оптимальної ІТ - 

архітектури підприємства; можливість для компанії зосередитися на 

профільному бізнесі, підвищенні ефективності і конкурентоспроможності, не 

витрачаючи цінні ресурси на рішення специфічних інфраструктурних завдань.  

Активізація та розвиток підприємництва, підвищення ефективності 

функціонування суб’єктів малого бізнесу є основою подолання економічної 

кризи, оскільки створюють сприятливі умови для оздоровлення та забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки, позитивних структурних 

змін, модернізації національного господарства, підвищення якості життя 

населення через розвиток конкурентного середовища, створення додаткових 

робочих місць, активну структурну перебудову, розширення споживчого 

сектору. Саме тому становлення та розвиток підприємництва повинні бути 

основними стратегічними завданнями державної політики нашої країни. На 

рівні суб’єктів підприємництва першочергове значення в галузі зростання 

економічної ефективності повинно надаватися раціональному використанню 

виробничого потенціалу, максимально можливому скороченню витрат, режиму 

економії ресурсів, впровадженню інновацій, підвищенню ефективності 

управління. 
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СТАН ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ  

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Одним з основних критеріїв розвитку економіки є розмір державного 

боргу та його динаміка. Сучасна світова економічна система все більше 

залежна від міжнародного фінансового капіталу, який стає визначальним у 

системі розподілу ресурсів. 

В умовах продовження військових дій на сході України перенесення 

акцентів її гібридного впливу з боку РФ в площину “економічного 
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розхитування держави”, вітчизняна фінансова система зазнала значних втрат, 

проявами чого стали: посилення бюджетних дисбалансів та кризових явищ у 

банківській системі, загострення небезпечних тенденцій у борговій сфері, що 

призвело до зниження платоспроможності країни.  

Загострення фінансових ризиків відбулось певною мірою через заходи, 

пов’язані з блокуванням неконтрольованих територій Донецької та Луганської 

областей. Наслідками цих заходів стали: – зниження темпів зростання 

реального ВВП через втрати бюджету, які за оцінками експертів можуть 

обійтися економіці в 1,5–2,5 % ВВП; – зниження експорту товарів та послуг, що 

негативно вплинуло на платіжний баланс; – посилення бюджетного ризику 

через зростаючу в умовах ведення воєнних дій заборгованість підприємств 

ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів на Донбасі; – збільшення частки 

комерційної складової зовнішнього боргу внаслідок неповернення боргів за 

запозиченнями підприємств (зокрема, структури Групи System Capital 

Management (СКМ) Р. Ахметова), що знаходяться на непідконтрольних 

територіях та “націоналізовані” так званими “ДНР” та “ЛНР”. Окрім цього, 

мають місце накопичені борги за залученими внутрішніми та зовнішніми 

кредитами, стосовно яких застосовувався механізм перекредитування. 

Особливістю вітчизняної боргової політики, яка в умовах впливу 

гібридних загроз потребує значного вдосконалення та модернізації з метою 

забезпечення стійкості фінансової системи держави, впродовж останніх років 

стало тенденційне перевищення граничних меж боргових показників, 

передбачених чинним українським законодавством (статтею 18 Бюджетного 

кодексу України передбачено співвідношення показника загального обсягу 

державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного 

періоду до рівня 60 % річного номінального обсягу ВВП). Зокрема, зовнішній 

борг відчутно впливає на фінансову стабільність країни, внаслідок фінансових 

запозичень держави, пролонгації та реструктуризації боргових зобов’язань 

минулих років. 

Негативною тенденцією економіки України 2014–2018 рр. є суттєве 

зростання обсягу державного та зовнішнього боргу (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Загальний обсяг державного та зовнішнього боргу у 2014 – 2018 рр. [1] 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Державний борг 947,03 1334,27 1650,83 2141,67 2168,63 

Зовнішній борг 486,03 826,27 980,19 1374,99 1397,21 

 

Обсяг валового зовнішнього боргу України зріс у ІV кварталі 2018 року на 

0,5 млрд дол. США  з 114,2 млрд дол. США до 114,7 млрд дол. США. Відносно 

ВВП на кінець 2018 року борг зменшився з 93, 4 % до 87,9 %. Зовнішній борг 

центрального банку завдяки черговому траншу від МВФ (1,4 млрд дол. США) 

зріс на 1,2 млрд дол. США і на кінець 2018 року становив 7,9 млрд дол. США 
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(6,1 % ВВП). Обсяги простроченої заборгованості реального сектору зросли за 

квартал на 0,5 млрд дол. США і на кінець 2018 року становили 22,4 млрд дол. 

США (17,2 % ВВП) [1]. 

Аналізуючи стан державної заборгованості, серед проблем управління 

державним боргом в Україні слід вказати найголовніші:  

– швидке зростання обсягів державного боргу як за абсолютною 

величиною, так і відносно ВВП;  

– переважання зовнішньої заборгованості в структурі державного боргу, 

що несе в собі валютні ризики;  

– значні розміри гарантованого державою боргу, що викликає додаткові 

витрати у зв’язку з неплатоспроможністю позичальників; 

– значну заборгованість перед міжнародними організаціями економічного 

розвитку та іноземними органами управління, що загрожує економічній безпеці 

України. 

Отже, стан економічної системи України впродовж останніх років 

характеризується низьким рівнем боргової стійкості та є надто чутливим до 

впливу ризиків, що в умовах гібридної війни мають схильність до загострення. 

Необхідними умовами для стійкого економічного зростання та підвищення 

рівня національної безпеки є посилення дієвості боргової політики держави, що 

передбачає прийняття комплексних заходів щодо бюджетного коригування та 

зниження ключових боргових показників до безпечних меж, розроблення та 

впровадження цілісної стратегії управління державним боргом. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стратегічні цілі фінансової діяльності підприємства є описаними у 

формалізованому виді бажаними параметрамии його кінцевої стратегічної 

фінансової позиції, що дозволяють скеровувати цю діяльність у довгостроковій 

перспективі й оцінювати її результати. Об'єктивна природа цього процесу 

полягає в тому, що сформовані стратегічні цілі відображають об'єктивні вимоги 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693528
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_borg-d8023.pdf


198 

 

до фінансової діяльності підприємства з боку його зовнішнього й внутрішнього 

фінансового середовища. При формуванні системи стратегічних цілей 

необхідно дотримуватися наступних вимог [1, с 53-54]: 

 підпорядкованість головній цілі функціонування системи. Стратегічні 

цілі фінансової діяльності підприємства повинні базуватися на стратегічній меті 

розвитку системи, яка віддзеркалює її місію; 

 орієнтація на високий результат фінансової діяльності. Стратегічні цілі, 

що формуються повинні мати стримуючий характер для фінансових 

менеджерів, що дозволить підвищити ефективність використання фінансового 

потенціалу підприємства; 

 реальність (досяжність). З одного боку стратегічні цілі представляють 

собою ідеальні або бажані параметри майбутніх стратегічних позицій системи, 

однак, з іншого боку, їх необхідно обмежувати за критерієм досяжності з 

урахуванням  факторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища; 

 вимірність. Кожна стратегічна ціль повинна виражатися показником, що 

дозволить використовувати її в системі планування основних показників 

(параметрів) фінансової діяльності, застосовувати як критерії оцінки 

результатів реалізації фінансової стратегії; 

 однозначність трактування. Стратегічна мета бути чітко сформульована, 

однаково сприйматися керівниками всіх ланок управління; 

 наукова обґрунтованість. Формування стратегічних фінансових цілей 

повинно базуватися на: економічних законах, що дозволить визначити умови 

здійснення фінансової діяльності, використанні сучасного методологічного 

апарату оцінки окремих результатів діяльності, визначенні системі 

взаємозв’язків та взаємозалежності окремих цілей; 

 підтримка. Система стратегічних цілей повинна бути побудована таким 

чином, щоб реалізація одних забезпечувала успішну реалізацію інших; 

 гнучкість. Оскільки ця система розвивається в нестабільному та 

швидкозмінному середовищі, стратегічні цілі повинні корегуватися відповідно 

до прояву факторів зовнішнього фінансового середовища та внутрішнього 

фінансового потенціалу.  

Одним з етапів стратегічного процесу є формування системи основних та 

допоміжних стратегічних цілей фінансової діяльності, що доцільно здійснювати 

в розрізі домінантних сфер стратегічного фінансового розвитку підприємства.  

У першій домінантній сфері, що характеризує потенціал формування 

фінансових ресурсів, у якості основної стратегічної мети пропонується обирати 

максимізацію росту чистого грошового потоку підприємства. Допоміжними 

стратегічними цілями можуть виступати: ріст суми чистого прибутку; 

мінімізація вартості капіталу, залученого із зовнішніх джерел і ін. 

У другій домінантній сфері, що характеризує ефективність розподілу й 

використання інвестиційних ресурсів, при виборі стратегічної мети варто 

віддавати перевагу максимізації рентабельності інвестованого власного 

капіталу підприємства. Система допоміжних цілей може відображати: 

оптимізацію пропорцій розподілу інвестиційних ресурсів по стратегічних зонах 
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господарювання; оптимізацію пропорцій розподілу інвестиційних ресурсів по 

стратегічних господарських одиницях; максимізацію прибутковості інвестицій і 

ін.  

У третій домінантній сфері, що характеризує рівень фінансової безпеки 

підприємства, основною стратегічною метою є оптимізація структури його 

капіталу. Допоміжними стратегічними цілями можуть бути: оптимізація 

структури активів (частка оборотних активів у загальній їхній сумі; мінімальна 

частка грошових активів і їхніх еквівалентів у загальній сумі оборотних 

активів); мінімізація рівня фінансових ризиків. 

У четвертій домінантній сфері, що характеризує якість керування 

фінансовою діяльністю підприємства, у якості основної стратегічної мети 

рекомендується обирати формування ефективної організаційної структури 

керування фінансовою діяльністю. Допоміжні цілі можуть відображати: ріст 

освітнього рівня фінансових менеджерів; розширення й підвищення якості 

інформаційної бази прийняття фінансових рішень; підвищення рівня 

забезпеченості фінансових менеджерів сучасними технічними засобами 

керування; підвищення організаційної культури фінансових менеджерів і ін.  

Основні й допоміжні стратегічні цілі розглядаються як єдина комплексна 

система й тому вимагають чіткої взаємозв’язку з урахуванням їх пріоритетності 

й рангової значимості.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ФІРМИ 

 

У своєму розвитку конкуренція пройшла певний шлях удосконалення від 

простих до складніших форм. Конкуренція як явище була властива 

рабовласницькій, феодальній і навіть первіснообщинній епосі, її зародження й 

виникнення історично відносять до простого товарного виробництва. 

Конкуренція між простими товаровиробниками (ремісниками, селянами) 

орієнтується на суспільну (ринкову) вартість товару. Ті з них, які витрачають на 

одиницю продукції більше праці порівняно з суспільно-необхідними, в 

конкурентному суперництві втрачають свої позиції й не мають успіху. 
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Справжню ефективність мають ті стимули для розвитку підприємства, які 

зароджені в гущі економічного життя, у процесі взаємодії інтересів 

підприємств, в умовах, які потребують від них самостійності, ініціативи, 

реальної відповідальності за свої дії. Тобто найбільш повно вплив стимулів 

виявляється в конкурентному середовищі. При цьому конкуренцію не слід 

розглядати тільки як стимул для зменшення витрат окремих підприємств, 

підвищення якості продукції, її оновлення тощо. Однією з найголовніших 

функцій конкуренції є стимулювання прогресивних структурних зрушень у 

народному господарстві через механізм переливу капіталу від менш 

прибуткових до більш прибуткових галузей, підприємств, попит на продукцію 

який відповідає суспільним потребам. Це принциповий момент дії конкуренції і 

розуміння рушійних сил, здатних здійснити прогресивні структури зрушення в 

економіці. 

Формування конкурентних переваг у широкому розумінні 

трансформується в завдання адаптації систем управління до змін 

конкурентного середовища, що дозволяє швидко і точно визначити напрямки 

підвищення конкурентоспроможності. Рішення цього завдання ускладнюється 

тим, що досягнути успіху на ринку за відсутності постійної і цілеспрямованої 

роботи будуть через певний час перевершені відповідними діями конкурентів. 

Ця обставина визначає підхід до управління підприємством, що не тільки 

забезпечував би сам процес адаптації, а й створював умови для ефективного 

функціонування на постійній основі. 

Технології формування конкурентних переваг - це комплекс 

маркетингових процедур і способів їх використання, призначених для 

ефективного позиціонування підприємства конкурентному середовищі.  

При цьому принциповими особливостями таких технологій є: 

систематичний характер виконання, зумовлений динамічністю конкурентного 

середовища і необхідністю його постійного моніторингу; висока 

відповідальність їх розроблення і виконання зумовлена безпосереднім впливом 

розроблюваних рішень на найважливіші економічні показники; інерційність 

виявлення результатів підготовлюваних рішень і неможливість оперативного 

усунення небажаних наслідків; складність організаційної підтримки реалізації 

технології через їх багатофункціональність і необхідність координації робіт між 

різними ієрархічними рівнями управління підприємством; інтерактивність, що 

зумовлюється великою кількістю процедур, що не можуть бути формалізовані, 

та необхідністю введення окремих коректив у результаті зміни кон'юнктури; 

необхідність могутньої інформаційної підтримки у виді статистичних даних, 

результатів панельних досліджень і так званих слабких сигналів; 

багатокритеріальність, пов'язана з багатоаспектним характером як процесів 

управління, так і стану конкурентного середовища. 

Отже, конкурентна позиція фірми базуються на постійному використанні 

нововведень; пошуку нових, більш досконалих форм товару, що випускається; 

поліпшенні якості товару на всіх етапах його розвитку та продажу; 

встановленні високих цін на нові товари до появи на ринку аналогічних товарів, 

виготовлених конкурентами; сервісному обслуговуванні постачальників, 
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споживачів. Фірма повинна вчасно обирати ту чи іншу стратегію поведінки, 

плавно маневрувати в океані ринкових відносин, бути на крок попереду 

конкурентів. Конкурентні переваги встановлюють ринкову перевагу 

підприємства в порівнянні з іншими підприємствами-конкурентами. 
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СИСТЕМА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Сучасний розвиток суспільства показує, що успішна діяльність організації 

багато в чому залежить від вмілого та грамотного управління, а вміле 

використання прогресивних методів управління, є передумовою ефективності 

управління і господарських процесів в сучасних умовах господарювання.  

Питання організації управління на підприємстві досліджували як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких Афонін О., Балабанова Л., 

Виноградський М., Герчикова І., Завадський Й., Крушельницька О., Михайлова 

Л., Хміль Ф., Шегда О., Шекшня С. та ін. Проте, проблема ефективного 

управління підприємствами в умовах мінливого зовнішнього середовища 

надалі залишається актуальною. 

Управління – це цілеспрямована система впливу суб’єкта управління на 

колектив або окремих працюючих, з метою досягнення певної цілі. Це 

складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для 

досягнення поставленої мети. Після встановлення цілі управління, необхідно 

знайти найбільш ефективні шляхи та методи досягнення їх, а отже виникає 

потреба в застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення цілей 

управління, тобто методів управління. 

Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності 

колективів, їх злагоджену і продуктивну роботу, сприяти максимальній 

мобілізації творчої активності та креативності кожного працівника. Цим методи 

управління відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, 

які використовуються в ході вирішення комплексних виробничо-господарських 

завдань. 

Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови 

для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і 

прогресивної технології організації праці та виробництва, забезпечити їх 

максимальну ефективність при досягненні поставленої мети. Застосуванням 

різних методів управління досягається організуючий вплив і визначаються 

умови діяльності для ефективного використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 
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Аналіз останніх публікацій дає можливість говорити про те, що на 

сьогоднішній день не існує єдиної точки зору щодо класифікації методів 

управління. Групування методів на: адміністративні (організаційно-розпорядчі), 

економічні та соціально-психологічні є правильним. За допомогою вказаних 

груп методів управління керівники будь-яких рівнів здійснюють прямий вплив 

на підлеглих (керовану систему). 

Важливою складовою управління є пошук найефективніших способів 

впливу на людей, які б забезпечили досягнення поставлених цілей, виконання 

планів і рішень, зумовлених загальною чи локальною метою діяльності 

організації. Це досягається завдяки методам управління, які в теоретичному 

плані є способами і прийомами впливу керуючої системи на керовану на різних 

рівнях і ланках управління (підприємство, підрозділ, служба тощо). 

На практиці методи менеджменту виступають сукупністю способів і 

прийомів, спрямованих на забезпечення високої ефективності діяльності 

колективу, максимальної мобілізації творчої активності кожного працівника 

для здійснення місії організації та її цілей. 

Обрання менеджерами методів управління зумовлено змістом і силою 

вияву мотивів – спонукальної причини дій і вчинків людей. Саме мотиви 

визначають засади класифікації методів управління. Методи повинні мати 

мотиваційну характеристику, яка спрямовує напрям їх дії та дає змогу їх 

класифікувати. Завдяки методам керівники забезпечують скоординовану 

діяльність виробничого процесу в організаціях та органічне поєднання 

індивідуальних, колективних і суспільних інтересів.  

Виділяють такі сфери активізації діяльності працівників: організаційна, 

економічна, адміністративна та соціально-психологічна. Вплив в цих сферах 

здійснюється за допомогою певних систем активізації, які охоплюють різні за 

змістом, напрямом, організаційними формами, характером методи та прийоми. 

Формування цілеспрямованого впливу на трудові колективи та окремих 

працівників безпосередньо пов’язане з мотивуванням, тобто використанням 

чинників, які зумовлюють поведінку людини в колективі у процесі 

виробництва. У зв’язку з цим методи управління повинні мати мотиваційну 

характеристику, яка визначає напрям їх дії, вказує на мотиви поведінки 

людей, на які зорієнтовані методи, i дає змогу їх класифікувати. 

Класифікація методів управління дає змогу менеджеру диференційовано 

обирати методи або їх групи залежно від характеру регульованих відносин i 

процесів. Ефективним є комплексне використання методів. Нехтування будь-

яким із них, надання переваги тільки деяким негативно позначається на 

загальній дієвості менеджменту організації. 

Соціально-психологічні аспекти регулювання управлінських відносин є 

важливими факторами ефективності і якості діяльності керуючої системи. 

Соціально-психологічні методи дозволяють формувати у колективі позитивний 

соціальний і психологічний клімат, завдяки чому значною мірою вирішуються 

організаційні, економічні, виховні завдання. Тобто цілі поставлені перед 

колективом можуть бути досягнуті за допомогою людського фактору, який є 

одним з найважливіших критеріїв ефективності й якості роботи. 
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Центральною фігурою системи управління підприємством повинен бути її 

працівник, який прагне: вчасної та належної оплати праці, морального і 

матеріального заохочення; доброзичливого, справедливого ставлення, поваги та 

довіри до себе; колективного прийняття відповідних рішень; сприятливого 

мікроклімату в колективі; постійного самоутвердження; компетентності та 

професіоналізму від своїх колег і керівника; чіткості та якості в системі 

управління, відкритості інформаційних потоків; чітко поставлених цілей і 

перспективних завдань перед підприємством та перед кожним членом 

колективу. Принципами функціонування системи управління персоналом 

повинні бути: чесність та справедливість; відповідальність кожного та 

ефективність системи управління в цілому.  

Політика менеджменту підприємства повинна бути спрямована на чітке 

розуміння місця та ролі діяльності підприємства в суспільстві, значення 

кожного окремого працівника як основної цінності, єдність колективу, 

формування єдиної цілісної команди, розвиток інтеграційних процесів. 

Сутність соціальної політики – максимально сприяти добробуту працівників 

фірми. Удосконалення соціально-психологічних методів управління на 

підприємстві потрібно проводити, виходячи з наявних недоліків. 

Підприємству потрібно прагнути до побудови ефективної системи 

управління персоналом, основою якої повинна бути розроблена досконала 

система управління мотивацією. Концепція мотивації повинна полягати у 

найбільш ефективній реалізації цілей та завдань, які стоять перед 

підприємством, передбачати участь кожного члена колективу, а саме: його 

компетентність, професіоналізм, бажання працювати успішно. 

Слід також запровадити комплексну систему мотивації працівників, яка б 

включала як економічні так і моральні та соціальні стимули. Доцільно 

скористатись новітніми дослідженнями в галузі вивчення потреб працівників 

щодо їхньої задоволеності роботою. 

На підприємстві доцільно розробити і скласти мотивований та економічно 

обґрунтований план соціального розвитку колективу. Робота з кадрами – одна 

із складових частин управлінської роботи по керівництву підприємством, яка 

вимагає передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити 

калейдоскопу справ, які щоденно оточують працюючих, твердий, попередньо 

підготовлений план. 

Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, коли 

менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють 

форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність за 

виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління 

(інституційним, управлінським та операційним) налагоджений зрозумілий і 

чіткий алгоритм взаємовідносин. 
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