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

 
Авраменко - Шрамко І. А. 
здобувач другого рівня вищої освіти ступеня 
магістра  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: д.е.н., проф. Шевчук В. О. 
Національна академія статистики, обліку та 
аудиту (м. Київ) 

 
МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах ринкових відносин промислові підприємства повинні 
забезпечити ефективність виробництва і його розширення. Основним 
призначенням калькуляції стає отримання інформації про виробничу 
собівартість для організації і управління процесом виробництва і контролю за 
рівнем витрат на етапах виробничого циклу. 

Наукові дослідження питанню обліку витрат виробництва та 
калькулювання собівартості продукції здійснювали такі вчені-економісти: О. С. 
Бородкін [1], Л. П. Гордієнко [3], Г. С. Кошевецька [3], О. К. Фокін [4] та інші.  

Калькуляція надає можливість розраховувати та моделювати ціни на 
продукцію (роботи, послуги); здійснювати управління витратами; визначати 
фінансові результати та рентабельність господарської діяльності підприємства. 
Як показало дослідження, інформація про виробничу собівартість 
використовується апаратом управління машинобудівного підприємства для 
усунення нераціонального використання ресурсів, непродуктивних витрат, 
оцінки роботи структурних підрозділів підприємства, визначення витрат на 
одиницю продукції та відхилень від стандартних витрат з аналізом причин та 
винуватців відхилень. 

Методологію обліку витрат визначає Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Згідно з Положенням, собівартість 
реалізованої продукції підприємства складається з: виробничої собівартості 
продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених 
постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. 
На основі вивчених літературних джерел та проведених досліджень 
пропонуємо наступну структуру собівартості реалізованої продукції 
машинобудівного підприємства (рис.1). Представлена структура свідчить, що в 
основу обліку витрат і виробничої собівартості продукції машинобудівного 
підприємства покладена класифікація витрат залежно від способу включення у 
собівартість – на прямі  і непрямі. 

Отже, дослідженням встановлено, що для обліку витрат, орієнтованого на 
виробництво, характерний розподіл всіх витрат на прямі і непрямі (загальні). 
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Рис. 1. Структура собівартості реалізованої продукції* 

*Джерело: узагальнено автором на основі [4] 
 

У структурних підрозділах машинобудівного підприємства, де 
випускають один вид продукції, усі витрати прямі; у багатономенклатурних 
виробництвах витрати поділяються на прямі і непрямі. Системи обліку, які 
реалізують цей підхід, призначені для обчислення повних витрат. До методів 
обліку витрат, орієнтованих на виробництво готової продукції, належать: 
багатоступічатий облік витрат; облік відшкодування постійних витрат; облік 
відшкодування стандартних витрат.  

Головним призначенням обліку за названими методами є отримання 
інформації для оцінки ефективності роботи машинобудівного підприємства та 
його структурних підрозділів. Вважаємо, що вище перелічені методи обліку 
витрат направлені на вдосконалення калькуляції і контролю витрат за 
окремими видами  готової продукції, орієнтовані на виробництво готової 
продукції, дають інформацію для планування (прогнозування) продажних цін. 

 
Список використаних джерел: 
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3. Кошевецька Г. С. Сутність і специфіка методів обліку витрат орієнтованих на 
виробництво готової продукції // Матеріали ІІ наукової конференції, присвяченій пам’яті 
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Артемчук А. П. 
здобувачка другого рівня вищої освіти 
ступеня магістра 
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університет 

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ)  

ТА ОПЕРАЦІЙ З РЕКОНСТРУКЦІЇ, 
МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Одним із вагомих економічних ресурсів підприємства є засоби 

виробництва, і, у першу чергу, основні засоби. Основною економічною 
характеристикою основних засобів є те, що вони тривалий час залучені до 
господарської діяльності підприємств, установ, організацій, та переносять свою 
вартість на новостворений продукт праці поступово протягом терміну 
корисного використання об’єкта основного засобу через механізм амортизації 
(зносу). 

Оскільки основні засоби тривалий час (більше року або операційного 
циклу, коли останній перевищує один рік, аж до сотні років), то їм об’єктивно 
притаманна втрата як фізичного стану об’єкта, так і первісної вартості.   

До сьогоднішнього часу у системі фінансового обліку застосовується 
багатовікова традиція вимірювання та відображення в обліку втрат фізичного та 
вартісного змісту відповідного об’єкта основних засобів з використанням 
економічних категорій «знос» та «амортизація».  

Економічна категорія «знос» використовується для визначення і 
відображення в обліку величини втрати вартості об’єкта. На противагу цьому, 
економічна категорія «амортизація» слугує механізмом уповільнення втрати 
фізичного стану та зниження вартості основного засобу, шляхом створення 
грошового фонду для відновлення економічно вигоди основного засобу, його 
фізичної форми, або повної заміни об’єкта при кінцевій втраті його здатності 
приносити економічні вигоди від експлуатації (ліквідації «старого» основного 
засобу та заміні його «новим»). 

З економічної точки зору механізми зносу та амортизації полягають в 
алгоритмах: 

а) первісна вартість – знос (фізичний, моральний) – залишкова 
(балансова, справедлива) вартість; 

б) первісна фізична форма засобу – втрата експлуатаційних властивостей 
(моральних та фізичних) – фактичний  стан об’єкта (з врахуванням втрат); 

в) витрати (нарахування амортизації) – собівартість реалізації – дохід 
(виручка) – зарахування коштів на рахунок підприємства; 

Отже, через механізм зносу корегується реальна вартість основного 
засобу, а через механізм амортизації створюється фонд грошових коштів для 
можливого відновлення експлуатаційних можливостей, чи заміни об’єкта. 
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З погляду бухгалтерсько-процедурних відображень зносу та амортизації 
основних засобів, у системі обліку застосовується певне спрощення, яке полягає 
в сукупному відображенні двох економічних категорій «зносу» та амортизації за 
алгоритмом:  

витрати (знос/амортизація) - собівартість реалізації – дохід (виручка) – 
зарахування коштів на рахунок підприємства.  

Зносом корегується вартість основного засобу, амортизацією створюється 
грошовий фонд їх відновлення. 

Вважаємо таку практику необґрунтованою. По-перше, порушується 
економічний принцип відображення господарських операцій та процесів.  

По-друге, таке спрощення для умов «ручного» ведення обліку мало певне 
виправдання, яке полягало у складності розробки норм зносу і норм амортизації 
основного засобу (причому норми амортизації розроблялись окремо на повне 
відновлення основних засобів, та норм амортизації на капітальний ремонт). 
Застосування комп’ютерних засобів та технологій усуває таку складність. 

По-третє, спрощення щодо обліку зносу і амортизації не дають 
можливості відстеження процесу створення та використання амортизаційних 
коштів (фондів). 

Розглянуті підходи щодо обліку зносу та амортизації основних засобів 
прямо впливають на методику обліку операцій з їх реконструкції, модернізації 
та ремонту. Адже, з одного боку, знос є визначником потреби у поліпшенні 
об’єктів основних засобів, а, з іншого, амортизація є джерелом грошового 
забезпечення таких поліпшень. 

Відповідно до вітчизняних П(С)БО нарахування зносу (амортизації) є 
витратами, які понесені для отримання доходу (грошового фонду) з якого 
фінансується поліпшення основних засобів. У фінансовому обліку 
застосовується невиправдане спрощення щодо обліку витрат на поліпшення 
основних засобів (відновлення, спорудження, реконструкція, модернізація, 
ремонт).  

Розмежування витрат між поточними та капітальними в системі 
фінансового обліку за чинною методикою здійснюється в залежності від 
можливості об’єкта приносити економічну вигоду (первісно очікувану – поточні 
витрати (ремонти), додаткову, збільшену – капітальні витрати (реконструкція, 
модернізація, модифікація тощо)). Такий підхід містить багато суб’єктивності, а 
тому потребує удосконалення. 

Отже, в подальшому є нагальна потреба удосконалити систему обліку 
зносу, амортизації, створення фондів капітальних вкладень та ремонтів, 
розробки механізму об’єктивного та обґрунтованого розмежування витрат 
поточної діяльності і довгострокових капітальних витрат. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА  

 
В умовах ринкової економіки основні засоби – матеріальна основа (база) 

будь-якої підприємницької діяльності, один з важливіших факторів будь-якого 
виробництва. Від раціонального та ефективного використання основних 
засобів, що можливо тільки при якісному їх обліку наявності та руху, залежить 
прибуток підприємства, який у свою чергу при збільшенні викликає 
покращення фінансово-майнового стану підприємства, підвищує його 
рентабельність та ліквідність.  

Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 
засоби та розкриття інформації щодо них у фінансовій звітності сформовані на 
підставі МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби» [1; 2]. 

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення 
інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової 
оренди об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до 
складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.  

До основних засобів належать 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 і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік). 

З метою покращення методики обліку основних засобів на крупному 
підприємстві висунуто пропозицію щодо удосконалення робочого плану 
рахунків бухгалтерського обліку у частині відображення процесу експлуатації 
основних засобів, що значно полегшить роботу бухгалтерам, оскільки 
дозволить контролювати наявність і технічний стан об’єктів, які перебувають у 
різних формах експлуатації.  

Для одержання необхідної інформації щодо здійснення процесу 
експлуатації запропоновано внести зміни до робочого плану рахунків через 
виокремлення відповідних рахунків аналітичного обліку до синтетичного 
рахунку 10 «Основні засоби» у частині операцій нетривалого зберігання, 
безпосередньої експлуатації, підтримання у робочому стані, відновлення, 
поліпшення та консервації основних засобів (таблиця 1).  
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Таблиця 1 
Перелік запропонованих рахунків аналітичного обліку до синтетичного 

рахунку 10 «Основні засоби» для забезпечення обліку машин і обладнання, 
транспортних засобів у процесі їх експлуатації* 

 
Синтетичний 

рахунок 
Субрахунки Аналітичні рахунки 

Першого 
порядку 

Другого порядку Третього порядку Четвертого 
порядку 

Код Назва Код Назва Код Назва Код 
1 2 3 4 5 6 7 
10 Основ-

ні 
засоби  

104  Машини і 
обладнан-
ня  

1041  Нетривале зберігання машин і 
обладнання  

104101-104199  
За об’єктами  

1042  Машини і обладнання на 
технічному обслуговуванні  

104201-104299  
За об’єктами  

1043  Машини і обладнання в 
експлуатації  

104301-104399  
За об’єктами  

1044  Машини і обладнання на 
відновленні  

104401-104499  
За об’єктами  

1045  Машини і обладнання на 
поліпшенні  

104501-104599  
За об’єктами  

1046  Машини і обладнання на 
консервації  

104601-104699  
За об’єктами  

105  Транс-
портні 
засоби  

1051  Нетривале зберігання 
транспортних засобів  

105101-105199  
За об’єктами  

1052  Транспортні засоби на 
технічному обслуговуванні  

105201-105299  
За об’єктами  

1053  Транспортні засоби в 
експлуатації  

105301-105399  
За об’єктами  

1054  Транспортні засоби на 
відновленні  

105401-105499  
За об’єктами  

1055  Транспортні засоби на 
поліпшенні  

105501-105599  
За об’єктами  

1056  Транспортні засоби на 
консервації  

105601-105699  
За об’єктами  

*Джерело: запропоновано автором 
 

Список використаних джерел: 
1. П(С)БО 7 “Основні засоби” : Наказ Міністерства фінансів України 27.04.2000 р. N 92 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 
 2. МСБО 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ВИТРАТИ НА ЗБУТ” 

 
В сучасних умовах, щоб успішно функціонувати і вирішувати поставлені 

завдання, підприємствам уже недостатньо просто виробляти продукцію у 
максимально можливому обсязі, виконуючи власні плани; важливо цю 
продукцію успішно реалізувати. У зв’язку з цим, підвищення ефективності 
збуту продукції на товарних ринках, як найважливішої частини процесу 
товарообміну, є необхідною умовою подальшого розвитку підприємств. В 
умовах конкурентної боротьби виживає тільки те підприємство, яке зможе 
ефективно управляти витратами на збут, які займають значну питому вагу у 
складі витрат діяльності підприємства. 

Діяльність підприємства завжди пов'язана з певними витратами 
матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших ресурсів на 
виготовлення, зберігання транспортування, сортування, пакування, фасування 
та реалізацію товарів. Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати 
підприємства. 

Ф.Ф.Бутинець, М.Д. Корінько, В.М.Пархоменко, В.П. Пантелєєв, 
І.І. Пилипенко, М.Т. Теловата, В.О. Шевчук у своїх працях при розгляді витрат 
визначають їх як загальноекономічну категорію, що характеризує 
використання різних речовин і сил природи в процесі господарювання. 
Відрізняють поняття витрат в бухгалтерському розумінні від витрат в 
економічному тлумаченні. Так, під економічними витратами розуміють 
«затрати втрачених можливостей», тобто суму грошей яку можна отримати 
при найбільш вигідному із всіх можливих альтернативних варіантів 
використання ресурсів. Таким чином, економічні витрати будь - якого ресурсу 
обраного для виробництва продукції дорівнюють його вартості при 
найкращому із всіх можливих варіантів використання. Поняття економічних 
витрат обумовлено обмеженістю ресурсів у порівнянні з кількістю варіантів їх 
використання. З бухгалтерської точки зору витрати – це тільки конкретні 
витрати ресурсів. Дане тлумачення базується на ресурсному розумінні природи 
господарства, не беручи до уваги інші аспекти. 

Витрати на збут – це витрати, які виникають при реалізації продукції від 
виробника до споживача. Витрати на збут облікують на однойменному 
синтетичному рахунку 93. Планом рахунків до цього рахунку субрахунків не 
передбачено, тому кожне підприємство повинне самостійно обирати собі 
перелік субрахунків, а також аналітичних рахунків до кожного з них. Склад 
витрат на збут регламентується п. 19 П(С)БО 16 «Витрати», куди входить 12 
позицій, починаючи від витрат пакувальних матеріалів для затарювання 



16 
 

готової продукції на її складах і закінчуючи іншими витратами, що пов'язані зі 
збутом продукції, товарів, робіт, послуг . 

Класифікація витрат – це поділ витрат на класи на основі псиних 
загальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними. Враховуючи те, що 
поділ витрат спрямований на вирішення найрізноманітніших завдань 
управління, в літературі зустрічаються різноманітні групування видів витрат за 
ознаками їх класифікації. І найпоширенішою є класифікація витрат залежно 
від цілей управління за трьома напрямами, що представлено. Змінні витрати — 
це витрати, що змінюються залежно від  обсягу виробництва. Залежно від 
процентного змінні витрати поділяють на пропорційні і непропорційні. 
Пропорційні витрати змінюються прямо пропорційно стосовно зміни обсягу 
виробництва. Непропорційні витрати поділяються на прогресивні і дегресивні. 
Прогресивні витрати зростають більшими темпами, ніж обсяг. Дегресивні 
витрати зростають меншими темпами, ніж обсяг виробництва. Постійні 
витрати — це витрати, що залишаються незмінними зі зміною обсягу 
виробництва. Змішані витрати — це витрати, що містять елементи як змінних, 
так і постійних витрат. 

 
 

Гончарук В. С. 
здобувач першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 071“Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: проф. Куцик П. О., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 

 
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ОБЛІКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Розвиток облікових систем світу й України є стрімким, серед яких важливе 

місце займає облік фінансових інструментів, який відіграє важливу роль у 
фінансовій життєдіяльності кожного суб’єкта бізнесу. В сучасній економіці 
підприємства почали активно використовувати похідні (деривативи) та 
комбіновані фінансові інструменти, усуваючи традиційні первинні. 

Відповідно до МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання” фінансовий 
інструмент –будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового 
активу в одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або 
інструмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання [1].  

Традиційно фінансові інструменти поділяють на: фінансові активи, 
фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу. 

Фінансові активи – це будь-які активи, що є: грошовими коштами; 
контрактними правами на інструменти власного капіталу, грошові кошти чи 
інші фінансові активи, отримані від іншого суб’єкта господарювання; 
контрактами, розрахунки за якими здійснюватимуться власними інструментами 
капіталу суб'єкта господарювання (прикладами фінансових активів є: 
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дебіторська заборгованість, депозити в банках, інвестиції в акції інших 
організацій, придбані облігації та векселі отримані). 

Фінансові зобов’язання – це будь-які контрактні зобов’язання надавати 
грошові кошти або інший фінансовий актив чи обмінюватися фінансовими 
активами або фінансовими зобов’язаннями з іншим суб’єктом господарювання 
за несприятливих умов (до фінансових зобов’язань належать: позики отримані, 
облігації випущені, векселі видані та кредиторська заборгованість).  

Інструмент капіталу - це будь-який контракт, який надає право на 
володіння активами лише після погашення зобов’язань (інструменти власного 
капіталу являють собою власні прості акції та частки в статутному капіталі). 

Існують похідні фінансові інструменти, які за певних обставин мають 
здатність перетворюватись з фінансових активів на фінансові зобов’язання. 

Фінансовий інструмент вважається похідним при умові, що: розрахунки 
здійснюються у майбутньому; вартість фінансового інструмента змінюється 
відповідно до змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, 
індексу цін, кредитного рейтингу; не потребує початкових інвестицій. 
Похідними фінансовими інструментами є: ф’ючерсні та форвардні контракти, 
фінансові опціони, валютні і процентні свопи, варанти. 

Під час обліку фінансових інструментів важливе значення приділяється 
оцінці фінансових активів і фінансових зобов’язань. Вони можуть оцінюватися 
за: справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як 
прибутку чи збитку; амортизованою собівартістю;  справедливою вартістю з 
відображенням результату переоцінки у сукупному доході.  

Первісне відображення в обліку фінансових інструментів відбувається за їх 
справедливою вартістю плюс (фінансові активи) або мінус (фінансові 
зобов’язання) витрати на операцію, що були понесені на придбання даного 
інструмента. Вразі, якщо фінансові інструменти оцінені за справедливою 
вартістю, переоцінку відображають як прибуток чи збиток, а витрати на 
операцію не включаються до первісної вартості [5]. 

Таким чином, правильно визначені (класифіковані та ідентифіковані) та 
оцінені фінансові інструменти забезпечують релевантною інформацією систему 
управління суб’єктом господарювання, що забезпечує належний приріст його 
капіталу та капіталізацію бізнесу, а також економічний розвиток держави. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної бази 

підприємства завжди відіграють велику роль і мають використовуватися 
раціонально й ефективно. Ефективність використання основних засобів 
залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної 
обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль та значення 
обліку як однієї з найважливіших функцій управління.Тому особливо 
актуальними є дослідження проблемних питань обліку основних засобів 
підприємств і напрямків його удосконалення. 

В обліку основних засобів використовують різні методи. Їх різноманіття 
зумовлює потребу в розгляді їх сутності, переваг і недоліків. Питання 
вдосконалення обліку основних засобів розглядалось багатьма відомими 
вченими та практиками в галузі бухгалтерського обліку. Особливо слід 
виділити роботи таких провідних економістів, як Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., 
Гайдуцький П. І., Ошмаріна Я. В., Панасенка А. П., Кірейцев Г. Г., Ткаченко Н. 
М. Незважаючи на дослідження даного питання, кожне підприємство має свої 
особливості і потребує конкретних заходів щодо вдосконалення обліку 
основних засобів. 

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених свідчать, що облік засобів в останній час дещо ускладнився, 
а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, 
знижуючи ефективність використання основних засобів. 

Н.М. Ткаченко вважає, що бухгалтерський фінансовий облік основних 
засобів повинен забезпечити: контроль за збереження основних засобів; 
своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку 
надходження основних засобів (фондів), 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) 
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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 
[4, с. 181]. 

Для усунення недоліків в перевірці основних засобів і підвищення 
ефективності їх контролю в подальшому на підприємстві можна провести 
внутрішню перевірку основних засобів. Контролерську перевірку треба 
провести загальну за запропонованою схемою, поставивши перед нею наступні 
завдання:  

- перевірка стану обліку, наявності зберігання ефективності використання 
основних засобів;  

- встановлення обґрунтованості правильності оформлення надходження і 
вибуття;  

- перевірка правильного нарахування зносу і віднесення витрат на ремонт 
основних засобів;  

- перевірка правомірності реалізації основних засобів, а також їх оцінка 
при реалізації.  

Досить важливим етапом удосконалення обліку основних засобів є 
гармонізація П(С)БО 7 з М(С)БО 16 “Основні засоби”, зокрема у частині: 

 – у П(С)БО 7 потрібно визначити необхідність проводити переоцінку 
основних засобів лише в тому разі, якщо їх справедливу вартість можна 
достовірно визначити;  

– при операціях обміну варто оцінювати об’єкт основних засобів за 
справедливою вартістю, а не виходити з їх поділу на подібні чи неподібні 
об’єкти, що є досить абстрактним положенням [2].  

Отже, можна порадити наступні шляхи удосконалення обліку основних 
засобів:  

1) вибір оптимальної за складом і обягом облікової інформації, яка 
забеспечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком основних 
засобів. 

2) розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних 
витратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.  

3) удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку основних 
засобів. 

Провівши аналіз змін у законодавчій базі, яка стосується обліку основніх 
засобів, було доведено, що окремі графи типових форм первинних документів 
втратили свій зміст і на підприємствах не використовуються. Це, наприклад, 
такі реквізити, як код норми амортизаційних відрахувань, джерело придбання, 
дата початку сплати за основні засоби. Бухгалтерський облік і контроль 
основних засобів потребує удосконалення в методикоорганізаційних аспектах, 
а також узгодженості законодавчо-нормативних документів. Крім того, у 
П(С)БО 7 наявні розбіжності із міжнародними стандартами.  

Тому запропоновані шляхи удосконалення нормативної бази 
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бухгалтерського обліку основних засобів дозволять гармонізувати вітчизняний 
облік з міжнародними стандартами та зменшити невідповідності й проблемні 
питання обліку основних засобів. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ТОВАРІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ 

 
Всі господарські операції з руху товарних запасів і тари на роздрібному 

торговому підприємстві з метою надання їм юридичної сили повинні бути 
документально підтверджені. Це випливає також з основних положень Закону 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Порядок 
документального забезпечення придбання товарних запасів залежить від 
способу постачання (централізована доставка, внутрішнє переміщення), виду 
надходження (купівля за кошти від постачальників, безоплатне отримання, 
обмін подібними та неподібними активами, інше) та типу транспортного 
засобу. В умовах значної кількості операцій у роздрібній торгівлі суттєвим є 
раціональна організація документообігу на підприємстві. Відносини постачання 
товару зазначені у договорах купівлі-продажу. Роздрібні торгові підприємства 
можуть отримувати цінності безпосередньо від виробників, оптових 
підприємств своєї системи та інших форм власності, а також від внутрішніх 
підрозділів споживчого товариства чи госпрозрахункових відособлених 
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підрозділів, якими можуть бути виробничі цехи, підприємства ресторанного 
господарства, заготівельні пункти (склади). 

Придбання товарів торгові підприємства здійснюють на підставі договорів 
постачання (купівлі-продажу) між підприємством-виробником товару або 
оптовим постачальником і підприємством торгівлі (покупцем товару). Кожна 
партія відвантаженого товару, як правило, оформлюється супровідними 
документами постачальника: накладними, товарно-транспортними накладними, 
вантажними митними деклараціями тощо. 

Якщо товари надходять на підприємство роздрібної торгівлі від закупівлі 
у населення за готівку, то їх оприбутковують на підставі закупівельного акта 
довільної форми, який складають із заповненням деяких обов’язкових 
реквізитів: прізвище, ім’я та по-батькові продавця, його місце проживання, 
ідентифікаційний код, паспортні дані тощо. Товари, придбані у приватного 
підприємця, оприбутковують на підставі накладної або рахунка-фактури, 
виписаних таким підприємцем. 

Придбані товари оприбутковують у день їх надходження за фактичною 
кількістю і якістю, адже до суб’єктів підприємницької діяльності, що 
здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, 
застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих 
товарів за цінами реалізації. 

За даними зазначених документів роздрібні підприємства приймають 
товари, а також перевіряють правильність цін, націнок, тарифів на перевезення, 
нарахованої суми ПДВ і акцизного збору. Товари приймають матеріально 
відповідальні особи по місцях зберігання товарів. Одержаний затарений товар 
приймають за чистою вагою (вага  нетто), тобто за вирахуванням ваги тари. 
При неможливості переважити товар без тари його вагу визначають після 
вивільнення від тари, вираховуючи її фактичну вагу від маси-брутто. 

У випадку виявлення розходження між фактично одержаними товарами і 
даними товаросупровідних документів, комісією, призначеною наказом 
керівника на торговому підприємстві складається “Акт про встановлення 
розходжень за кількістю й якістю при прийманні товарно-матеріальних 
цінностей”. У даному акті про розходження вказується до якої накладної він 
складається, найменування продукту, кількість,сума, ціна, а також причина не 
прийняття даного товару. 

Облік товарів ведуть за місцями зберігання матеріально відповідальні 
особи у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами, за 
винятком товарів, які потребують суворого контролю (ювелірні вироби із 
дорогоцінних металів та ін.). Постачання товарів на торгові підприємства може 
здійснюватися у формі централізованого перевезення. Товари на роздрібні 
торгові підприємства можуть доставлятися у формі кільцевого завезення, яке 
здійснюється уповноваженими особами покупця. Отримання товарів і тари від 
виробничих, заготівельних підприємств, підприємств ресторанного 
господарства, які знаходяться на спільному балансі з роздрібними торговими 
підприємствами, оформляють видатковою накладною на внутрішнє 

–
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переміщення. Слід вказати на те, що окрім придбання цінностей від 
постачальників інші операції (бартер, безоплатне отримання) також повинні 
бути документально підтвердженими. Якщо доставка товарів від постачальника 
до торговельного підприємства здійснюється автомобільним транспортом, 
основними документами на перевезення є: подорожній лист,талон замовника 
або товарно-транспортна накладна. 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ФІНАНСОВІЙ 
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Звітність є елементом бухгалтерського обліку, способом узагальнення і 

подання інформації про результати діяльності підприємства. Оскільки 
обліковий цикл завершується складанням звітності, то звітність за своєю 
сутністю включає не лише систему економічних показників, а й виступає 
сукупністю способів і прийомів узагальнення даних обліку.  

Методологічно та організаційно звітність є невід’ємним елементом всієї 
системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового 
процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, 
з первинною документацією та обліковими реєстрами. 

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період. 

Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність підприємства 
формується із дотриманням принципів автономності, безперервності діяльності, 
історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і 
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витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, перевалювання змісту 
над формою та єдиного грошового вимірника. 

Основною формою фінансової звітності, в які наводиться інформація про 
стан нерухомості  підприємства на кінець звітного кварталу та року,  є Баланс 
(Звіт про фінансовий стан підприємства) (форма №1), порядок складання якого 
визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
№1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим Міністерства 
фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73. 

У Розділі 1 Активу балансу «Необоротні активи» наводиться інформація 
на початок звітного року та на кінець звітного кварталу і року про нерухомість: 
стр. 1010 «Основні засоби»; стр. 1011 «Первісна вартість»;  стр. 1012 «Знос»; 
стр. 1015 «Інвестиційна нерухомість»; стр. 1016 «Первісна вартість»; стр. 1017 
«Знос» 

У розділі 3 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 
порядок складання і подання якого регулюється Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності”, затвердженим Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 
73, «Елементи операційних витрат» за стр. 2515 «Амортизація» наводиться 
інформація про витрати підприємства на амортизацію необоротних активів у 
процесі його операційної діяльності за звітний період та за відповідний період 
попереднього року. 

У Звіті про власний капітал інформація про основні засоби міститься у 
статтях розділу “Переоцінка активів”, де наводяться дані, які відображають 
збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних 
засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями 
(стандартами). 

 Крім цього, згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 32 
«Інвестиційна нерухомість» у примітках до фінансової звітності наводиться 
наступна інформація: 1. Методи амортизації необоротних активів, що 
застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання 
(експлуатації); 2. Залишок на початок звітного року та залишок на кінець 
звітного року зносу необоротних активів за їх окремими групами; 3. Сума 
нарахованої амортизації (зносу) за окремими групами необоротних активів; 4. 
Знос (амортизація) необоротних активів, які вибули; 5. Сума переоцінки 
(дооцінки, уцінки) зносу необоротних активів за їх групами; 6. Втрати та 
вигоди від зменшення та відновлення корисності необоротних активів за їх 
групами. 

У Примітках до річної фінансової звітності, порядок складання яких 
затверджено Наказом міністерства фінансів України №302 від 29.11.2000р.,  у 
Розділі 2 «Основні засоби» розкривається додаткова інформація про наявність, 
рух, переоцінку та знос (амортизацію) основних засобів та інших матеріальних 
необоротних активів: вартість (первісна або переоцінена), за якою основні 
засоби відображені в балансі; методи амортизації, що застосовуються 
підприємством, і терміни корисного використання (експлуатації); наявність та 
рух основних засобів у звітному році: первісна (переоцінена) вартість та сума 
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зносу на початок звітного року; первісна вартість основних засобів, які визнані 
активом, з виділенням вартості основних засобів, отриманих в результаті 
об’єднання підприємств; сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу 
основних засобів, які вибули; первісна (переоцінена) вартість та сума зносу 
основних засобів, які вибули; сума нарахованої амортизації; сума втрат від 
зменшення корисності, відображена в “Звіті про фінансові результати” в 
звітному періоді; інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу 
основних засобів; первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець 
звітного року, вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 
чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження; 
вартість переданих у заставу основних засобів; сума капітальних вкладень на 
придбання і будівництво основних засобів за звітний рік; сума укладених угод 
на придбання у майбутньому основних засобів; залишкова вартість основних 
засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які 
продовжують використовуватись; залишкова вартість основних засобів, 
вилучених з експлуатації для продажу; первісна вартість, залишкова вартість та 
метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування. 
Якщо у звітному періоді проводилась переоцінка основних засобів необхідно 
розкривати в Примітках зміну розміру додаткового капіталу в результаті 
переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між 
власниками (учасниками). 

Крім цього у цьому розділі наводиться інформація про вартість обєктів 
нерухомості, щодо яких існують обмеження у правах власності, переданих в 
заставу, переданих і одержаних в оренду; призначених для продажу; втрачених 
внаслідок надзвичайних подій; тих, що тимчасово не використовуються. У 
Розділі 13 «Використання амортизаційних відрахувань» розкривається 
інформація про нарахування амортизаційних відрахувань та їх використання 
на: будівництво обєктів основних засобів; - придбання (виготовлення) 
необоротних активів; погашення отриманих на капітальні інвестиції позик. 

 

Список використаних джерел 
1. Куцик П. О., Головацька С. І. Консолідація фінансової звітності. Навчальний 

посібник. Львів. Видавництво ЛТЕУ. 2018р. – 280 с. 
2.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 

фінансової звітності” – Положення, Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. 
№ 73 [Електронний ресурс] / Офіційний веб - сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” – Положення, 
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 
 

 
 
 



25 
 

Долинська Я. М. 
здобувачка першого рівня вищої освіти 
 ступеня бакалавра  
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
Наук. керівник : к.е.н., доц. Хома С. В. 
Івано-Франківський Національний 
 технічний університет нафти і газу 

 
ОЦІНЮВАННЯ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ 

ВАРТІСТЮ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ 
 

Справедлива вартість як  метод оцінки бухгалтерського обліку досить 
часто фігурує у нормативних документах з бухгалтерського обліку в Україні, 
але на жаль складність її  використання полягає у тому, що для здійснення 
оцінки за справедливою вартістю треба використовувати спеціальні знання або 
залучати експертів.  Законодавчий орган не дає чіткої методики розрахунку 
справедливої вартості, а тільки зазначає шляхи надходження та випадки при 
яких оцінка нефінансових активів може розраховуватись за справедливою 
вартістю. У науковій спільноті не одноразово підіймалось питання і  самої 
сутності поняття «справедлива вартість» і  проблемних питань безпосередньо 
пов’язаних із  здійсненням оцінки за  справедливою вартістю.  

Вартість, її сутність і методи розрахунку є досить дискусійним питаннями 
в  економічній теорії.  

Незважаючи на те, що різні стандарти бухгалтерського обліку визначають 
справедливу вартість по-різному, слід зазначити, що справедлива вартість –
 це ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

На основі дослідженої сутності справедливої вартості та її складових, 
виділено основні переваги та недоліки справедливої вартості (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки справедливої вартості 

Переваги справедливої вартості Недоліки справедливої вартості 
Відображає майбутні економічні 

вигоди 
Значні витрати на отримання інформації 

Відображає актуальні ринкові умови Необхідність постійної ідентифікації 
активного ринку 

Більш доречна інформація, яка 
визначається в умовах, діючих на момент 
оцінки 

Відображає не реальні угоди, а певну 
умовну суму, що могла б бути отримана у 
випадку, якщо основний засіб був би 
проданий станом на певну дату 

Призводить до підвищення надійності, 
змістовності та повноти звітної інформації, 
оскільки враховується економічна ситуація 
та стан оцінювання активу 

Має умовний характер, що визначається 
не за реальною господарською операцією і не 
підтверджується первинними документами, а 
визначається за допомогою різних підходів 

Забезпечує порівняність вартості 
активів, придбаних у різний час 

Неможливість здійснення 
безпосереднього контролю 

Призводить до більшої порівнянності 
показників звітності різних підприємств, 
вартість визначається незалежно від 

Після переоцінки неможливо 
співвіднести первісну вартість придбання з 
наступними вигодами від використання 
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конкретних обставин, властивих окремому 
підприємству чи конкретному моменту 
придбання 

Є ефективною основою для оцінки 
майбутніх грошових потоків порівняно з 
витратами, що є важливим для зовнішніх 
користувачів 

Потребує витрат на проведення 
переоцінки, особливо при залученні 
професійних оцінювачів 

Не залежить від дати і витрат 
пов’язаних з виникненням зобов’язання і 
придбанням активів, конкретного 
підприємства та намірів підприємства 
відносно розміщення активів і зобов’язань 

Користувачам фінансової звітності 
доводиться нести додаткові витрати по 
аналізу інформації про справедливу вартість 

 
Розрахунок справедливої вартості є обов’язковим для оцінювання 

необоротних активів відповідно до законодавства. Згідно з П(С)БО 7 «Основні 
засоби» оцінювання основних засобів за справедливою вартістю передбачено у 
випадках: безоплатного їх отримання; внесення основних засобів до статутного 
капіталу; отримання об’єкта основних засобів в обмін на подібний об’єкт, якщо 
залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість; 
обміну об’єкта основного засобу (або частковий обмін) на неподібний актив; 
при застосуванні моделі переоцінки для визначення переоціненої вартості; 
визначення збитку від зменшення корисності основних засобів. 

Зважаючи на це, постає необхідність побудови чіткого алгоритму 
визначення справедливої вартості основних засобів. 

У МСФЗ 13 наведено три різні підходи до оцінювання справедливої 
вартості – ринковий, дохідний та витратний, серед яких суб’єкт 
господарювання повинен сам обирати, який йому краще застосовувати.  

Перевагами ринкового підходу є те, що він враховує ринковий фактор, 
реальне відображення попиту і пропозиції на аналогічні об’єкти. Водночас 
виникає проблема при виборі мультиплікатора, що не завжди вдається 
врахувати майбутніх очікувань. 

Перевагами витратного підходу є те, що він базується на реальних 
об’єктах, оцінка коригується на зношення та знецінення об’єкта, особливо 
підходить для підприємств у стані банкрутства. Недоліком можна вважати 
неврахування поточних і очікуваних доходів компанії, що оцінюється, 
неврахування ефективності використання активів підприємства та динаміки 
зміни вартості її активів. 

Незважаючи на те, що дохідний підхід оцінювання справедливої вартості є 
трудомісткий та можуть виникати проблеми при виборі ставки дисконту та 
реальної суми майбутніх грошових потоків, ця методика найточніше враховує 
ринковий фактор та майбутні очікування.  

На нашу думку, оптимальним, є ринковий підхід. Оцінка за даним 
підходом дає можливість виключати фактори невизначеності у фінансовій 
звітності, оскільки дозволяє збільшити порівнянність і об’єктивно відображає 
поточну економічну ситуацію. Для підвищення ефективності процесу 
оцінювання, на практиці також можна використовувати декілька підходів 
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одночасно, тобто комплексний підхід. В умовах кризового становища 
українським підприємствах краще застосовувати ринковий та витратний 
підходи, або ж її комбінацію.  

Таким чином, хоча процес визначення справедливої вартості є складним, 
однак ця вартість досить широко використовується при оцінюванні 
необоротних активів. Застосування принципів оцінки справедливої вартості, що 
систематизовано у  МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» дозволяє 
гармонізувати  фінансову звітність на міжнародному рівні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ 

 
Фермерське господарство, здійснюючи свою діяльність, має на меті 

отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Тому, 
менеджмент фермерського господарства повинен вміло використовувати дані 
фінансової звітності, оскільки на їх основі можна ретельно розглянути й 
оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти виважені управлінські 
рішення. Також, фінансова звітність також є необхідною для зовнішніх і 
внутрішніх користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, правдивою та 
неупередженою інформацією про суб’єкт господарювання в сфері агробізнесу. 
Такими користувачами можуть бути: банки, інвестори, власники, 
постачальники, замовники, працівники підприємства та органи державного 
управління. 

Окрім того, фінансова звітність є досить вагомою не тільки для 
зовнішніх, але і для внутрішніх користувачів, керівництва та персоналу 
фермерського господарства. За допомогою наведених даних у звітності, 
можливо зробити детальний аналіз показників фінансового майнового стану 
суб’єкта господарювання, його платоспроможності та рентабельності. 

Більшість фермерських господарств відносяться за чинною 
класифікацією до малих суб’єктів господарювання - юридичних осіб, і 
складання звітності регламентується НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова 
звітність", який останнім часом пройшов суттєве реформування. Норми цього 
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Положення (стандарту) поширюються на суб’єктів малого підприємництва – 
юридичних осіб, які визнані такими відповідно до законодавства: суб’єктів 
малого підприємництва - юридичних осіб, що відповідають критеріям, 
визначеним пунктом 154. 6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, 
та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і 
витрат, для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва. 

Ми підтримуємо думку багатьох вчених, зокрема, Л. Є. Момотюк та Л. В. 
Шкуліпа, які вважають, що достовірною фінансова інформація являється тоді, 
коли вона представляє істинний (достовірний) ефект від операцій або описує 
події, що спричинили таку операцію [1]. Як свідчать результати досліджень 
нині постає завдання гармонізації статистичної, фінансової та податкової 
звітності фермерських господарств, адже однією з найбільш значущих проблем 
стає забезпечення зіставності даних і недопущення викривлення показників, 
чого можна досягти уніфікацією форм різних видів звітності та їх розробкою за 
єдиною методологічною основою. 
 У більшості розвинених країн розроблені окремі Міжнародні стандарти 
фінансової звітності для малих та середніх підприємств з метою спрощення 
вимог до обліку, зменшення витрат на підготовку фінансової звітності та 
поліпшення інформаційного забезпечення широкого кола користувачів для 
прийняття обґрунтованих економічних рішень [2]. В Україні, як і в деяких 
інших країнах існують національні традиції та особливості ведення обліку, 
підходи до формування стандартів бухгалтерського обліку в малих 
підприємствах загалом, зокрема у фермерських господарствах, з огляду на їх 
сільськогосподарську специфіку та сімейну форму господарювання. Як 
свідчать результати досліджень, що основними характеристиками для 
формування якісних загальноприйнятих стандартів фінансової звітності для 
сімейних фермерських господарств повинні бути: спрощення вимог і методів до 
оцінки засобів та джерел; способи розкриття інформації в показниках 
фінансової звітності, яка максимально задовольняє інформаційні потреби її 
зовнішніх користувачів; достовірність та правдиве відображення фінансової 
інформації; узгодження стандартів бухгалтерського обліку з чіткою 
концептуальною основою системи бухгалтерського обліку; доступність та 
зрозумілість, що дасть змогу фермерам застосовувати стандарти для складання 
фінансової звітності. 

Крім того, при розробці якісних стандартів бухгалтерського обліку і 
звітності для фермерських господарств потрібно враховувати особливості їх 
діяльності, спрощення технологічних аспектів облікового процесу, обмеженість 
грошових витрат та витрат часу на складання фінансової звітності в поєднанні з 
наданням якісної й корисної інформації широкому колу зовнішніх користувачів 
для прийняття обґрунтованих економічних рішень. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА 
РОЗРАХУНКАМИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ 

 
У процесі господарської діяльності підприємства вступають у 

взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання щодо придбання 
товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг із метою забезпечення їх 
безперервного функціонування. Наслідками проведення господарських 
операцій є виникнення зобов’язань, що призводить до появи кредиторської 
заборгованості, і зокрема заборгованості перед постачальниками та 
підрядниками.  

Кредиторська заборгованість, як об'єкт обліку в цілому по підприємству, 
так і за товари, роботи і послуги, що надійшли від контрагенті, становить 
значну частину пасивів підприємства і може бути як позитивним показником 
фінансово-господарської діяльності, так і негативним. На сучасному етапі 
економічного життя країни ні один суб’єкт господарювання, який провадить 
активну господарську діяльність, не може її здійснювати односторонньо, так як 
це неможливо. У зв’язку з цим, постачальники та підрядники виступають 
іншою, протилежною стороною цього процесу. 

Постачальник – це будь-яка юридична або фізична особа, або об'єднання 
таких осіб, здатне на законних підставах постачати необхідну продукцію або 
товари. У випадку, коли постачальник виконує роботи або надає послуги, його 
називають підрядником. Підрядник – це будь-яка юридична або фізична особа, 
яка, за домовленістю, бере на себе зобов'язання виконувати для іншої 
(протилежної) сторони роботи або надавати послуги. Після завершення 
виконання роботи (надання послуги)  передає замовникам права власності на 
результат замовлення. 

Таким чином, розрахунки з постачальниками та підрядчиками мають місце 
на будь-якому підприємстві. Вони сприяють зростанню швидкості кругообігу 
грошових коштів суб’єктів господарювання. Вагоме значення розрахунків з 
постачальниками для будь-якого суб’єкта господарювання полягає перш за все, 
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в тому, що вони повинні поставити товари, сировина, електрику, опалення, 
зв'язок, газ, воду, а покупець повинен їх вчасно та в повному обсязі оплатити. 
Коли у підприємства немає приміщення для здійснення своєї діяльності, 
потрібно його орендувати, і тут вже фігурують підрядники. Так як для 
нормального функціонування ні одне підприємство не може працювати без 
необхідних поставок, постачальники є невід'ємною умовою функціонування 
будь-якого підприємства. Підрядники, у свою чергу повинні виконати для 
підприємства різні будівельні, монтажні, налагоджувальні, науково-дослідні 
роботи; надати юридичні, аудиторські, консультаційні послуги, за які, 
відповідно, підприємство повинно здійснити оплату.  

Таким чином економічна система буде забезпечена надійними 
відносинами постачальників і підрядників з підприємствами, які в подальшому 
можуть перерости в постійні, і забезпечити кожній стороні впевненість у 
створенні робочих партнерських відносин, і як наслідок, відсутність 
прострочених заборгованостей. Саме тому розрахунки з постачальниками та 
підрядчиками є важливою ланкою в ланцюгу організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві. Як з економічної, так і з правової точки зору дефініція 
“кредиторська заборгованість” обговорюється науковцями та фахівцями. 
Кредиторську заборгованість визначають як: 

1) грошові кошти, тимчасово залучені підприємством. Вони підлягають 
поверненню кредиторам, тобто відповідним фізичним або юридичним особам;  

2) частину майна підприємства (грошові кошти, товарно-матеріальні 
цінності); 

3) особливу частину майна підприємства, що є предметом зобов'язальних 
правовідносин між підприємством та його кредиторами; 

4) як вид зобов'язань, що характеризують суму боргів, що належать до 
сплати на користь інших осіб;.  

5) заборгованість суб’єкта господарювання іншим підприємствам, 
приватним підприємцям, фізичним особам, зокрема працівникам такого 
суб’єкта, що утворилася внаслідок розрахунків за придбані основні засоби, 
товари, продукцію, виробничі запаси, роботи і послуги; при розрахунках з 
бюджетом, при розрахунках з виплатами працівникам тощо. 

З фінансової точки зору кредиторська заборгованість є формою позикового 
капіталу, який підприємство використовує під час своєї господарської 
діяльності. Основними особливостями кредиторської заборгованості, як форми 
позикового капіталу є: 

� користування позиковими коштами в формі кредиторської 
заборгованості є безвідсотковим. Або іншими словами безкоштовним. Що у 
свою чергу позитивно впливає на вартість власного капіталу підприємства. 

� між величиною кредиторської заборгованості і тривалістю фінансового 
циклу існує тісний взаємозв'язок. Чим більша сума кредиторської 
заборгованості, тим менший обсяг коштів підприємству необхідно залучати для 
поточного фінансування своєї господарської діяльності. Таким чином, від 
величини кредиторської заборгованості залежить обсяг коштів, необхідний для 
фінансування оборотних активів; 
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� величина кредиторської заборгованості знаходиться в прямій 
залежності від обсягів господарської діяльності суб’єкта господарювання.  

Збільшення обсягу виробництва і продажу продукції збільшує витрати 
підприємства, що враховуються в складі кредиторської заборгованості. 
Зобов’язання або кредиторська заборгованість, пов'язана з купівлею-продажом 
продукції, товарів, робіт, послуг та виникає у: покупця, який не оплатив 
придбану продукцію, товари, роботи, послуги; постачальника, який отримав 
аванс (передоплату) але не здійснив відвантаження або виконання того, що є 
предметом договору. У бухгалтерському обліку зобов'язання відображаються в 
момент їх виникнення, тобто в день їх здійснення. Визнання не залежить від 
того, чи оплачені (погашені) такі зобов’язання. Зобов'язання підприємства 
регулярно (щомісячно) визнаються (нараховуються) з відображенням в обліку 
за дебетом рахунків обліку активів або витрат, а за кредитом – рахунків обліку 
зобов'язань. У таких випадках визнання зобов'язань (кредиторської 
заборгованості) безпосередньо залежить від визнання відповідних активів або 
витрат. 

Отже, кредиторська заборгованість - неминучий наслідок існуючої на 
сьогодні системи грошових розрахунків між підприємствами, за якої повсякчас 
є розрив моменту платежів з моментом переходу права власності на товарно-
матеріальні цінності (послуги, роботи), між часом пред’явлення платіжних 
документів до оплати і часом їх фактичної оплати. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
 
Однією з форм відтворення основних засобів є їх ремонт. Ремонт 

основних засобів поліпшує їх експлуатаційні показники та відшкодовує 
часткове спрацювання основних засобів шляхом заміни зношених конструкцій і 
деталей більш міцними й економічними. Сутність ремонту полягає в якісному 
збереженні робочих параметрів основних засобів, забезпеченні постійної 
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працездатності об'єктів протягом запланованого періоду їх експлуатації та 
частковому відновленні техніко-експлуатаційних властивостей шляхом заміни 
чи оновлення зношених деталей, вузлів, регулювання механізмів. Своєчасне 
проведення ремонтних робіт сприятиме запобіганню аваріям та швидкому 
спрацюванню основних засобів. Метою ремонтних робіт є підтримання 
основного засобу в робочому стані, часткове відновлення експлуатаційних 
властивостей його об'єкта протягом усього строку корисної експлуатації, який 
визначено в наказі про амортизаційну політику підприємства. Ремонтні роботи 
не приводять до збільшення у майбутньому економічних вигод від 
використання основних засобів та продовження строку їх корисного 
використання. Належна експлуатація основних засобів та своєчасне проведення 
профілактичного ремонту забезпечать максимальну надійність і економічність 
кожної групи основних засобів на всіх виробничих ділянках підприємства [1]. 

Огляд вітчизняних наукових праць свідчить, що не існує єдиного підходу 
до визначення сутності ремонтів як економічної категорії, до того ж не 
вирішено проблему їх єдиної класифікації для цілей бухгалтерського обліку. 
Автори пропонують визначати економічну сутність ремонту основних засобів 
як виправлення пошкоджень, поломок, усунення дефектів, вад, лагодження 
об'єктів основних засобів, заміна фізично спрацьованих конструктивних 
елементів, деталей та вузлів. 

Більшість авторів розрізняють поточний, середній і капітальний ремонти 
основних засобів. Для цілей ведення бухгалтерського обліку ремонти 
класифікуються за такими ознаками, як спосіб проведення, функціональне 
призначення, періодичність та складність виконання. За способами проведення 
ремонтів основних засобів виокремлюють роботи господарським способом, які 
виконуються власними силами підприємства, або підрядним – силами 
сторонніх спеціалізованих ремонтних підприємств. Ремонти об'єктів основних 
засобів поділяють за функціональним призначенням на виробничі та 
невиробничі. Залежно від призначення основних засобів у виробничому процесі 
витрати на їх ремонт списують за рахунок поточних витрат звітного періоду 
або прибутку в системі бухгалтерського обліку. За періодичністю та складністю 
виконання виокремлюють поточний, середній і капітальний ремонт основних 
засобів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сутність ремонту і 
модернізації основних засобів полягає в якісному збереженні робочих 
параметрів основних засобів, забезпеченні постійної працездатності об'єктів 
протягом запланованого періоду їх експлуатації та частковому відновленні 
техніко-експлуатаційних властивостей шляхом заміни чи оновлення зношених 
деталей, вузлів, регулювання механізмів. 

 
 
 
 
 
 



33 
 

Список використаних джерел 
1. Ягмур Е. А., Кошель Г. В. Амортизаційна політика та напрямки відтворення 

фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку // 
http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/ 

2. Захарчук М. А. Ремонти основних засобів, їх сутність та класифікація // Фінанси, 
облік і аудит: Зб. наук. праць. - Спец. Випуск Ч. І./ Відп. ред. М. М. Коцупатрий. - К. : КНЕУ. 
2007. - С. 91-105. 

 
 

Колодич М. В. 
здобувачка  першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 071“Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 

 
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ У ГОТЕЛЯХ 

 
В процесі господарської діяльності готель несе витрати, пов'язані з 

обслуговуванням процесу надання послуг. Загальновиробничі витрати 
включають: 

- витрати на управління готелю; 
- амортизацію необоротних активів загальновиробничого призначення; 
- витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування та 

операційну оренду необоротних активів загальновиробничого призначення; 
- витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші утримання 

виробничих приміщень; 
- витрати на обслуговування виробничого персоналу; 
- витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього 

середовища; 
- інші загальновиробничі витрати. 

Загальновиробничі витрати поділяються на: 
- змінні загальновиробничі витрати – це витрати, що змінюються прямо 

пропорційно або майже прямо пропорційно при зміні обсягів діяльності 
готелю; 

- постійні загальновиробничі витрати – це витрати, які залиш незмінними 
або майже незмінними при зміні обсягів діяльності готелю. 

Після закінчення звітного періоду змінні загальновиробничі витрати 
підлягають розподілу між окремими об’єктами  обліку пропорційно обраної 
бази розподілу виходячи із фактичної потужності діяльності готелю. База 
розподілу ЗВВ визначається готелем самостійно та закріпляється в наказі про 
облікову політику. Постійні загальновиробничі витрати після закінчення 
звітного періоду також підлягають розподілу між окремими об’єктами обліку 
пропорційно обраної бази розподілу, але виходячи із нормативної потужності 
діяльності готелю. Нормативна потужність – це очікуваний середній обсяг 
діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності протягом 
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кількох операційних циклів з урахуванням запланованих обсягів виробництва. 
Розподілені постійні загальновиробничі витрати включають у фактичну 

виробничу собівартість послуг (списуються в Дт 23; Кт 91).  
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включають у 

собівартість звітного періоду (списуються в Дт 90; Кт 91). Змінні 
Загальновиробничі витрати включаються у фактичну виробничу собівартість 
послуг (списуються в Дт 23; Кт 91). 

Для обліку загальновиробничих витрат призначений активний рахунок 91 
„Загальновиробничі витрати”, який ніколи не має сальдо, оскільки всі 
накопичені за місяць загальновиробничі витрати підлягають списанню: 

- змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати в Дт 23; Кт 91; 
- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати в Дт 90; Кт 91. 

Таким чином, при побудові облікового процесу необхідно чітко 
класифікувати та розподіляти витрати. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ  
 
Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходились в центрі уваги 

економічної науки. Це пояснюється тим, що інвестиції є джерелом розвитку 
підприємств, окремих галузей та економіки держави в цілому. 

У сучасній економічній теорії категорія “інвестиції” розглядається як 
процес вкладення капіталу з метою наступного його збільшення. 

Вчений Я. Д. Крупка під капітальними інвестиціями розуміє вкладення 
грошових коштів підприємством в нове будівництво і придбання, 
реконструкцію, розширення і технічне переозброєння потужностей вже 
діючих об’єктів основних засобів [1]. А вчений П. О. Куцик під 
капітальними інвестиціями розуміє господарські операції, які передбачають 
придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, основних 
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засобів, необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, які 
підлягають амортизації [2]. 

На наш погляд, капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-
монтажні роботи, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння вже 
діючих виробничих потужностей і придбання (виготовлення) необоротних 
активів (засобів праці та нематеріальних активів). 

Організацію бухгалтерського обліку капітальних інвестицій на 
підприємстві доцільно розпочинати із запровадження графіку 
документообороту. Важливим етапом забезпечення функціонування облікової 
системи з капітального інвестування є затвердження наказом підприємства 
підрозділів або посадових осіб, відповідальних за окремі напрями діяльності у 
цій сфері. 

Значна кількість облікової інформації та первинної документації про 
капітальні інвестиції формується за межами бухгалтерії. Її якість визначається 
встановленим на підприємстві порядком оформлення актів виконаних 
будівельно-монтажних та інших робіт, наявністю складського господарства і 
обладнаних майданчиків для зберігання будівельних конструкцій, 
устаткування, будівельних матеріалів, кваліфікацією персоналу тощо. Тому, на 
підприємствах має функціонувати система управління обліковою діяльністю з 
капітального інвестування. 

Важливим елементом у системі обліку капітальних витрат є ведення 
регістрів (описів, номенклатури) аналітичних рахунків за кожним об’єктом 
капітального інвестування. Порядок ведення регістрів залежать від виду витрат 
у сфері капітального інвестування. Наприклад, для обліку будівельних 
матеріалів, конструкцій та обладнання на складах – регістр доцільно вести за 
кожним номенклатурним номером матеріальних цінностей; для обліку 
обладнання, яке передано до монтажу – за кожним замовленням на монтаж 
устаткування; для обліку витрат зі створення необоротних активів власними 
силами – за кожним виконанням на створення відповідних об’єктів 
необоротних активів тощо.  

Ведення регістру аналітичних рахунків капітальних інвестицій є 
важливим для правильного формування інвентарної вартості облікових об’єктів 
необоротних активів (наприклад, нематеріальних активів) на підставі 
первинних документів, в яких працівники підрозділів, відповідальних за 
певний напрямок капітального інвестування проставляють номери аналітичних 
рахунків [3].  

З метою належної організації обліку капітальних інвестицій основним 
завданням є вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку з 
виокремленням додаткових субрахунків до рахунку 15 “Капітальні інвестиції” 
зокрема : субрахунок 156 “Обладнання, конструкції та матеріали для будівництва 
і монтажу” – для ведення складського обліку отриманого устаткування, яке очікує 
монтажу, транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю, тари, 
предметів прокату тощо до їх передачі в експлуатацію, а також будівельних 
матеріалів та конструкцій; субрахунок 157 “Придбання та поліпшення 
орендованих основних засобів”, на якому відображаються витрати, пов'язані з 
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придбанням об'єктів фінансової оренди та поліпшенням основних засобів, що 
знаходяться як в операційній, так і у фінансовій оренді; субрахунок 158 
“Поліпшення власних об'єктів основних засобів і нематеріальних активів”; 
субрахунок 159 “Інші капітальні інвестиції” – для обліку інших капітальних 
робіт і витрат (витрати на проектно-пошукові роботи, утримання відділів 
капітального будівництва тощо). 

Отже, належна організація обліку капітальних інвестицій є 
інформаційною базою системи управління інвестиційними процесами на 
підприємстві.   
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СУТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Управлінський облік - складова частина інформаційної системи 
підприємства. Ефективність управління виробничою діяльністю безпосередньо 
залежить від наявності інформації про діяльність структурних підрозділів, 
служб, відділів підприємства. Цю інформацію управлінський облік формує для 
керівників різних рівнів усередині підприємства з метою прийняття ними 
правильних управлінських рішень. 

Головною метою ведення і застосування управлінського обліку на 
вітчизняних підприємствах, на мою думку, є надання апарату управління 
планових, практичних і прогнозних даних про діяльність всього підприємства і 
його структурних підрозділів. 

Управлінський облік тісно пов'язаний з процесом управління. Предметом 
управління є процес впливу на об'єкт або процес менеджменту з метою 
організації і координації діяльності людей для досягнення максимальної 
ефективності виробництва. Управління впливає на предмет менеджменту за 
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допомогою планування, організації, координування, стимулювання і контролю. 
Саме ці функції виконує управлінський облік, створюючи при цьому власну 
систему, яка відповідає цілям і завданням управління. Основними завданнями 
управлінського обліку на сучасному етапі господарювання є: 

1. Збір, обробка, узагальнення, зберігання та передача необхідної 
інформації для оперативного управління підприємством та прийняття 
оптимальних управлінських рішень з оптимізації процесу управління шляхом 
регулювання структури активів та пасивів підприємства. При цьому 
аналізується робота підприємства за центрами відповідальності з точки зору 
прибутку, рентабельності, собівартості, капітальних інвестицій тощо. 

2. Перевірка законності та доцільності господарських операцій, 
забезпечення збереження господарських засобів та коштів, ефективне 
використання майна. 

3. Визначення підсумків господарської діяльності та оцінка ефективності 
діяльності підприємства в розрізі реалізованих виробів, центрів 
відповідальності, управлінських і технологічних рішень. При цьому потрібно 
проводити порівняння загального фінансового результату за даними 
фінансового обліку з даними управлінського обліку з метою контролю за 
маркетинговою діяльністю. 

4. Складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена для 
власників підприємств та керівників (менеджерів) й інших внутрішніх 
користувачів бухгалтерської інформації. Зміст звітів може змінюватися залежно 
від їх цільового призначення і посади управлінця, для якого вони призначені. 

Слід зазначити, що немає чіткого нормативного регулювання 
управлінського обліку. Тому кожне підприємство самостійно впроваджує ту 
систему управлінського обліку, яка б найкращим чином відповідала його 
потребам. Система управлінського обліку характеризується обсягом 
інформації, поставленими перед нею метою, критеріями і засобами досягнення 
цієї мети, складом елементів і їх взаємодією. Основними ознаками класифікації 
систем управлінського обліку є : широта охоплення інформацією; ступінь 
взаємозв'язку фінансового та управлінського обліку; 

Сьогодні питання про місце і роль управлінського обліку в системі 
управління підприємством є предметом полеміки вітчизняних і зарубіжних 
бухгалтерів та вчених. Їх погляди з цього приводу різняться 

Кристофер Ноутс охарактеризував особливості управлінського обліку та 
його порівняння з бухгалтерським обліком «Бухгалтерський облік – частина 
управління… Управлінський облік тісніше пов’язаний з використанням даних 
бухгалтерського обліку для прийняття рішень і управлінського контролю». На 
його думку, управлінський облік відрізняється від іншої роботи, яка 
виконується бухгалтерами, наприклад аудиту і фінансового обліку, тим, що він 
повинен задовольнити спеціальним потребам управляючих фірми. Його 
інформація призначена на допомогу при прийнятті рішень і планування. Ця 
інформація повинна бути більш точнішою, регулярною, чіткою і зорієнтованою 
на майбутнє, ніж дані фінансового обліку. 
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Протилежної точки зору дотримується К. Друрі. Він вважає, що «варто 
розуміти розходження між виробничим і управлінським обліком». На його 
думку, у системі виробничого обліку визначаються виробничі витрати для 
оцінки вартості матеріально-виробничих запасів, що відповідає вимогам 
зовнішньої звітності, у той час як завданням управлінського обліку є 
підготовка відповідної інформації для посадових осіб усередині організації 
(підприємства), що необхідне їм для прийняття правильних рішень. 

Він вважає, що «управлінський облік - це процес підготовки 
інформації, необхідної для здійснення діяльності управлінського характеру, 
такої як прийняття рішень, контроль і регулювання» [3, с. 13]. 

К. Друрі, узагальнивши думки багатьох фахівців про необхідність 
внесення фундаментальних змін у практику ведення управлінського обліку, 
виділив чотири найбільш принципових критичних зауваження й висловив свою 
думку, що не завжди й у всьому збігається з позицією критиків [3]. 

1. Традиційний управлінський облік не задовольняє вимоги сучасного 
рівня розвитку виробництва і зростаючої конкуренції. 

2. Традиційні системи обліку виробничих витрат поставляють 
інформацію, що дезорієнтує, непридатну для прийняття рішень. 

3. Практика управлінського обліку втрачає самостійність, виходячи за 
вимогами фінансового обліку, і здобуває допоміжний характер. 

4. Управлінський облік практично повністю тримає фокус на внутрішніх 
аспектах діяльності компанії і не приділяє уваги навколишньому середовищу 
бізнесу, в якому діє компанія. 

Сучасний управлінський облік використовує внутрішню та зовнішню 
інформацію, фінансові і нефінансові показники, задовольняючи інформаційні 
вимоги управління щодо виробничої та іншої діяльності. Адже прийняті ним 
рішення ґрунтуються на плановій, нормативній, технічній, технологічній, 
аналітичній та інших видах інформації, яка залучається у сферу управлінського 
обліку з метою підготовки конкретних даних для задоволення потреб 
менеджерів різних рівнів. За допомогою управлінського обліку здійснюється 
контроль і аналіз поточних, а також довгострокових цілей. Це дає всі підстави 
вважати управлінський облік дієвою інформаційною системою забезпечення 
підвищення ефективності діяльності підприємств. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ефективність управлінського контролю веде до гарантування достовірної 
інформації бухгалтерської (фінансової) звітності, надійності, стійкості та 
безпеки активів організації, дозволяє дослідити взаємозв'язок управлінського 
обліку, сприяючи тим самим успішною і прибутковою діяльність. У зв’язку з 
цим досить актуальним стає розробка теоретичних і практичних рекомендацій, 
які спрямовані на посилення ролі та значення управлінського обліку, 
удосконалення методики його організації. 

Управлінський облік – це динамічна, відкрита, регульована система з 
внутрішніми і зовнішніми зв’язками, що спирається на інформаційну базу 
економічних суб’єктів різних рівнів організаційної та фінансової структури 
господарювання, спрямована на прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Дане трактування дозволяє виявити базові функціональні характеристики, 
відповідно до яких управлінський облік можливо розглядати як процес, на 
підставі якого можна підтвердити положення про ефективне і раціональному 
використання ресурсів для досягнення поставлених цілей щодо максимізації 
фінансових результатів комерційного підприємства. 

Управлінський облік базується на використанні різноманітного набору 
інструментів. Спочатку необхідно оптимізувати витрати, і це було однією з 
перших функцій інструментів оптимізації, проте з плином часу число подібних 
функцій збільшувалося, вони ставали складнішими, все більш тісно 
взаємодіяли з системою управління, що призводило до ускладнення і 
розширення набору інструментів, які дозволили реалізувати конкретні цілі. 

В системі управлінського обліку важливе місце відводиться і 
управлінському контролю, який має дві основні особливості. Перша полягає у 
формалізованому процесі планування, виступає як форма складання бюджетів 
або довгострокового планування, яке дає змогу оцінювати фактичні показники 
діяльності. Друга особливість заснована на обліку відповідальності, який 
досягається через створення відповідних центрів, де можливо використовувати 
на практиці цільові показники функціонування, їх вимірювання і порівняння, а 
також проводити аналітичні процедури та коригувальні заходи. Тому 
управлінський контроль можна розглядати як сукупність організаційних і 
аналітичних структур, методичних правил і процедур, спрямованих 
керівництвом комерційної організації на досягнення ефективності фінансової та 
господарської діяльності. 
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Управлінський контроль необхідно розглядати і з точки зору 
ефективності його застосування. Ефективність облікової системи можна 
оцінити виходячи з рівнів досягнення показників, що характеризують 
безпомилковість як реєстрації, так і обробки фінансово-господарських операцій 
комерційної організації, а саме: 

- наявність: відображення реально існуючих операцій; 
- повнота: відображення всього комплексу реальних операцій; 
- точність: за всіма операціями проведені правильні розрахунки; 
- відображення за рахунками: за всіма операціями необхідно здійснити 

правильну розноску за відповідними бухгалтерськими рахунками; 
- тимчасова база: за всіма операціями необхідно здійснити тимчасову 

прив’язку до відповідного звітного періоду; 
- наявність представлення та розкриття інформації даних у звітності: всі 

дані слід підсумовувати та узагальнювати, дотримуючись при цьому 
встановлених вимог щодо порядку та обсягу розкриття інформації; 

- достовірність фінансової звітності та відповідність діяльності 
чинному законодавству. 

На основі управлінського обліку будується система управління 
прибутком через управління витратами, оскільки раціональна класифікація 
процесів і технологій у системі управлінського обліку дозволить застосувати 
правильну методику розрахунку витрат. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА БІЗНЕСУ 

Розширення та поглиблення ринкових відносин викликає необхідність 
реформування обліку, що є основним джерелом, де акумулюється та 
систематизується інформація, необхідна для формування та ефективного 
використання власного капіталу. Рентабельне функціонування підприємств 
різних форм власності значною мірою обумовлюється структурою та розміром 
власного капіталу, величина якого як основного джерела самофінансування 
підприємства є показником фінансової стійкості підприємства.  

У працях вчених основна увага спрямовується на висвітлення 
економічної суті власного капіталу, а теоретичне обґрунтування процесу 
формування його структури є недостатнім. Враховуючи значення теоретичних і 
практичних напрацювань вчених, можна констатувати, що проблемі 
структуризації власного капіталу присвячено незначну кількість публікацій. 
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У сучасній українській економіці капітал підприємства виступає як 
важлива економічна категорія та порівняно новим об’єктом бухгалтерського 
обліку.  

Власний капітал є основним, початковим та умовно безстроковим 
джерелом фінансування господарської діяльності підприємства, а також 
джерелом погашення збитків. Він є одним з найвагоміших показників, що 
використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки 
показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства, а з 
іншого – ступінь кредитоспроможності підприємства. 

Власний капітал підприємства включає такі елементи: статутний капітал, 
пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, 
резервний капітал і нерозподілений прибуток [1]. Він коригується 
(зменшується) на непокриті збитки, неоплачений та вилучений капітал. 

Відповідно до діючої методики бухгалтерського обліку власного капіталу 
відображення операцій з його формування на рахунках обліку здійснюється 
лише після реєстрації статутного капіталу, що не враховує порядок формування 
капіталу у засновників, витрати засновників (наприклад на організацію випуску 
акцій), а це, у свою чергу, впливає на повноту, достовірність та аналітичність 
обліку [2]. Порядок та джерела формування статутного капіталу залежить від 
типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. 
Особливість формування статутного капіталу визначається юридичним 
підходом до тлумачення сутності власного капіталу.  

Статутний капітал відповідно до ст. 86 Господарського кодексу України 
формується за рахунок внесків засновників (будівлі, споруди, обладнання та 
інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування, включаючи 
інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті та 
інші активи). Величина вкладу оцінюється в гривнях і становить частку (пай) 
учасника у статутному капіталі. Будь-які джерела засобів, що утворюються в 
процесі діяльності юридичної особи, є лише приростом капіталу і не змінюють 
при цьому величину початкового авансованого капіталу підприємства. Будь-яка 
його зміна можлива лише в порядку, зазначеному в установчих документах чи 
передбаченому чинним законодавством. 

Відображена в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності величина 
статутного капіталу повинна відповідати його розмірам, які зазначені у 
засновницьких документах підприємства.  

Підсумовуючи  наведене, приходимо до висновку, що формування 
власного капіталу має певну специфіку, зумовлену організаційно-правовою 
формою діяльності підприємств. А методично правильний підхід до обліку 
власного капіталу дає підстави стверджувати, що основним критерієм 
організації обліку даної категорії є поділ власного капіталу  на його види 
(складові). Раціональна організація бухгалтерського обліку складових власного 
капіталу, з урахуванням особливостей його формування та використання, 
спрямована на достовірне й оперативне формування інформації про зміни 
капіталу та є важливим фактором формування ефективної системи управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Підприємство складається з підрозділів, які взаємодіють, і керівники яких 
відповідають за їх роботу. Зростання масштабів бізнесу обумовлює 
необхідність розподілу повноважень за різними рівнями управління. Підрозділ, 
очолюваний керівником, який несе відповідальність за результати прийнятих 
рішень в рамках покладених на нього повноважень, називають центром 
відповідальності. Для ведення обліку за центрами відповідальності, необхідно 
передбачити його специфіку в обліковій політиці підприємства, зокрема, 
розроблення плану рахунків і системи обліку за центрами доходів і витрат, 
розподіл і групування центрів доходів і витрат на основні й допоміжні, 
первинні й вторинні, форми внутрішньої звітності тощо.  

Крім цього, облікова політика підприємства щодо обліку за центрами 
відповідальності має містити інформацію про: планово-оціночні показники 
діяльності центрів відповідальності; затверджені норми й нормативи; 
можливість використання трансфертних цін; відображення на бухгалтерських 
рахунках результатів діяльності центрів відповідальності. [1, c. 342]. Ефективна 
система обліку центрів відповідальності повинна ґрунтуватися на таких 
принципах: відповідальності менеджерів тільки за ту діяльність, яка перебуває 
під їх впливом; визначення цілей, за якими оцінюватиметься діяльність 
менеджерів; намагання менеджерів досягти поставлених цілей; чіткості 
визначення ролі обліку у заохоченні працівників; регулярності складання звітів 
про виконання бюджетів для оцінки роботи центрів відповідальності. Також, 
необхідно враховувати, що:  
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– витрати, які не контролюються на одному рівні, можуть бути 
контрольованими на іншому (вищому). Наприклад, витрати на утримання 
приміщень цеху неконтрольовані щодо майстра чи начальника цеху, але 
контрольовані на рівні директора з виробництва, що затверджує бюджет цеху;  

– неконтрольовані витрати у короткостроковому періоді можуть стати 
такими у довгостроковому, наприклад амортизація неконтрольована у 
поточному місяці, але у перспективі  - через застосування прискореного 
зменшення вартості або реалізації основних засобів, - стає контрольованою. 

Ведення системи обліку за центрами відповідальності передбачає такі 
завдання:  

−  визначення центрів відповідальності з урахуванням особливостей 
організаційної структури підприємства; 

−  деталізація облікових даних, підвищення точності процесу 
калькулювання собівартості продукції; 

−  забезпечення контролю за ефективною роботою окремих підрозділів 
для порівняння отриманих доходів і витрат по кожному з них; 

−  складання бюджету для кожного центру відповідальності; 
−  своєчасний аналіз причин відхилень показників й оцінка діяльності 

центрів відповідальності. [2, c.232-233] 
Залежно від повноважень, якими наділяються менеджери відповідних 

підрозділів, виділяють чотири типи центрів відповідальності: центр витрат, 
центр доходів, центр прибутку та центр інвестицій. Різний характер і масштаби 
цих центрів мають, відповідно, різні методи оцінки їх діяльності. Центр витрат 
визначають як центр відповідальності,  керівник якого контролює лише 
витрати. Методом його оцінки є відхилення показників: сировини і матеріалів, 
заробітної плати, накладних витрат. Центр доходів — центр відповідальності, 
де його керівник контролює лише доходи. Оцінюється за допомогою 
відхилення: продажної ціни, змішаної ціни та кількості продажів. Центр 
прибутку — центр відповідальності, в якому керівник несе відповідальність 
лише за доходи і витрати, максимізацію прибутку. Методом його оцінки є 
валовий прибуток і маржинальний дохід. Центр інвестицій — центр 
відповідальності (підприємство в цілому), керівник якого відповідає за дохід, 
витрати й інвестиції у власні активи. Оцінюється за допомогою віддачі 
інвестицій(ROI) та залишкового доходу(RI). 

При цьому використовують як фінансові (у гривнях), так і не фінансові 
показники (виражені не у грн., наприклад: якість продукції та дефекти, перелік 
досягнень, рівень ліквідності тощо). Як вже зазначалось, облік витрат і доходів 
за центрами відповідальності вимагає їх систематизації і кодування за кожним 
центром відповідальності так, наприклад код витрат виробничого підприємства 
може мати таку структуру:  

1 — ознака діяльності (основна);  
2 — функція (виробництво, збут, адміністрування.);  
3 — структурна одиниця (цех 1);  
4 — стаття витрат (транспортно-заготівельні витрати);  
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5 — контрольованість витрат (визначає міру відповідальності начальника 
цеху 1);  

6 — код об’єкту витрат (код виробу чи замовлення). [2, c. 233] 
Правильна організація системи обліку за центрами відповідальності 

дозволяє розв'язати значну кількість проблем, що виникають у керівництва 
підприємства, а саме створює умови для формування необхідної звітності за 
потребами працівників всіх рівнів управління. Облік за центрами 
відповідальності допомагає не тільки виявити загальну суму економії або 
перевитрат різних ресурсів, але і точно визначити, на якій ділянці і через чию 
помилку допущено перевитрату або кому належить заслуга в досягненні 
економії, сприяє підвищенню рівня відповідальності керівників підрозділів, 
більшій впевненості в прийнятті тих або інших управлінських рішень. 

Отже, облік за центрами відповідальності підвищує точність, змістовність 
облікових показників та створює умови для здійснення дієвого контролю за 
ефективністю роботи як підприємства в цілому, так і його структурних 
підрозділів. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на 

підприємстві починається з розробки його облікової політики, яка передбачає 
вибір комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та 
ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприйнятих в 
державі. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування 
специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – 
облікової політики підприємства. 
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Зміст терміну “облікова політика” розкривається законом України “Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” (ст. 1). Ним визначається, 
що “облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності” [1]. Як правило, облікова політика розробляється на тривалий час, 
однак вона підлягає змінам статутних вимог підприємства та чинного 
законодавства.  

Вибір варіанту облікової політики підприємство здійснює у відповідності 
до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”  
та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Необхідно 
зазначити, що часта зміна  облікової політики  характеризує діяльність 
підприємства з негативного боку – як партнера  з нечіткими обліковими  
приписами [3]. 

Облікова політика – це інструмент організації обліку на конкретному 
підприємстві, який включає сукупність способів та процедур ведення обліку, 
що впливають на величину фінансових результатів підприємства [4]. Елементи 
облікової політики підприємства стосуються практично усіх складових активів, 
забезпечення, доходів і витрат, інших об’єктів обліку. Діюча нормативно-
правова база передбачає, що методика обліку в багатьох питаннях визначається 
обліковою політикою, яка обирається самостійно підприємством. Від уміло 
сформованої облікової політики багато в чому залежать ефективність 
управління господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку 
на тривалу перспективу. Саме вона суттєво впливає на розмір доходів, витрат, 
активів та зобов’язань, що у свою чергу визначає кінцевий стан 
господарювання  суб’єкта підприємницької діяльності.  

Кожне підприємство встановлює облікову політику самостійно виходячи зі 
своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності. Має бути дотримано 
одну найважливішу умову – єдність облікової політики на підприємстві. Це 
означає, що принципи, методи та процедури, передбачені обліковою політикою 
підприємства, повинні безапеляційно застосовуватися всіма його філіями, 
представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. На 
вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають такі основні 
фактори: 

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства; 
- галузева приналежність або вид діяльності; 
- обсяги діяльності, чисельність працівників і т.д.; 
- система оподаткування; 
- ступінь свободи діяльності в ринкових умовах (самостійність рішень в 

питаннях ціноутворення, вибору партнерів); 
- стратегія фінансово-господарського розвитку (мета і завдання 

економічного розвитку, очікувані напрямки інвестицій); 
- наявність матеріальної бази (забезпечення комп’ютерною технікою й 

іншими засобами оргтехніки, програмними продуктами тощо); 
- система інформаційного забезпечення підприємства (по всіх необхідних 

для ефективної діяльності підприємства напрямках); 
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- рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініціативи керівників 
підприємства; 

- система матеріального стимулювання і ефективності роботи 
підприємства. 

Облікова політика підприємства має визначати: 
1. Методи оцінки вибуття запасів. 
2. Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці 

запасів.  
3. Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат. 
4. Методи амортизації необоротних активів. 
5. Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів застосування класу 8 та/або 9 Плану 
рахунків бухгалтерського обліку. 

6. Періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних активів 
до нерозподіленого прибутку метод обчислення резерву сумнівних боргів.  

7. Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів перелік 
та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу.  

8. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг). 

9. Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку. 
10. Переоцінку необоротних активів. 
11. Періодичність відображення відстрочених податкових активів і 

відстрочених податкових зобов’язань. 
Отже, підприємства повинні здійснювати докладний аналіз доцільності 

застосування певних елементів облікової політики. Формування та реалізація 
правильно обраної облікової політики є тим інструментом, який дозволяє 
керівництву підприємства не тільки побудувати бухгалтерський облік таким 
чином, щоб максимально задовольнити їх потреби в інформації для управління 
своєю власністю, а й впливати на рівень доходів, прибутку, інвестиційну 
привабливість підприємства, податкові відносини. Тому до формування 
облікової політики підприємства необхідно підходити з усвідомленням 
відповідальності. У результаті проведеного аналізу діючих наказів про облікову 
політику підприємств встановлено, що в теперішній час процесу формування 
облікової політики приділяється недостатньо уваги, як зі сторони 
бухгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства.  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
ТОВ «Агровіт» – підприємство яке спеціалізується на вирощені та 

реалізації сільськогосподарських культур. Підприємство діє на принципах 
повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокуповування, 
забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок 
накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної 
господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов’язань перед 
постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим 
колективом згідно чинному законодавству. 

Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної 
діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) 
оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз 
виробничо–господарської діяльності за основними техніко–економічними 
показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості 
продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого 
прибутку його діяльності.  

Згідно Наказу про облікову політику забезпечення бухгалтерського 
обліку на підприємстві ТОВ «Агровіт» доручено бухгалтерсько–економічному 
відділу на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік на підприємстві 
ведеться безперервно з дня його реєстрації. На ТОВ «Агровіт» обліком 
займаються головний бухгалтер, та його помічники – бухгалтери. Головний 
бухгалтер призначений на посаду на основі Наказу керівника. Керівництво 
фірми створює необхідні умови для правильного (своєчасного і достовірного) 
ведення бухгалтерського обліку і забезпечує виконання всіма працівниками та 
відділами правомірних вимог бухгалтера по оформленню і поданню в 
бухгалтерію первинних документів. Головний бухгалтер на підприємстві:  

− забезпечує додержання встановлених єдиних методологічних основ 
бухгалтерського обліку, визначених обліковою політикою підприємства; 

− забезпечує своєчасне складання і подання фінансової звітності; 
− контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх 

господарських операцій; 
− приймає участь у оформленні матеріалів, пов’язаних з недостачами  і 

зловживаннями матеріально–відповідальних осіб. 
Згідно з Посадовою інструкцією бухгалтера з обліку матеріалів  основним 

завданням бухгалтера ТОВ «Агровіт» є своєчасний і точний облік первинних 
бухгалтерських документів, ведення обліку поступлень і витрат матеріальних 
цінностей, відображення їх руху; прийом та видача готівкових грошових 
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засобів, а також ведення відомостей по основних рахунках балансу 
підприємства.  

Підприємницьку діяльність господарюючої системи забезпечує певне 
майно, щодо якого контролюються вигоди, отримані від його використання та 
переймаються ризики з ним пов’язані. Всі первинні операції вводять щоденно 
після їх здійснення (купівля, списання на виробництво, продаж) в спеціальні 
журнали обліку операцій, що в кінці місяця закриваються, роздруковуються і 
зведені результати посилаються в головну книгу, тому ніяких виправлень внести 
неможна після закриття журналу.  

Розрахунок заробітної плати та нарахування амортизації проводиться один 
раз по закінченню календарного місяця. Господарські операції обліковуються на 
рахунках бухгалтерського обліку згідно Плану рахунків, який розроблений на 
підприємстві відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, а також операцій, 
що здійснюються на підприємстві. В обліку витрат на виробництво задіяний 8 клас 
рахунків, кожний елемент витрат яких розподіляється на 5 груп: основне 
виробництво, допоміжне виробництво, загальновиробничі витрати, адміністративні 
витрати і торгові витрати. По завершені календарного місячного звітного періоду і 
введення всіх господарських операцій проводиться авторозподіл витрат та 
переоцінка валютних рахунків на дату складання балансу. Операція авторозподілу 
необхідна для визначення (собівартості виробленої та реалізованої продукції, 
визначення загальновиробничих, адміністративних та торгових витрат, інших 
неопераційних доходів та витрат по 7 і 9 класах рахунків. Алгоритм авторозподілу 
закладений в системі. 

Бухгалтерський облік на ТОВ «Агровіт» автоматизований. На 
підприємстві в бухгалтерії застосовується таблично–автоматизована форма 
обліку, тобто угрупування і узагальнення облікової інформації проводиться за 
допомогою комп’ютерів, які зв’язані між собою мережею. Внаслідок чого 
можна отримувати регістри різного змісту, відповідні журналам–ордерам, 
відомостям, книгам, карткам і так далі В бухгалтерії встановлено два 
комп’ютери з програмою 1С: “Бухгалтерія, 7.7”, а також на одному з них 
встановлена програма “Бест Звіт +” для складання звітності і програма “Клієнт–
Банк” для зручності перерахування грошових коштів.  

“1С:Бухгалтерия, 7.7” дозволяє повністю автоматизувати бухгалтерський 
облік на підприємстві і, зважаючи на специфіку даної організації, веде облік в 
гривнах і іноземних валютах одночасно. Не дивлячись на те, що програма має 
дуже складний супровід і налаштування, в даний час на ринку бухгалтерських 
програм, вона є найбільш зручною для організацій, що займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю і дозволяє зважати на специфіку валютних 
операцій. Отже облік на підприємстві повністю автоматизований, що дозволяє 
налагодити контроль за рухом ресурсів.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У  

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 
Розвиток електронного бізнесу в світі, як і в Україні, призводить до все 

більшого зростання кількості розрахунків у мережі Інтернет, а саме із 
використанням електронних грошей. Особливості застосування та розвитку 
розрахунків електронними грошима в Україні спираються на досвід 
Європейського Союзу з відповідним коригуванням до норм вітчизняного 
законодавства у сфері електронних розрахунків. Слід також враховувати, що 
різні підходи до класифікації електронних грошей призводять до різного 
трактування їх змісту що, як наслідок, може призвести до некоректного 
облікового відображення та контролю за операціями з електронними грошима. 

Класифікацію електронних грошей досліджували Дяковський Д.А. [1], 
І.О. Д.А. Кочергин [1], І, В.В. Євдокимов [4], О.О. Нестеренко [3], А.В. Янчев, 
О.О. Нестеренко, П.О. Сахаров [3] та інші. Не применшуючи значення 
наукових вказаних напрацювань вчених, вважаємо, що необхідним є більш 
комплексне дослідження класифікації електронних грошей для визначення 
впливу існуючих класифікаційних ознак на організацію та методику обліку 
електронних грошей. 

Дослідження існуючих підходів до класифікації електронних грошей 
дозволило здійснити їх узагальнення та систематизацію, визначити низки 
класифікаційних ознак, за якими науковці поділяють електронні гроші:  

1) на основі смарт-картки (цифрові гроші); 
2) на програмній основі (мережеві електронні гроші); 
3) на основі мереж мобільного зв’язку; 
4) анонімні (не персоніфіковані); 
5) персоніфіковані (не анонімні); 
6) електронні гроші випущені державою; 
7) електронні гроші випущені банком; 
8) електронні гроші в мережі Інтернет; 
9) міжнародні та національні електронні гроші.  
Найбільша кількість науковців схиляється до думки у виокремленні двох 

видів електронних грошей: на основі карток і на програмній основі. Перший 



50 
 

вид електронних грошей, тобто на основі карток, характеризується тим, що має 
форму пластикової картки, яка виглядає як звичайна платіжна картка. ЇЇ можна 
поповнювати грошовою вартістю у вигляді цифрових даних, які записані в 
пам’яті вбудованого мікропроцесора. Електронні гроші на основі карток часто 
плутають із звичайними платіжними картками. Однак вони мають свої 
особливості. Принциповою різницею є те, що на відміну від традиційних 
платіжних карт, користувач електронних грошей на основі карток не повинен 
мати відкритий рахунок в банку. Платіжна картка є інструментом доступу до 
рахунку в банку, за допомогою якого здійснюється переказ грошових коштів 
між двома банківськими рахунками. 

Другий вид електронних грошей спирається на опрограмуванні і часто 
називається мережевими грошима. На противагу електронним грошам на 
основі карток вони не містить фізичного прояву, тобто електронні гроші це 
запис, який зберігається на сервері емітента. Цей вид електронних грошей 
найчастіше використовують під час оплати товарів у мережі Інтернет. Доступ 
до електронних грошей, у даному випадку, здійснюється через особистий 
кабінет, який відкривається на сайті під час авторизації в системі електронних 
грошей. 

А. П. Семенець пропонує класифікувати електронні гроші для потреб 
бухгалтерського обліку за такими ознаками: за технічним походженням (на 
картковій основі; на програмній основі; на основі мереж мобільного зв’язку); за 
валютою електронних грошей (виражені в національній та іноземній валюті); за 
можливістю ідентифікації власника (анонімні та персоніфіковані);  за місцем 
реєстрації емітента (випущені резидентом чи нерезидентом); за ознакою 
трансферабельності (трансфертабельні та нетрансфертабельні).  

Запропонована автором класифікація електронних грошей є доцільною 
для забезпечення раціонального їх вибору. Представлені вище класифікаційні 
ознаки полегшать роботу в частині організації обліку електронних грошей, їх 
контроль і методики облікового відображення.  

Облік наявності та руху електронних грошей пропонуємо здійснювати на 
субрахунку 335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті” та 336 
“Електронні гроші, номіновані в іноземній валюті”. Вважаємо, що 
виокремлення двох класифікаційних ознак: за технічним походженням і за 
валютою електронних грошей дозволить виокремити розрізи аналітичного 
обліку операцій із електронними грошовими коштами (рис. 1) 

 

 

335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті” 

3351 Електронні гроші на 
основі карток 

3352 Електронні гроші на 
програмній основі 

3353 Електронні гроші на основі 
мереж мобільного зв’язку 
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Рис. 1 Аналітичні рахунки для відображення в обліку електронних грошей 

на підприємстві* 
*Джерело: власна розробка  

 
Вище запропонована аналітика щодо відображення в бухгалтерському 

обліку операцій з електронними грошима дозволить прослідкувати за окремими 
видами та системами електронних грошей, що, в свою чергу, надає змогу 
визначити раціональність використання того чи іншого виду електронних 
грошей. 

Таким чином, підсумовую вище викладене можемо стверджувати, що 
виявлена в ході дослідження проблема відсутності єдиної класифікації 
електронних грошей як об’єкта бухгалтерського обліку на підприємстві, 
обумовила упорядкування в ході дослідження існуючих класифікаційних ознак 
електронних грошей. Систематизована класифікація електронних грошей є 
базисом для удосконалення системи аналітичного обліку та пошуку 
раціональної організації облікового відображення операцій з електронними 
грошима. З метою вирішення цієї проблеми запропоновано авторський підхід 
до класифікації електронних грошей та удосконалення їх аналітичного обліку.  
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336 “Електронні гроші, номіновані в іноземній валюті” 

3361 Електронні гроші на 
основі карток 

3362 Електронні гроші на 
програмній основі 

3363 Електронні гроші на основі 
мереж мобільного зв’язку 
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ПРО ЗМІНУ ВИМОГ ДО ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
На сьогоднішній день, зважаючи на глобалізацію економічних 

взаємовідносин, фінансова звітність виступає універсальним інструментом 
управління бізнесу. Саме фінансова звітність надає власнику, виконавчому 
менеджменту та контрагентам (в тому числі і державним уповноваженим 
органам) вичерпну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Орієнтація України на 
розвиток економіки у Європейському форматі вимагає уніфікації системи 
бухгалтерського обліку та приведення обліку до норм Міжнародних стандартів. 
Прийняття Податкового кодексу України [1] суттєво обмежило орієнтацію 
фінансової звітності на забезпечення управлінських функцій, водночас 
розширилась її фіскальна спрямованість. 

Питанням теорії та методики складання фінансової звітності присвячені 
праці багатьох вітчизняних науковців, таких як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
А.М. Герасимович, Й.Я. Даньків, В.І. Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, 
А.М. Кузьмінський, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, В.О. Шевчук 
та інших. Дослідження суттєвих аспектів складання та подання фінансової 
звітності обґрунтовано та розкрито, здавалося б, всебічно, однак ряд проблем, 
пов’язаних із формуванням та відображенням у фінансовій звітності інформації 
про активи, власний капітал, зобов’язання, доходи, витрати і фінансові 
результати у контексті орієнтації на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
залишаються дискусійними та вимагають вирішення з урахуванням 
національних особливостей бухгалтерського обліку.  

По результатам внесення правок до ряду П(С)БО, Міністерство фінансів 
підкоригувало Порядок подання фінансової звітності № 419 (далі Порядок ) [2], 
зміни були внесені Постановою КМУ від 17.07.2019 р. № 625, яка була 
опублікована, а отже, і набрала чинності 24.07.2019 р. [3] 

П.2 Порядку № 419 зазнав змін, в якому визначено перелік суб’єктів 
господарювання, які звітують раз на рік, та не подають проміжну фінансову 
звітність. До внесення правок, такими були підприємства платники єдиного 
податку третьої групи, та підприємства, для яких Законом «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [4] передбачено подання скороченої 
фінансової звітності, а саме: мікропідприємства, малі підприємства, 
непідприємницькі товариства і представництва іноземних суб’єктів 
господарювання. 

Зміни торкнулися малих підприємств, які наразі зобов’язані відтепер 
подавати не лише річну, а і квартальну звітність. (крім тих, що зобов’язані 
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складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів 
та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним 
органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і 
звіту про фінансові результати. 

Проте, малі підприємства - загальносистемники, річний дохід яких 
перевищував 20 млн. грн. і раніше звітували щоквартально, оскільки фінансова 
звітність є додатком до декларації з податку на прибуток, згідно з п. 46.2 ПКУ. 
Є лише один нюанс: при поданні квартальної потрібно було дотримуватися 
граничних строків подання квартальної декларації з податку на прибуток, а 
саме 40 календарних днів, що йдуть за останнім днем звітного кварталу, але не 
пізніше дати подання декларації з податку на прибуток. Після внесення змін, 
строки подання скоротились – не пізніше 25-го числа місяця, що настає після 
закінчення звітного кварталу.  

Щодо подання квартальної декларації з податку на прибуток, то тут, як і 
раніше, необхідно дотримуватися 40-денного строку. Слід підкреслити, що 
Порядок № 419 узгоджує питання щодо подання звіту про платежі на користь 
держави підприємствами добувних галузей у відповідність до Закону «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», такі суб’єкти 
господарювання, звіт про платежі на користь держави подають відповідно до 
Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», не 
пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду. Також зміни до 
Порядку № 419 стосуються оприлюднення фінансової звітності разом з 
аудиторським висновком. Тепер коректно зазначено, що аудиторський звіт 
стосується саме фінансової звітності. 

Підсумовуючи вищезазначене робимо позитивний висновок про 
інтеграційні зміни методичних вимог та узгодженість правил/стандартів в 
системі обліку процесів господарювання в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ “M.E.DOC” 
 

Одним з найпопулярніших програмних забезпечень в Україні для 
управління підприємством і бухгалтерського обліку на сьогоднішній день 
вважається програма “M.E.Doc”. Програмний продукт являє собою відмінного 
помічника, який значно спрощує роботу з документами в електронному 
вигляді. З його допомогою можна працювати з усіма документами по 
підприємству: податковими накладними, актами, рахунками та звітами різного 
типу. Програма “M.E.Doc” універсальна і може застосовуватись організаціями 
різних галузей, які використовують будь-які форми оподаткування [1]. 

Дослідженням і розробкою програми “M.E.Doc” займались українські 
програмісти під керівництвом Олесі Линник. Із розвитком нових технологій і 
вимог ринку програмне забезпечення безперервно актуалізувалося і 
вдосконалювалося, результатом чого в 2010 році стала поява на українському 
ринку розробки “M.E.Doc”. У 2013 році в цій програмі об’єднали напрацювання 
з різних напрямків автоматизації бухгалтерської звітності, яка дає можливість 
вибрати модифікацію, що максимально відповідає вимогам конкретного 
підприємства: звітності, розрахунку заробітної плати, взаємодії всередині 
корпорацій та обміну документами між контрагентами [2]. 

Специфіка програмного забезпечення полягає у створені будь-якого 
звітного документа для відправки його до відповідного контролюючого органу, 
здійснювати реєстрацію документів в Єдиному реєстрі, відправляти 
зареєстровані документи і квитанції контрагентам і отримувати від них 
необхідну документацію. 

Використання сучасними підприємствами програми “M.E.Doc” має ряд 
важливих переваг та недоліків, які виділяють цей продукт з безлічі інших. 

Серед переваг програми слід виділити: 
- зручність документообігу та економія часу при підготовці податкових 

та звітних документів; 
- зручний інтерфейс, що дає можливість легко орієнтуватися в роботі 

програми; 
- можливість співпрацювати з великою кількістю контрагентів, що 

знаходяться на різних відстанях від підприємства; 
- наявність цифрового електронного підпису, який забезпечує високий 

рівень конфіденційності; 
- можливість контролю кожного етапу процесу формування 

документообігу; 
- значне скорочення фінансових витрат на пересилку паперових 

документів: звітів, податкових накладних; 



55 
 

- повна відповідність бланків до чинного законодавства, що забезпечує 
регулярне завантаження останнього оновлення;  

- проста і надійна робота з документацією на основі техпідтримки всіх 
користувачів. 

Серед шляхів для подальшого удосконалення  “M.E.Doc” є: 
- перевантаженість програмного забезпечення, повільність; 
- необхідність купівлі ліцензії, яка дозволить підписати звітність 

контролюючим органам; 
- робота тільки у Windows; 
- платні оновлення продуктів. 
Отже, програмне забезпечення Медок має багато переваг, але можна 

знайти напрями для подальшого удосконалення. Однак, варто зазначити, що  
використання саме цієї програми, на даному етапі функціонування 
підприємств, є доцільним та вигідним. Використання програми значно 
економить час на роботу з документами і робить процес звітування простішим і 
прозорим. Програмний продукт “M.E.Doc” регулярно вдосконалюється та 
оновлюється у відповідності з вимогами  чинного законодавства України. 
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ДОКУМЕНТООБІГ ТОВАРІВ  

 
Облік товарів у бухгалтерії ведеться в кількісному і вартісному вираженні 

по матеріально відповідальних особах, балансових рахунках, субрахунках і 
облікових групах на підставі здачі первинних документів. Всі прибуткові і 
видаткові документи групуються по номенклатурних номерах і наприкінці 
місяця підраховані по документах підсумкові дані про надходження і витрату 
кожного виду товарів відбиваються в оборотній відомості. Оборотні відомості 
складаються в натуральному і грошовому вираженні по кожному складу окремо 
по відповідних рахунках і субрахунках. 
 У кожній бухгалтерії документи з моменту їх написання або одержання 
від інших підприємств чи організацій до повного використання й передачі до 
архіву проходять обробку, передаються з одного робочого місця на інше, тобто 
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проходять певний шлях. На окремих робочих місцях бухгалтерські документи 
затримуються іноді на кілька днів. Таке становище потребує організації 
контролю за зберіганням документів. Для забезпечення своєчасного й 
правильного обліку господарських фактів треба сформувати систему написання 
і опрацювання документів, яка б сприяла максимальному прискоренню їх руху 
протягом всієї обробки. Його можна досягти за допомогою документообігу та 
чіткої організації поточного та постійного архівів. Документообігом 
називається встановлений порядок і термін руху документів у процесі їх 
використання згідно з методом бухгалтерського обліку від моменту написання 
або отримання від інших підприємств до передачі в архів. Документи, на 
підставі яких роблять записи в облікових реєстрах, називаються 
використаними. Їх зберігають у поточному архіві не більше одного року, після 
чого передають актом на постійне зберігання до архіву підприємства. Протягом 
місяця документи, які обробляються, зберігають в окремих папках. 

Бухгалтерські документи – письмові підтвердження певної форми та 
змісту про факт здійснення того чи іншого господарського акту. У 
бухгалтерських документах зазначаються всі відомості, необхідні для 
економічної та юридичної характеристики зафіксованих на них господарських 
фактів та наступних бухгалтерських процедур: реєстрації, узагальнення, 
класифікації, систематизації, контролю та аналізу. Жодний господарський факт 
не може бути відображений в бухгалтерському обліку без належного його 
оформлення відповідними документами. Бухгалтерські документи 
відображають сукупність економічної інформації, а тому мають наскрізний 
характер.  

За порядком складання бухгалтерські документи поділяють на: первинні; 
зведені. Первинні документи – документи, в яких фіксують здійснення 
господарських операцій, вони є підставою для відображення цих операцій в 
бухгалтерському обліку. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку 
первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в 
реєстрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису. 
Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної 
господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її 
завершення. Зведені документи – документи, складені на підставі первинних 
документів з метою контролю та впорядкування обробки даних. У них 
відображаються операції, що оформлені відповідними первинними 
документами. 

Процес фіксації господарських фактів у документах називається 
документуванням. Тому іноді бухгалтерський облік називають документованим 
обліком. Водночас документування господарських фактів на доказах (носіях) 
інформації є основним змістом первинного обліку. Доказовість бухгалтерських 
документів – це їх суттєва та юридична доказовість, яка забезпечується 
правильним оформленням, і передусім повнотою зареєстрованих даних про 
господарські факти, явища та процеси; підтвердження осіб (підписами), які 
відповідають за здійснення господарської операції та реєстрацію документу; 
зберіганням документа протягом встановленого законом терміну. 
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Удосконалити технічні форми бухгалтерських документів можна за допомогою 
уніфікації, стандартизації, автоматичного зняття первинних даних, 
застосування технічних носіїв, скорочення кількості примірників, вилучення 
постійних реквізитів за автоматизованої обробки. 

Документообіг на кожному підприємстві встановлюється головним 
бухгалтером і є обов’язковим для всіх працівників підприємства. Для кожного 
виду або роду документів (накладних, вимог, рахунів-фактур) повинна бути 
розроблена особлива схема документообігу у формі графіка руху документів, у 
якому зазначається дата створення або одержання від інших підприємств 
документів, прийняття їх до обліку, передача на обробку та до архіву.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 
 
Методика обліку та оцінки забезпечення майбутніх витрат і платежів 

регламентується П(С)БО 11 “Зобов’язання”. Забезпечення – це зобов’язання з 
невизначеною сумою або часом погашення. 

Умови визнання забезпечень в системі бухгалтерського обліку: 
- сума забезпечення може бути достовірно визначена; 
- погашення (використання) забезпечень призведе до зменшення ресурсів, 

що втілюють у собі економічні вигоди. 
Станом на кожну дату балансу розмір і оцінка забезпечень переглядається і 

коригується (збільшується або зменшується) залежно від ймовірності їх 
використання або погашення. 
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Згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання”, забезпечення майбутніх витрат і 
платежів можуть створюватися підприємством на такі цілі: 

- на оплату відпусток працівникам; 
- на додаткове пенсійне забезпечення; 
- на виконання гарантійних зобов’язань; 
- на реструктуризацію підприємства; 
- на покриття витрат від обтяжливих контрактів (обтяжливий контракт – 

це договір, за яким станом на дату складання балансу сума витрат перевищує 
очікувану суму доходів); 

- на інші цілі передбачені установчими документами підприємства, що не 
суперечать чинному законодавству. 

У зв’язку із тим, що у багатьох випадках готельні господарства працюють 
сезонно, доцільно створювати забезпечення на виконання таких видів робіт: 

- підготовка до зимового періоду, до літнього періоду; 
- облаштування прилеглої території, квітників, алей у весняному періоді; 
- проведення необхідних ремонтних робіт тощо. 
Забезпечення слід створювати  відповідно до наказу про облікову політику 

та використовувати із визначеною метою відповідно до затвердженого 
керівником плану робіт на конкретні заходи, терміну та забезпечувати 
необхідний рівень контролю за дотриманням планів проведення заходів. 

Створення забезпечення відбувається у високому сезоні впродовж кількох 
періодів. При цьому збільшуються витрати періоду та зменшується фінансовий 
результат. Забезпечення можна використовувати лише на заходи, для покриття 
витрат за якими вони створенні. Сум забезпечень на дату балансу 
переглядається, за потреби – збільшується або коригується у бік зменшення. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ, ЇЇ СКЛАД ТА 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Важливим складником процесу інтеграції вітчизняної економічної 
системи у світове господарство є адаптація облікової системи до 
загальноприйнятих міжнародних підходів відображення результатів фінансово-
господарської діяльності та фінансового стану суб’єктів господарювання. 
Важливо також відзначити, що головною рисою глобальної економіки є те, що 
вона є інформаційно-фінансовою, тому необхідність удосконалення 
регулювання інвестиційної діяльності включає формування якісного 
інформаційного забезпечення відображення фінансових показників 
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підприємств, що, безумовно, позитивно сприятиме притягненню інвестиційних 
ресурсів, зокрема через міжнародні фондові ринки. Якщо вести мову про реалії 
сучасного економічного розвитку нашої держави, то це стосується 
цивілізованого поступу України до ЄС, який значною мірою також залежить і 
від рівня організації бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах, 
який повинен забезпечити формування якісної економічної інформації, 
необхідної для задоволення вимог усіх груп користувачів. Не випадково 
питанням реформування облікової системи в останнє десятиріччя приділяється 
постійна увага науковців, практиків, а також професійних організацій, що 
розробляють і впроваджують нормативно-правові документи.  

Фінансова звітність в Україні є елементом інфраструктури ринкової 
економіки і засобом комунікації. Цьому сприяють наступні причини: створення 
спільних підприємств; вихід українських підприємств на світовий ринок; 
розширення зовнішньоекономічних зв’язків підприємств; міжнародна 
інтеграція України у сфері економіки. Фінансова звітність складається з: 

1) форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 
2) форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 
3) форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або 

форми № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»; 
4) форми № 4 «Звіт про власний капітал». 
Крім того, ніхто не скасовував примітки до звітів, які також входять до 

складу повної фінзвітності. До них належать: 
1) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; 
2) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами».  
Разом з тим, починаючи з 2018 року разом із річною фінзвітністю 

подають ще і так званий 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. Такий обов’язок стосується великих і середніх підприємств.  

Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються 
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України” 
[1], а також Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку НП(С)БО.  

У НП(С) БО відсутня вимога щодо складання фінансової звітності у 
тисячах гривень без десяткових знаків, як це було передбачено попередніми 
стандартами. Відповідно до МСФЗ є можливість самостійно визначати,  які 
показники застосовувати при  складанні звіту,  головне, щоб цей показник був 
єдиним для усіх форм звітності [3, с.166]. Загалом, форми фінансової звітності 
для підприємств України видозмінені  не суттєво, але підходи до заповнення 
окремих статей звітності містять принципові відмінності та потребують 
уточнення [3]. 

Отже зміни, що відбулися  з прийняттям Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності” дають підставу для формування таких висновків:  
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1) призначення фінансової звітності залишилось без змін; як і раніше, 
фінансова звітність є джерелом неупередженої інформації про фінансовий стан 
та використовується  для прийняття управлінських рішень; 

2) тенденція наближення вимог НП(С)БО до МСФЗ помітна, найбільші 
вагомі суперечності усунені, але збереглися значні розбіжності і 
невідповідності, що потребує подальших змін і доопрацювань у цій сфері. 

Визначене коло питань потребує подальшого обговорення серед 
професійної і наукової спільноти та широкого кола користувачів звітності, 
оскільки саме на підставі пошуку консенсусу інтересів користувачів можна 
віднайти оптимальні шляхи подальшого реформування облікової системи 
України. Реальна оцінка діючого стану обліково-контрольної системи 
вітчизняних підприємств і системи їх оподаткування, на жаль, приводить до 
висновку, що більш широке запровадження МСФЗ для складання фінансової 
звітності в Україні є перспективним кроком, але без прийняття низки 
додаткових рішень вирішення проблеми формування єдиної та цілісної 
інформаційної бази складання фінансової та податкової звітності не може бути 
здійснено. 
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Сучасний економічний стан більшості підприємств потребує постійних 

удосконалень щодо діючої практики ведення обліку та аналізу витрат, яка не 
достатньою мірою відповідає потребам управління в умовах розвитку ринкових 
відносин. В таких умовах набуває актуальності проблема управління витратами 
підприємства, вирішення якої повинно базуватися на всебічному, глибокому 
аналізі облікової інформації про витрати, на основі якої необхідно здійснювати 
їх систематичний облік і якісний аналіз. 

Собівартість продукції є одним із найважливіших показників діяльності, 
який впливає на рентабельність підприємства та визначає ступінь досягнення 
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стратегії зниження витрат у зміцненні його конкурентоспроможності. 
Собівартість як комплексний показник повинна максимально поєднувати і 
відображати у вартісній формі технологічні й організаційно-економічні умови 
виробництва.  

Собівартість продукції – це об’єктивна економічна категорія. Її наявність 
зумовлена, в першу чергу, тим, що кожне підприємство повинно в її межах 
відновити витрачені ним ресурси, щоб безперервно продовжувати процес 
виробництва. Собівартість являє собою грошовий вираз витрат на виробництво 
та реалізацію продукції.  

Під методом обліку витрат розуміють: сукупність прийомів організації 
документування і облікового відображення виробничих витрат, які дозволяють 
визначити фактичну собівартість продукції та подають необхідну інформацію 
для контролю над процесом формування собівартості продукції; сукупність 
способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними 
об’єктами і прийомами розрахунку собівартості калькуляційних одиниць; 
дослідження витрат виробництва і реалізації продукції; сукупність способів і 
прийомів, за допомогою яких в бухгалтерському обліку відображають витрати і 
процес формування собівартості продукції; визначення складу та розмірів 
витрат за окремими видами продукції, групах виробів, переділами, 
замовленнями. Крім методів обліку витрат, існують і методи калькулювання, 
що являють собою сукупність способів і прийомів, необхідних для розрахунку 
собівартості конкретного виду продукції і сукупність прийомів розподілу 
витрат за калькуляційними статтями та віднесення їх до об’єкта 
калькулювання.  

Залежно від повноти включення витрат в собівартість продукції 
розрізняють такі методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: 

 1) метод обліку змінних витрат – "директ-костинг" (Direct costing або 
"веріебл-костинг" (Variable costing)), тобто метод зрізаючої (неповної) 
собівартості, що припускає поділ виробничих витрат на змінні та постійні (у 
собівартість готової продукції включаються тільки змінні виробничі витрати, за 
змінними витратами також оцінюють незавершене виробництво і залишки 
готової продукції на кінець періоду);  

2) метод обліку витрат за повною собівартістю – "фул-абсорпшен костинг" 
(Full-Absorption costing) передбачає включення в собівартість готової продукції 
всіх виробничих витрат підприємства, незалежно від їх розподілу на постійні і 
змінні та прямі і непрямі. 

Особливості бухгалтерського обліку витрат виробництва та калькулювання 
собівартості продукції визначаються специфікою галузі: типом та обсягом 
виробництва, особливістю технологічного процесу, складністю продукції, яка 
виготовляється, її асортиментом, періодичністю та повторюваністю випуску, 
організаційною структурою підприємства тощо. До методів, які є найбільш 
характерними для обліку витрат і калькулювання собівартості на 
підприємствах, відносять: простий, позамовний, попередільний, нормативний, 
метод розподілу витрат пропорційно обгрунтованій базі, кожний з яких має 
цілу низку переваг і недоліків.  
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Простий метод застосовується на промислових підприємствах, що 
виробляють однорідну продукцію та не мають незавершеного виробництва. За 
цим методом усі виробничі витрати за звітний період складають собівартість 
усієї виробленої продукції. Позамовний метод обліку собівартості – один з 
основних методів обчислення собівартості на підприємствах промисловості, де 
виробничі витрати враховуються за окремими або за спеціальними 
замовленнями.   

При використанні попередільного методу промисловими підприємствами 
їх технологічний процес складається з переділів. Розподілення накладних 
витрат за окремими структурними підрозділами (центрами відповідальності) 
здійснюється більш точно. Нормативний метод забезпечує деталізацію 
фактичних витрат за нормами, відхиленнями від норм і змінами норм. Метод 
розподілу витрат пропорційно обґрунтованій базі застосовується у випадках, 
коли в результаті виробничого процесу одержують декілька видів продукції, що 
виготовляються, на яку коефіцієнти не встановлені. Витрати розподіляються 
між окремими видами продукції пропорційно обраній базі.  

Підприємство може застосовувати різні підходи до калькулювання витрат 
при складанні зовнішньої і внутрішньої звітності. Перший підхід спрямований 
на удосконалення калькулювання та контролю витрат, пов’язаних з кожним 
окремим видом готової продукції. Другий підхід спрямований на 
удосконалення методики прийняття управлінських рішень, вміння коригувати 
їх залежно від змін ринкової кон’юнктури та зовнішніх факторів. Обидва 
підходи до обліку витрат на виробництво пов’язані із завданням створення 
оптимальної споживчої цінності продукції для її кінцевого споживача, з одного 
боку, а з другого, — з максимізацією прибутковості виробництва зазначеної 
продукції для підприємства.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 

 
Калькуляційна одиниця є засобом виміру споживчої вартості продукції, 

що характеризує її експлуатаційне призначення, пов’язане з її особливостями і 
іншими характеристиками. Використання визначених калькуляційних одиниць є 
необхідною умовою порівняльного аналізу витрат. Оскільки калькуляційна 
одиниця суттєво впливає на виробничий процес і результати діяльності 
підприємства, практика господарської діяльності показала на багаточисленних 
прикладах негативні наслідки невірного вибору калькуляційної одиниці як в 
будівництві, так і в інших галузях економіки. Завдяки правильному вибору 
калькуляційної одиниці забезпечується можливість обрахунку і використання в 
процесі аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) середніх і відносних 
величин, встановлюється зв’язок між вартісними і натуральними показниками 
витрат, що характеризують використання виробничих ресурсів (праці, 
матеріальних цінностей, експлуатації машин тощо), полегшує визначення 
порівняльної рентабельності різних видів продукції.  

Відповідно до П(С)БО 18 «Будівельні контракти» будівництво – це 
спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація 
і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт. Розрізняють такі галузі 
будівництва: промислове будівництво; лінійне (транспортне) будівництво; 
житлове будівництво; сільське будівництво. Сюди відносять нове будівництво, 
ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж 
збірних будинків або конструкцій на об’єкті, а також будівництво тимчасових 
об’єктів Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» встановлені єдині правила ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності.  

Галузеві особливості організації будівельного виробництва впливають на 
організацію бухгалтерського обліку. Тому порядок ведення бухгалтерського 
обліку в будівництві, як і в інших галузях господарства, з одного боку, 
підпорядковується загальним правилам, з іншого, – має свої галузеві 
особливості. Причому ці особливості настільки суттєві, що деякі з них стали 
підставою для розробки єдиного галузевого стандарту – П(С)БО 18 «Будівельні 
контракти».  

Однак застосування цього стандарту також має свої особливості. Він 
визначає методологічні принципи формування у бухгалтерському обліку 
інформації про порядок визнання й оцінки доходів і витрат протягом виконання 
будівельного контракту підрядними будівельними організаціями. 
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Першочерговим питанням бухгалтерського обліку будівельних контрактів є 
віднесення доходу від контракту і витрат за контрактом на звітні періоди, 
протягом яких виконуються будівельні роботи. П.1 П(С)БО 18 «Будівельні 
контракти» визначено, що цей стандарт є основним нормативним документом, 
який регламентує порядок бухгалтерського обліку виконаних будівельних робіт, 
і застосовують його 8 підрядники. Замовники для ведення бухгалтерського 
обліку використовують інші положення бухгалтерського обліку. Однак це не 
означає, що підрядники керуються тільки П(С)БО 18. Можливість здійснення 
дієвого контролю за дотриманням норм витрат на виробництво будівельної 
продукції досягається за рахунок доведення калькуляційних розрахунків до 
найнижчої їх ланки – калькуляційної одиниці.  

Об’єкти калькулювання, що представляють собою окремі види продукції, 
необхідно постійно вимірювати, а використані для цього одиниці виміру 
повинні виступати в якості калькуляційної одиниці. Виходячи зі складу 
будівельної продукції і особливостей її складових, складається класифікація 
калькуляційних одиниць і визначається характеристика кожної їх групи. До 
основних видів калькуляційних одиниць належать:  

- натурально-кількісні (тони, кілограми, метри, штуки, кіловат-години);  
- умовно-натуральні; 
- вартісні одиниці (тис. грн.);  
- умовні калькуляційні одиниці, які характеризують вміст корисної 

речовини в продукті (процент жирності в молочних продуктах, процент спирту 
в медичних препаратах);  

- одиниці роботи персоналу або обладнання (машино-година, машино 
зміна, тонно-кілометр перевезень). Розрахунок собівартості калькуляційної 
одиниці продукції здійснюється шляхом ділення загальної суми витрат, що 
відносяться до визначеного її виду, на об’єм випущеної продукції чи виконаних 
робіт.  

При виборі калькуляційних одиниць необхідно забезпечити їх стабільність 
протягом тривалого періоду, а також максимально можливу відповідність між 
калькуляційними одиницями і одиницями виміру, що використовуються при 
встановленні цін на окремі види продукції (робіт, послуг). Калькуляційна 
одиниця буде стимулювати зниження собівартості продукції і задовольняти 
пред’явлені до неї вимоги в тому випадку, якщо вона буде відображати всі 
сторони споживчої вартості, всю повноту корисних властивостей продукції. 
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4. Типове Положення з планування, обліку, калькулювання собівартості будівельно-
монтажних робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.96 р. 
№186. 

 
 

Писанюк В. В. 
здобувач першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 071“Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 
Аналіз і контроль дебіторської і кредиторської заборгованості займає 

вагоме значення у фінансовому стані підприємства, адже неефективне 
управління ресурсами може зумовити низький рівень ліквідності і 
платоспроможності. 

Сьогодні актуальним і суперечливим питанням є облік дебіторсько-
кредиторської заборгованості, це пов’язано з проблемою невчасних розрахунків 
і виникненням безнадійної заборгованості. Дуже важливо правильно 
організовувати облік заборгованості на підприємстві, оскільки він забезпечує 
дані розрахункових операцій достовірністю, прозорістю і упорядковує 
інформацію.  

Задля ефективного управління і контролю обсягами дебіторської і 
кредиторської заборгованості та своєчасним здійсненням розрахунків 
необхідно провести автоматизацію її обліку.  Для цього необхідно здійснити 
ряд заходів: 

– використовувати інформаційну базу дебіторської та кредиторської 
заборгованості, яка прискорить роботу бухгалтерських служб, допоможе 
зменшити кількість помилок та дозволить оперативно контролювати 
заборгованість;  

– вести облік та звітність проведених взаємних розрахунків. 
– постійно здійснювати аналіз за співвідношенням дебіторської і 

кредиторської заборгованості. 
– вчасно розраховувати резерв сумнівних боргів 
Для того, щоб покращити облік розрахунків з дебіторами та кредиторами 

потрібно налагодити систему внутрішнього контролю. Підприємству варто 
призначити відповідальних осіб, які будуть перевіряти терміни оплати 
платежів,  контролювати виконання договірних взаємовідносин та здійснювати 
контроль за результатами реалізації управлінських рішень та їх оптимізації.  

Також для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської і 
кредиторської заборгованості варто проводити її інвентаризацію в кінці 
кожного звітного періоду. Якщо виявлено прострочену дебіторську 



66 
 

заборгованість, то доцільно з’ясувати причини несвоєчасних розрахунків, 
виявити претензії дебіторам та застосувати економічні санкції. В свою чергу, 
контроль за кредиторською заборгованістю потрібний для своєчасного 
погашення своїх зобов’язань, що дозволить уникнути збитків у вигляді 
фінансових санкцій. 

Отже, необхідно правильно організовувати облік дебіторської і 
кредиторської заборгованості, а саме: ефективно і раціонально управляти 
обсягами заборгованості, здійснювати контроль за своєчасним погашенням 
боргів і запобігати утворенню безнадійної заборгованості, постійно проводити 
інвентаризацію і вчасно створювати резерв сумнівних боргів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «ДИРЕКТ-

КОСТИНГ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Будь яке підприємство прагне максимізувати прибуток та вести успішну 

діяльність, для цього необхідно щоб функціонувала ефективна система 
управління витратами. Для збільшення прибутковості компанії важливим 
фактором є зниження собівартості, що фактично являє собою зниження витрат 
підприємства. Основною причиною є збільшення прибутку, який залишається в 
розпорядженні підприємства та розширенні виробництва в наступні періоди.  

І звісно, оскільки собівартість є базою для визначення ціни, то її 
зниження призведе до можливості зниження цін реалізації продукції. Як 
наслідок, це призведе до підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства та збільшення обсягів реалізації. 

Управління витратами це важлива частина діяльності будь якого 
підприємства. Існує велика кількість методів, які спрямовані на оптимізацію 
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витрат. У вітчизняній науці по сьогоднішній день серед науковців існують 
різноманітні точки зору щодо сутності поняття "директ-костинг", що виступає 
стримуючим фактором у концептуальному розвитку цієї форми організації 
управлінського обліку. Теоретичні основи директ-костингу описуються у 
наукових працях таких вітчизняних вчених як, Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., 
Куцик П. О., Нападовська Л. В., Полянська О. А., Чумаченко М. Г. та ін.  

Точка зору професора Бутинець Ф. Ф. полягає у тому, що він розглядає 
облік витрат та калькулювання як єдиний процес, але виокремлює поняття 
методів обліку витрат та методів калькулювання, використовуючи для кожного 
з них окремо різні класифікаційні ознаки . Під методом обліку витрат проф. 
Бутинець Ф. Ф. розуміє сукупність способів відображення, групування та 
систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної 
мети, вирішення конкретного завдання. А під методом калькулюваня – 
сукупність прийомів розподілу витрат підприємства за калькуляційними 
статтями та віднесенню їх до об’єктів калькулювання Бутинець Ф. Ф. вважає 
калькулювання одним з етапів процесу обліку витрат, відносячи "директ-
костинг" виключно до методів калькулювання [1].  

До іншої групи поглядів можна віднести визначення "директ-костинг", 
яке дає у своїй монографії Ніколаєва С. А. "Директ-костинг" розглядається нею 
як система управлінського (виробничого) обліку, яка ґрунтується на 
класифікації затрат на постійні та змінні і включає в себе облік затрат за їх 
видами, місцями виникнення та носіями, облік результатів виробничої 
діяльності, а також аналіз затрат і результатів та прийняття управлінських 
рішень.  

Так як Ніколаєва С. А. вважає "директ-костинг" системою управлінського 
обліку, то на основі цього можна зробити висновок, що функціональна 
наповненість терміну "директ-костинг" тотожна функціональній наповненості 
терміну «управлінський облік». Тому проаналізуємо визначення управлінського 
обліку Ніколаєвої С. А.: «Управлінський облік являє собою систему обліку, 
планування, контролю, аналізу даних про затрати і результати господарської 
діяльності в розрізі об’єктів управління, оперативного прийняття на цій основі 
різноманітних управлінських рішень з метою оптимізації фінансових 
результатів діяльності підприємства в короткостроковій та довгостроковій 
перспективі» [2].  

Для цілей стратегічного управління, тобто управління потенціалом 
підприємства, необхідною є інформація не тільки про внутрішнє середовище 
підприємства (затрати та результати), але і про параметри зовнішнього 
середовища (інформація про ринкові шанси і ризики, сильні та слабкі сторони 
підприємства тощо). Тому більш вдалим визначення управлінського обліку, яке 
подає в своїй монографії Нападовська Л. В. : «Управлінський облік можна 
охарактеризувати як інтегровану систему підготовки й забезпечення різних 
рівнів управління інтерпретованою відповідним чином інформацією для 
ефективного планування, контролю та прийняття управлінських рішень» [3]. У 
функціональному аспекті визначення Нападовської Л. В. повністю відповідає 
визначенню Ніколаєвої С.мА., але достатній рівень абстрактності щодо об’єктів 
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управлінського обліку (тобто, змісту інформації) дозволяє інтегрувати в 
систему управлінського обліку також і стратегічний управлінський облік.  

Отже, згідно вище наведених визначень Ніколаєвої С. А. для системи 
"директ-костинг" притаманними є окрім облікової функції також функції 
планування, контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень. 

На багатьох українських підприємствах застосовується цей метод. Одним 
із ключових показників системи "директ-костинг"є маржинальний дохід (або 
сума покриття), що являє собою різницю між виторгом від реалізації й 
змінними витратами. Ще одна перевага системи "директ-костинг" полягає в 
тому, що її застосування дозволяє використати багатоступеневий принцип 
побудови звіту про доходи. Звіт повинен містити такі показники, як виторг від 
реалізації продукції, змінні витрати, маржинальний дохід, постійні (фіксовані) 
витрати й прибуток. 

За допомогою "директ-костинг"обґрунтовуються важливі управлінські 
рішення, у тому числі по оптимізації виробничої програми, про доцільність 
прийняття до виконання певного замовлення, про придбання або заміну 
устаткування, при виробництві напівфабрикатів або замовленні їх на стороні, 
випуску побічної продукції, з питань цінової політики й інші [4]. А також 
завдяки системі "директ-костинг" розширюються аналітичні можливості обліку, 
планування, причому спостерігається процес тісної інтеграції планування, 
обліку та аналізу. На її основі базується система контролінгу, адже саме 
аналізуючи поведінку змінних та постійних витрат залежно від зміни обсягу 
виробництва, можна гнучко та оперативно приймати рішення з управління. 

Інформація, яку отримують у системі, дає змогу знаходити найбільш 
вигідні комбінації ціни та обсягу, проводити ефективну політику цін. В умовах 
ринкової економіки "директ-костинг"дає також інформацію про можливості 
використання в конкурентній боротьбі демпінгу – продажу товарів за 
найнижчими цінами, що пов'язано зі встановленням нижнього рівня ціни. 

Все вищесказане свідчить про те, що "директ-костинг" є важливим 
елементом маркетингу - системи управління підприємством в умовах ринку і 
вільної конкуренції . 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ 

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 
 

Грошові кошти підприємств являють собою сукупність грошей,  на 
банківських розрахункових, валютних, спеціальних та депозитних рахунках, які 
знаходяться в касі, у виставлених акредитивах і особливих рахунках, 
перекладах в дорозі ,чекових книжках і грошові документи. Термін «грошові 
кошти» застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів.  

В економічній літературі даються різні трактування цієї категорії. 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає грошові кошти 
як готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання [5]. Сучасні 
науковці намагаються критично оцінити позиції НПСБО та нормативні 
документи НБУ щодо визначення бухгалтерської суті грошей.  

На даному етапі розвитку економіки в Україні питання сутності грошових 
коштів , як зазначає О. В. Костиник, є досі дискусійним. Автор зазначає, що в 
умовах діяльності підприємства необхідна прив'язка розрахункових показників 
до діючої системи бухгалтерського обліку і статистичної звітності, а в них 
немає такого показника, як «гроші», а є - «грошові кошти». В бухгалтерському 
обліку «грошові кошти» враховуються дискретно, тобто на певну дату в 
системі фінансового обліку [30]. 

У своїх наукових працях В. В. Ковальов визначає значимість грошових 
кошти трьома основними причинами [20]: 

а) рутинність - грошові кошти використовуються для погашення 
поточних зобов'язань і забезпечують платоспроможність економічного суб'єкта; 

б) обережність - грошові кошти формуються як резерв для виконання 
непередбачених платежів, так як діяльність економічного суб'єкта не носить 
жорстко зумовленого характеру; 

в) спекулятивність - грошові кошти необхідні за спекулятивними 
міркувань. Вони призначені для збільшення капіталу за рахунок використання 
сприятливих для економічного суб'єкта станів окремих ринків, оскільки 
постійно існує ненульова ймовірність того, що несподівано представиться 
можливість вигідного інвестування. 

Є. П. Гнатенко та А. О. Гикава зазначають, що проблеми обліку грошових 
коштів існують як в теоретичній площині так і напрактиці. Зокрема в обліку 
грошових коштів автори виділяють наступні проблеми: 

1) класифікацію і визнання грошових коштів; 
2) правильне їх відображення у фінансовій звітності; 
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3) організацію контролю над процесом збереження та використання 
грошових коштів; 

4) оптимізацію надходжень і виплат готівки та формування 
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від 
проведених заходів; 

5) повноту та своєчасність відображення в системі обліку рух 
грошових коштів [10, с. 423]. 

Для здійснення своїх витрат організація повинна забезпечувати  достатній 
і оптимальний приплив грошової маси у вигляді виручки від продажів 
продукції, товарів (робіт, послуг), надходження дивідендів на вкладений 
капітал і т.д. Таким чином, діяльність організації сама по собі є об'єктивною 
передумовою виникнення руху грошових коштів. 

Вважаємо, що головним завданнями бухгалтерського обліку грошових 
коштів є: правильна організація, своєчасне й законне проведення безготівкових 
і готівкових розрахункових операцій; своєчасне та правильне документування 
операцій із руху грошових коштів і розрахунків; забезпечення схоронності 
коштів у місцях їх зберігання і контроль над їх цільовим використанням; 
своєчасне проведення інвентаризації грошових коштів та відображення її 
результатів в обліку; своєчасне і повне відображення в документах і реєстрах 
бухгалтерського обліку руху коштів на рахунках у банку і у касі підприємства; 
суворе дотримання встановлених правил ведення касових операцій і здійснення 
розрахунків між суб’єктами господарської діяльності; вишукування 
можливостей найбільш раціонального вкладення вільних грошових коштів як 
джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід. 

Основним нормативним документом, що регулює облік касових операцій 
є постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні».  

Аналітичний облік грошових коштів найбільш достовірно ведеться в звіті 
касира, в якому відображається кожна господарська операція з руху грошових 
коштів у касі. Основним джерелом надходження грошових коштів в касу від 
покупців за отриману продукцію та надані послуги.  

При введенні в штат організації внутрішнього аудитора або покладання 
на головного бухгалтера обов'язків з внутрішнього контролю за операціями з 
грошовими коштами дозволять створити рекомендації щодо ефективного та 
раціонального використання грошових  коштів підприємства. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ У СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Міжнародна інтеграція економічних відносин та специфіка діяльності 
структурних підрозділів підприємств різних географічних регіонів, процеси 
виокремлення операційних сегментів призводять до необхідності укрупнення 
інформації бухгалтерського обліку, особливо в частині складання звітності. З 
огляду на це актуалізується проблема сегментації діяльності підприємств, 
оскільки узагальнена звітна інформація формує основу здійснення аналізу 
господарської діяльності структурних підрозділів та підприємства загалом, що 
важливо для обґрунтування перспектив його розвитку, оцінки привабливості 
інвестицій та можливості кредитування. З використанням достовірної 
інформації, представленої у звітності підприємства, користувачі можуть 
визначити вартість майна, джерела його формування, обсяг власних та 
залучених коштів, джерела отримання прибутку та напрями його розподілу. 
Правдива фінансова звітність сприяє формуванню реальної оцінки діяльності 
суб’єкта господарювання та дозволяє аналітично обґрунтувати напрями 
підвищення ефективності діяльності загалом по підприємству та за окремими 
його сегментами діяльності [2].  

Теоретичні та організаційно-методичні аспекти щодо процесу 
формування показників звітності за сегментами досліджували у своїх працях 
такі науковці, як А.В. Алексєєва, О.В. Гудима, Т.В. Ігнатенко, Л.О. Жилянська, 
Т.М. Кондрашова, М.П. Лучко, А.А. Соколов, Л. Івченко, В. Ходзицька та інші. 
Однак, потребують більш глибокого вивчення питання, пов’язані з 
дослідженням сутності фінансової звітності за сегментами як інструмента 
управління підприємством. 

 Вимогами П(С)БО 29 передбачено формування інформації у 
бухгалтерському обліку за господарськими та географічними сегментами, які 
визначаються підприємством на основі його організаційної структури [1]. 

Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених 
господарських і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних 
сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають 
сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) 
значення прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення 
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господарського і географічного сегментів. При об'єднанні господарських 
сегментів аналізуються особливості та призначення продукції (товарів, робіт, 
послуг), характер виробничого процесу, категорія покупців, способи отримання 
доходу (способи розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг). При 
об'єднанні географічних сегментів враховуються особливості регіональних 
економічних і геополітичних умов [3]. 

Звітність за сегментами відіграє важливу роль в управлінні 
підприємствами, оскільки вона розкриває не тільки загальну інформацію про 
діяльність підприємства, а й надає інформацію для оцінки та прогнозування 
діяльності окремих звітних сегментів підприємства. На сучасному етапі 
розвитку економіки суб’єкти господарювання пропонують широки й 
асортимент готової продукції та товарів з використанням різних виробничих 
процесів, призначений для різних груп покупців з використанням 
різноманітних каналів збуту продукції. Тому і управлінський персонал, і 
заінтересовані користувачі очікують інформації, яка стосується даних про 
діяльність підприємства не тільки в розрізі продукції та клієнтів, а також 
стосовно каналів збуту або окремих організаційних структур підприємства. 
Звітні сегменти можуть бути сформовані на підприємстві залежно від 
продукції, клієнтів, каналів збуту (сфери продажу) і організаційних структур, 
які з позиції управлінського обліку визначаються як центри відповідальності.  

Таким чином, формування звітності за сегментами представляє собою 
передусім інструмент управління, який сприяє вирішенню багатьох не тільки 
операційних питань, а й прийняттю стратегічних рішень щодо діяльності 
окремого звітного сегмента підприємства. Варто також зазначити, що 
інформація, яка представлена у звітності за сегментами має вагоме значення, 
оскільки відображає ефективність управління конкретним сегментом 
діяльності, а не підприємства загалом. Ця інформація є надзвичайно корисною 
для стратегічних інвесторів, які бажають здійснити вкладення коштів в окремий 
прибутковий і перспективний сегмент діяльності підприємства. Менеджери, у 
свою чергу, мають можливість на основі показників звітності за сегментами 
оперативно реагувати на зміну показників ефективності окремих звітних 
сегментів, які у підсумковому результаті мають безпосередній вплив на 
формування оцінки діяльності підприємства загалом [3]. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Світова практика останніх десятиліть засвідчила, що інформація 

перетворилася в один з найважливіших компонентів сучасної ринкової 
інфраструктури. Сьогодні важко уявити, що підприємство зможе успішно діяти 
на ринку, не маючи інформації про кон’юнктуру ринку сировини, трудових 
ресурсів, готової продукції тощо.  

В управлінні підприємством безперервно відбуваються зміни, які слід 
враховувати, навчитись ними управляти, прогнозувати їх появу та наслідки 
впливу. Інформація є важливим стратегічним ресурсом підприємств, її 
відсутність призводить до невизначеності, тобто до погіршення якості 
управління. 

Однією з актуальних і складних проблем, які виникають при створенні 
ефективної інформаційної системи, є проблема управління інформаційними 
ресурсами, вирішення якої полягає в створенні інформаційних систем, які 
використовують пристрої, особливі методи і способи для впорядкування і 
перетворення інформації, побудови єдиної комунікаційної мережі циркуляції 
даних.  

До традиційної системи “людина-виробництво” додається новий елемент 
– “інформаційна система”, який створює фактично нову систему відносин в 
процесі управління підприємством. У цій тріаді інформаційна система відіграє 
роль проміжної ланки (допоміжного механізму), який забезпечує реалізацію 
функцій управління, опосередкованих через людину. 

Таким чином, управлінська інформаційна система являє собою сукупність 
апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз та 
банків даних, методів процедур обробки даних, персоналу управління, які 
організовують процес збирання, передавання, оброблення, накопичування 
інформації і підготовку її для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Інтенсифікацію процесів управління сучасним підприємством можна 
забезпечити лише на основі використання нових принципів управління. 
Завдання полягає в створенні інформаційних систем, за допомогою яких будуть  
краще і швидше виконуватись операції із сприйняття, вимірювання, реєстрації, 
передачі, обробки, зберігання, пошуку і видачі інформації. Йдеться про 
організацію такої системи, мета якої - автоматизація комплексу формальних 
процедур, а у ряді випадків і неформальних операцій (вирішення логічних 
завдань), пов'язаних з виконанням управлінських робіт. 
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Використання нових інформаційних технологій у системі управління 
передбачає інтеграцію процесу перетворення інформації, створення єдиного 
інформаційного фонду, класифікацію, систематизацію і уніфікацію понять, 
показників і документів, визначення цінності і корисності інформації, 
впорядкування її потоків . 

 
Список використаних джерел 

1. Балазюк О. Ю. Проблеми інтеграції системи обліку та її місце у інформаційному 
забезпеченні управління виробництвом безалкогольних напоїв / О. Ю. Балазюк // Науковий 
вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Вип.4 (13): 
Економічні науки. – Ч : БДФА, 2008. –С. 409-415 

2. Балазюк О. Ю. Проблеми проектування та  функціонування інформаційних 
систем на сучасних підприємствах / О. Ю. Балазюк // Інформаційні технології у змісті 
освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та 
організації: матеріали  науково-практичної конференції./ “1С:Україна”, КНЕУ, [та ін.] / - 
К. : КНЕУ – 2010. - С. 215-217 

3. Пуцентейло П. Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення 
підприємств / П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 194-198. 

 
 
Сітко М. Т. 
здобувачка вищої освіти ступеня 
бакалавра ООП “Облік і оподаткуванняˮ 
спеціальності 
071 Облік і оподаткування, 
Науковий керівник: проф. Куцик П. О., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРОКАТУ МАЙНА 

На сьогодні все більш популярним, серед суб’єктів підприємницької 
діяльності, стає такий особливий вид оренди, як прокат. Тож, необхідно 
правильно визначати умови здійснення операцій прокату майна, для чіткого 
вирішення конкретних задач управлінським . 

У загальному, прокат майна – це один з видів оренди. Але слід зазначити, 
що якщо особа-наймач бере майно іншого суб'єкта в тимчасове користування з 
метою провадження підприємницької діяльності - такий вид майнового найму 
називається орендою, а якщо особа-наймач бере майно іншого суб'єкта в 
тимчасове користування з метою використання його в особистому житті - такий 
вид майнового найму називається прокатом [1]. Першою умовою здійснення 
будь яких орендних операцій є договір за яким орендодавець передає або 
зобов’язується передати орендарю майно в користування за плату на певний 
строк [2]. Умови договору сторони визначають самостійно, але при цьому вони 
повинні враховувати норми чинного законодавства.  

Саму видачу предметів напрокат необхідно фіксувати у спеціальному 
Журналі, що є другою умовою. Так, у ньому доцільно зазначати такі дані: 
відомості про одержувача, предмет прокату (назву, код, шифр предмета), номер 
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договору прокату (замовлення-зобов’язання), дату і час видачі та повернення 
предмета, суму застави.   

Предмети прокату, що надаються у тимчасове користування громадянам, 
залишаються на балансі наймодавця [5]. Отже, з метою бухгалтерського обліку 
цих предметів рахунок 116 “Предмети прокатуˮ повинен бути розділений на 
два рахунки третього порядку: 1161 “Предмети прокату на складіˮ та 1162 
“Предмети прокату виданіˮ.  

Дохід від надання прокату відображається на субрахунку 703 “Дохід від 
реалізації робіт і послугˮ. Амортизація предметів прокату нараховується із 
застосуванням одного із двох методів: прямолінійного або виробничого 
(обраний метод затверджено в Наказі про облікову політику підприємства). Для 
обліку суми зносу використовується субрахунок 132 “Знос інших необоротних 
матеріальних активівˮ. 

Отже, для отримання очікуваних результатів необхідно розробити 
інформаційно-технологічну схему процесу виконання лізингових операцій в 
процесі обробки даних на кожній ділянці процесу. Розвиток ринкових відносин 
на сучасному рівні являє собою зміни організаційно-правових форм 
господарювання, а також відрізняється особливим характером орендних 
відносин (прокату), а відтак вимагає раціонального характеру побудови 
організації бухгалтерського обліку з операцій прокату, удосконалення 
методики їх відображення в обліку. Це можливо за умови певної систематизації 
та формування єдиних науково-теоретичних підходів до поставленої проблеми. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРІВ  

 
Бухгалтерський облік є складовою частиною системи – сукупністю 

елементів, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле. Виступаючи 
ламкою зв’язку між господарською діяльністю та особами, які приймають 
рішення, бухгалтерський облік: по-перше , вимірює господарську діяльність 
шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання; по-друге, 
виконує обробку даних та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули 
практичної корисності; по-третє, передає у вигляді звітів інформацію тим, хто 
використовує її для прийняття управлінських рішень. Отже, дані про 
господарську діяльність є входом до системи бухгалтерського обліку, а 
інформація для осіб, що приймають рішення, – виходом з неї. 

В бухгалтерському обліку слід розрізняти два етапи: організацію та 
ведення. Ведення обліку товарів включає: постановку об’єкта на облік, його 
перебування в обліку та списання об’єкта. Сукупність засобів, прийомів і форм, 
якими керуються в бухгалтерському обліку для відображення наявності та руху 
товарів, відображає техніку бухгалтерського обліку, до якої висувається 
наступні вимоги: 

– взаємозв’язок з предметом і методом бухгалтерського обліку; 
– забезпечення організації бухгалтерського обліку для досягнення 

виконання триєдиного завдання, поставленого перед бухгалтерським обліком; 
– побудова бухгалтерського обліку, при якій дані є зрозумілими та 

доступними для працівників підприємства й корисними для управління; 
– сприяння аналітичності обліку, що допомагає виявляти всі фактори, які 

впливають на показники господарської діяльності підприємства. 
Господарська операція на підставі первинного документу реєструється в 

облікових регістрах. Облікові регістри – це сукупність технічних засобів, 
призначених для фіксації інформації. Вони виступають носіями даних і 
побудовані відповідно до економічного групування інформації про товарні 
запаси. Регістри є засобом бухгалтерського спостереження та носієм 
інформації, узагальненої на рахунках бухгалтерського обліку. Облікові регістри 
відрізняються за формою, змістом, способом відображення і накопичення 
інформації.  

Підприємство зобов’язане здійснювати безперервне ведення 
бухгалтерського обліку від дня організації підприємства до його ліквідації. При 
цьому пунктом 3 ст.8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
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звітність” передбачено законодавчий захист бухгалтера, оскільки 
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксації 
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 
збереження опрацьованих документів, реєстрів і звітності протягом 
установленого строку, але не менш ніж 3 роки, несе власник або 
уповноважений орган, що здійснює управління підприємством згідно із 
законодавством і установчими документами. 
 Відповідальність за бухгалтерський облік операцій у разі ліквідації 
підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань, складання ліквідаційного 
балансу і фінансової звітності, несе ліквідаційна комісія. Головний бухгалтер: 

– забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних 
методологічних принципів бухгалтерського обліку; 

– забезпечує складання та подання в установлені строки фінансової 
звітності; 

– організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського 
обліку всіх господарських операцій. 

Підприємству слід використовувати План рахунків бухгалтерського 
обліку, активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємства 
застосовуючи відповідну Інструкцію. На підприємстві необхідно забезпечити 
дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, 
складання та надання користувачам у встановлені строки фінансової звітності 
на підставі положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Отже, організацію бухгалтерського обліку на підприємстві здійснює 
головний бухгалтер. На підприємстві слід керуватись наказом “Про облікову 
політику підприємства”, згідно якого забезпечене дотримання єдиних 
методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, організовано 
контроль за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку 
операцій із запасами (раз на рік проводиться аудиторська перевірка), 
забезпечена перевірка стану ведення бухгалтерського обліку у філіях. 
Забезпечене повне поєднання регістрів, що застосовуються в обліку запасів, як 
хронологічного так і систематичного характеру, порядок ведення синтетичного 
та аналітичного обліку товарів, визначені форми зв’язку між обліковими 
реєстрами, спосіб і техніка облікових записів. 
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РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною 
заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового 
спрямування. Головне завдання трансформації національної системи 
бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у 
відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку, наданні суб'єктам господарювання можливостей 
визначати межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.  

 Завданнями реформи є:  
- створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, 
передусім інвесторів;  

- забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними 
тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом 
економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні;  

- надання методичної допомоги у впровадженні та використанні 
реформованої моделі бухгалтерського обліку.  

Приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність 
з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку здійснюється за такими напрямами:  

1. Законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку.  
2. Формування нормативної бази - положення (стандарти);  
3. Методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);  
4. Кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);  
5. Міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в міжнародних 

спеціалізованих професійних організаціях).  
Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є 

забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та 
звітності, яка дає об'єктивну картину фінансового становища і результатів 
діяльності суб'єкта господарювання. Регулюванню з боку держави підлягають 
аспекти бухгалтерського обліку, пов'язані з узагальненням інформації та 
складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, 
строки і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів 
регулюються суб'єктом господарювання.  
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Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу забезпечити зважене 
використання міжнародних стандартів з урахуванням економічно-правового 
середовища та стану ринкових відносин в Україні.  

Важливим аспектом нормативного забезпечення буде збереження 
стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних 
умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних 
бухгалтерському обліку функцій у конкретному економічно-правовому 
середовищі, для чого проводитимуться консультації експертів міжнародних 
організацій та використовуватимуться їх висновки.  

Завдяки реформі забезпечується відповідність національної системи 
бухгалтерського обліку загальновизнаним підходам до ведення 
бухгалтерського обліку, створена модель взаємодії систем бухгалтерського 
обліку та оподаткування, переглянуто допустимі способи оцінки майна та 
зобов'язань, створено умови для поглиблення аналітичності облікової 
інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської 
(фінансової) звітності.  

Застосування суб'єктами господарювання найважливіших принципів 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає в себе відповідні 
зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
спеціалістів бухгалтерського обліку. Забезпечується підвищення рівня та якості 
навчання фахівців бухгалтерського обліку в вищих навчальних закладах і 
закладах післядипломної освіти. Перехід на міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку неможливий без активної співпраці з відповідними 
спеціалізованими міжнародними організаціями.  

 
 

Ткачишин А. Г. 
здобувачка  першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 075 “Маркетинг” 
Наук. керівник: к.е.н., доц. Марценюк Р. А. 
Львівський торговельно-економічний 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НА МАРКЕТИНГОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розвиток національної економічної системи та поступове формування 

сучасного суспільства, в якому визначальним чинником функціонування 
підприємств виступає інтелектуальний капітал, вимагає від вітчизняних 
підприємств зміни пріоритетів своєї діяльності, зокрема, переходу від 
виробничо-збутової до маркетингової орієнтації діяльності, що передбачає 
широке використання брендів та торгових марок. 

Основною метою маркетингових витрат є створення й підтримка 
позитивного іміджу суб’єкта господарювання, максимізації використання її 
ресурсів для визначення напрямів руху й задоволення потреб ринку в 
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товарах і послугах на прибутковій основі. Важливим для подальшого 
розвитку науки про бухгалтерський облік є визначення сутності 
маркетингових витрат як самостійної облікової категорії. 

Результати дослідження засвідчують, що маркетингові витрати – це 
витрати матеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємства, 
спрямовані на реалізацію обраної ним маркетингової тактики і стратегії, які 
включають: проведення маркетингових досліджень; забезпечення 
інноваційної діяльності; формування попиту та стимулювання збуту; 
управління маркетинговою діяльністю. 

Важливою передумовою раціональної організації обліку маркетингово-
збутових витрат є їх обґрунтована класифікація та чітка постановка мети, 
задля якої здійснюється облік певного виду витрат та завдань, що її 
реалізують. При цьому, слід розуміти, що класифікація, якою б науково 
обґрунтованою вона не була, не є однозначною. Побудова обліку 
маркетингово-збутових витрат повинна передбачати певну свободу 
підприємств у визначенні методології їх обліку. Тому на наше переконання, 
важливою передумовою формування раціональної облікової політики 
маркетингово-збутових витрат є їх класифікація.  

У сучасних умовах ринкової економіки та розробки ринкового 
механізму, неможливо жорстко регламентувати склад невиробничих витрат. 
За таких умова стандарти, що регламентують облік невиробничих витрат 
містять лише загальні підходи до їх класифікації, що дозволяє 
підприємствам самостійно формувати склад та статті витрат. Отже, 
визначення статей витрат та їх складу є важливим елементом облікової 
політики. 

В сучасних умовах розвитку економіки, система бухгалтерського 
обліку не надає адекватної інформації користувачам про маркетингові 
витрати підприємства, що значно ускладнює проведення ефективної 
маркетингової політики на основі використання обліково-аналітичного 
забезпечення. Дана проблема стосується не лише маркетингової діяльності, 
а в цілому пов’язана із певною «матеріальною орієнтацією» облікової 
системи, яка не враховує ключові нематеріальні фактори, від яких на 
сьогодні залежить ефективність функціонування бізнесу. З метою 
вирішення вище зазначеної проблемних аспектів пропонуємо змінити 
чинний підхід до обліку витрат на збут, затверджений у П(С)БО 16 
«Витрати», який передбачає необхідність виділення у складі рахунку 93 
«Витрати на збут та маркетингові витрати» двох субрахунків: 931 «Витрати 
на збут»; 932 «Маркетингові витрати». При цьому у складі рахунка 932 
«Маркетингові витрати» пропонуємо виділяти субрахунки: 9321 «Витрати 
на торгову марку»; 9322 «Витрати на бренд»; 9323 «Витрати на рекламу»; 
9324 «Інші маркетингові витрати».  

Таким чином, практична реалізація наведених пропозицій в діяльності 
підприємств дозволяє надавати інформацію про понесені маркетингові 
витрати в розрізах, що сприятимуть ефективному управлінню 
маркетинговою діяльністю підприємства та в цілому управляти обсягами 



81 
 

маркетингових витрат, що здійснюються для підвищення обсягів реалізації 
виготовленої продукції. Розроблене обліково-інформаційне забезпечення 
управління маркетинговою діяльністю також дозволяє створити ефективні 
передумови для побудови системи економічного аналізу маркетингових 
витрат, що виступатиме основою при побудові маркетингових планів, 
маркетингових бюджетів, оптимізаційних проектів маркетингових витрат, 
системи маркетингового контролю, системи вартісною орієнтованого 
маркетингового управління, а також маркетингової стратегії підприємства.  

 
 

Фещук Р. Р.  
здобувач першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 071“Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: к.е.н., проф. Головацька С. І. 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
На законодавчому рівні Законом України “Про бухгалтерський та 

фінансову звітність в Україні” встановлено: облікова політика – це сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності. Призначення облікової політики 
полягає в: 

– упорядкуванні облікового процесу та лібералізації системи обліку на 
підприємстві; 

– формуванні методики обліку майна, капіталу і зобов’язань фактів 
господарської діяльності та результатів діяльності підприємства на основі 
загальноприйнятих принципів та правил; 

– забезпеченні повною достовірною та неупередженою інформацією 
менеджменту з метою здійснення ефективного управління фінансово-
господарською діяльністю підприємства та визначення стратегії його розвитку 
у майбутньому; 

– забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним 
користувачам, яка міститься у фінансовій звітності; 

– наданні обліку планомірності та послідовності; 
– підвищенні ефективності ведення обліку на підприємстві. 

Одним із ключових питань при дослідженні облікової політики є 
визначення її структурних елементів. Складовими елементами облікової 
політики в Україні є: 

1) теорію облікової політики, яка включає у себе принципи обліку, 
законодавчі акти, наукові положення конструювання інформаційної системи; 

2) методологію обліку, яка складається з принципів та правил отримання, 
обробки, фіксації та передачі інформації, правил оцінки, ведення рахунків, 
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критеріїв розмежування основних засобів та малоцінних швидкозношуваних 
предметів, порядку нарахування амортизації й зносу; порядку обліку ремонтів; 
оцінки запасів та готової продукції; списання витрат майбутніх періодів, 
порядку визначення обсягу реалізації продукції, порядку обліку і розподілу 
комплексних витрат і включення їх у собівартість, порядку створення 
статутного капіталу, формування витрат і доходів та інших питань; 

3) технологію обліку, яка містить такі елементи: План рахунків обліку; 
форми обліку; послідовність проходження документів та їх обробка; організація 
внутрішнього контролю; організація складання регістрів обліку та форм 
звітності; проведення інвентаризації майна та зобов’язань; 

4) організацію обліку, яка передбачає визначення структури бухгалтерії, 
централізовану чи децентралізовану систему обробки інформації, розробку 
інструкцій, внутрішніх стандартів, спосіб ведення обліку, взаємодію бухгалтерії 
з іншими службами та інші сторони діяльності бухгалтерського апарату. 

Облікову політику підприємства, на нашу думку, доцільно формувати за 
такими етапами: 

1) організаційний – створення відповідного виконавчого органу та 
закріплення за його фахівцями обов’язків та повноважень; 

2) підготовчий – визначення стратегічних і тактичних напрямків 
господарської діяльності підприємства та об’єктів обліку;  

3) етап вивчення факторів, що впливають на діяльність підприємства;  
4) етап вибору елементів облікової політики підприємства, розробка 

порядку інформаційного забезпечення процесу формування облікової політики;  
5) заключний – затвердження базового та складання поточного 

розпорядчого документа про облікову політику, впровадження та контроль за 
його дотриманням. 

Підприємство самостійно розробляє модель обліку, що забезпечує 
інформацію про діяльність підприємства для всіх зацікавлених користувачів. 
Облікова політика підприємства формується та застосовується таким чином, 
щоб на основі певної методики збору й обробки даних забезпечити потреби 
менеджменту в достатній оперативній, релевантній інформації для прийняття 
рішень.  
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Запаси–матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, 

інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, 
обслуговування сфери матеріального виробництва та задоволення потреб 
населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх 
наступного використання. Облік запасів є однією з найважливіших ділянок 
облікової роботи, оскільки питома вага вартості сировини і матеріалів у 
структурі собівартості готової продукції, робіт чи послуг мають високу питому 
вагу.  

У системі бухгалтерського обліку виробничих запасів підприємства 
великого значення набувають питання їх оцінки та відображення у фінансовій 
звітності, які регулюються П(С)БО 9 “Запаси” та Методичними рекомендаціями 
з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства 
фінансів України від 10 січня 2009р. №2. Запаси, придбані за плату, 
оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат, що виникли 
у зв'язку з придбанням підприємством запасів, зокрема: 

− ціна придбання за вирахуванням знижок відповідно до договору з 
постачальником (продавцем) та непрямих податків, крім випадків, якщо 
податки не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного 
законодавства; 

− суми ввізного мита; 
− транспортно-заготівельні витрати; 
− інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 
запланованих цілях, втрати і нестачі запасів в межах норм природного убутку, 
виявлені при оприбуткуванні придбаних запасів, що сталися при їх 
транспортуванні. 

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того 
періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): 

− проценти за користування позиками, крім запасів, які можуть бути 
визнані кваліфікаційним активом згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 28.04.2008 р. N 415; 

− витрати на утримання відділів постачання та інших служб 
підприємства з аналогічними функціями; 

− курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків з 
іноземними постачальниками за одержані запаси; 



84 
 

− витрати, пов'язані з придбанням іноземної валюти для оплати вартості 
запасів; 

− понаднормові втрати і нестачі запасів; 
− витрати на збут; 
− адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані 

з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони 
придатні для використання у запланованих цілях. 

Наднормативні втрати і нестачі запасів та/або зіпсовані запаси, які 
виявлені під час оприбуткування і сталися при їх транспортуванні, оцінюються 
виходячи з первісної вартості одиниці придбаних запасів. 

Первісна вартість одиниці придбаних запасів, за якою вони 
відображаються у бухгалтерському обліку, визначається діленням фактичних 
витрат, що пов'язані з придбанням однорідних запасів, які надійшли однією 
партією, на загальну кількість придбаних запасів. 

Запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті звітності із 
застосуванням валютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання 
активів). Якщо оплата запасів в іноземній валюті передує їхньому 
надходженню, то оцінка запасів на дату їх оприбуткування здійснюється у 
валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату перерахування 
іноземної валюти. 

Запаси, що надійшли від постачальника і не відповідають критеріям 
визнання активу у зв'язку з невідповідністю стандартам, умовам угод, 
технічним умовам тощо, відображаються на позабалансових рахунках до 
узгодження ціни з постачальником за справедливою вартістю або ціною, 
вказаною в документах постачальника 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 
підприємства, визнається їхня виробнича собівартість. Формування виробничої 
собівартості таких запасів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. 

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно 
визначити їх первісну вартість, вони можуть оцінюватися та відображатися у 
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з наступним коригуванням 
до собівартості. 

Первісною вартістю запасів, що отримані як внесок до статутного 
(пайового) капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками 
(учасниками) підприємства їх справедлива вартість. 

Справедлива вартість визначається відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 19 “Об'єднання підприємств”, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163. При визначенні 
справедливої вартості запасів підприємство може використовувати дані про: 
останню ринкову ціну операцій з відповідними запасами (за умови відсутності 
суттєвих негативних змін в технологічному, ринковому, економічному або 
правовому середовищі, у якому діє підприємство); ринкові ціни на подібні 
активи, скориговані з урахуванням індивідуальних характеристик, 
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особливостей або ступеня незавершеного виробництва, для якого визначається 
справедлива вартість; додаткові показники, які характеризують рівень цін на 
запаси. Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, 
визнається їх справедлива вартість з урахуванням фактично понесених витрат. 

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, 
дорівнює балансовій вартості переданих запасів (або запасів, що підлягають 
передачі). Якщо балансова вартість переданих запасів (або запасів, що 
підлягають передачі) перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю 
отриманих запасів є їх справедлива вартість із включенням різниці до витрат 
звітного періоду. Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні 
запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів. 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективність управління економікою залежить передусім від якості 

одержаної інформації, цінність якої визначається придатністю комплексно 
характеризувати діяльність складних за своєю структурою об’єктів, зокрема 
сучасних підприємств. Фінансова звiтнiсть мiстить iнформацiю про фiнансове 
становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства за 
звiтний перiод. складають з дотриманням балансового узагальнення облiкової 
iнформацiї.  

Формами фінансової звітності, що містять інформацію про витрати 
діяльності підприємств, як суб’єктів господарювання є Баланс (Звіт про 
фінансово-майновий стан підприємства) (ф.№1) та Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід») (ф.№2). Фінансова звітність 
підприємства формується із дотриманням принципів автономності, 
безперервності діяльності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та 
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, 
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перевалювання змісту над формою та єдиного грошового вимірника. 
Порядок складання Балансу (Звіт про фінансовий стан підприємства) (ф. 

№1) та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства 
визначається Національним положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
“Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 73. У статті “Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)” у першому розділі пасиву Балансу “Власний 
капітал” відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, 
або сума непокритого збитку. 

Мета складання Звіту про фінансові результати - надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і 
збитки від діяльності підприємства за звітний період. У розділі 1 “Фінансові 
результати” визначається чистий прибуток (збиток) підприємства за звітний 
період. 

Чистий прибуток (збиток) = 
Прибуток або збиток від операційної діяльності + Доходи від участі в 
капіталі + Інші фінансові доходи + Інші доходи – Фінансові витрати – 

Втрати від участі в капіталі – Інші витрати – Податок на прибуток від 
звичайної діяльності + Надзвичайні доходи – Надзвичайні витрати) – 

Податок з надзвичайного прибутку          (1) 
У розділі 1 «Фінансові результати» інформація про витрати діяльності 

промислових підприємств розкривається за наступними стрічками: 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 2050; 
Адміністративні витрати – 2130; Витрати на збут – 2150; Інші операційні 
витрати – 2180; Фінансові витрати – 2250; Втрати від участі в капіталі – 2255; 
Інші витрати – 2270. 

У розділі 3 «Витрати за операційними елементами» надається 
розшифрування операційних витрат підприємства за звітний період за його 
економічними елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати). 

У ф. № 1 — пiдприємництво «Звiт про основнi показники дiяльностi 
пiдприємства за ___ рiк» у другому роздiлi п. 2.2 у графi 4 наводиться 
iнформацiя про операцiйнi витрати реалiзованої продукції, робiт і послуг; у 
графi 5 — про матерiальнi витрати; у графi 8 — про амортизацiю; у графi 9 — 
про витрати на оплату працi; у графi 11 — вiдрахування на соцiальнi заходи та 
у графі 13 - наводиться iнформацiя про iнші операцiйнi витрати як загалом по 
пiдприємству, так i в розрiзi видiв економiчної дiяльностi. У третьому роздiлi 
наводиться iнформацiя про окремі види операційних витрат з реалізованої 
продукції, робіт, послуг. У четвертому роздiлi у ряд. 560 наводиться iнформацiя 
про загальну суму витрат на оплату праці.  
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ОБЛІК КРІПТОВАЛЮТ 

 
Аналогом традиційних (фіатних) валют стає криптовалюта та її 

найпоширеніші грошові одиниці, зокрема Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, 
Ripple, EOS, Litecoin. Існування великого обсягу різних видів криптовалют та 
стрімка зміна курсів потребують постійного моніторингу руху цих грошових 
одиниць, виявлення сучасних тенденцій грошово-валютних систем на 
світовому ринку. 

Дослідники з бухгалтерського обліку своєчасно відреагували на 
виникнення нового об’єкту відображення і були сформовані пропозиції з обліку 
криптовалюти як електронних грошей. Відбулося це, ймовірно, за 
формальними ознаками, методом аналогії, аніж відштовхуючись із змісту 
явища. Визначення й обґрунтування методичних підходів до порядку 
відображення в обліку криптовалют спонукає до вивчення міжнародного 
досвіду, зокрема документів, розроблених Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку [3, с. 350–351]. У дослідженні професійних бухгалтерів 
Канади «Введення до обліку криптовалюти» спростовується інформація про те, 
що віртуальні валюти за своєю економічною сутністю відповідають грошовим 
коштам, цінним паперам або інвестиційній нерухомості. Проте серед існуючих 
і визнаних у бухгалтерському обліку активів криптовалюту вони вважають, 
відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи», нематеріальним активом, 
оскільки вони ідентичні за економічною сутністю та оцінкою. 

Облік криптовалют доцільно здійснювати за операціями їх набуття та 
використання, зокрема: 

- Створення криптовалюти (емісія); 
- Набуття (майнінг; купівля-продаж (за гроші); міна (бартер). 
- Зберігання (без передачі приватного ключа; з передачею приватного 

ключа) 
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- Використання (винагорода за товари/послуги; використання смарт-
контактів) 

Щоб ідентифікувати криптовалюту як об’єкт облікового відображення 
потрібно звернутися до найбільш широкого поняття, яке охоплює окремі види 
фінансових активів – це фінансові інструменти. Саме це поняття достатньо 
розкрите у понятійному апараті фінансів і має відповідне методологічне 
забезпечення в обліку [1, с. 38–39]. Воно ж буде об’єктом подальшого розгляду 
в нашому дослідженні. Визначення та оцінка фінансових інструментів 
передбачена низкою вітчизняних і міжнародних нормативних актів. 

Залежно від існуючих бізнес-моделей суб’єкта господарювання можуть 
бути застосовані різні методи обліку криптовалют: 

- відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи»; 
- відповідно до МСБО 2 «Запаси». 
Доведено, що найбільш оптимальним методом є облік криптовалют за 

МСБО 38, оскільки їх характеристика найбільш відповідає визначенню їх як 
нематеріального активу. Згідно з МСБО 38 нематеріальними активами є 
ідентифіковані немонетарні активи, що не мають фізичної форми та можуть 
бути відокремлені від власника, передані чи продані [2]. 

Отже, професійне і наукове обговорення обліку криптоактивів розпочато, 
а методичні організації з обліку та регуляторні органи активно досліджують цю 
сферу, яка вкрай потребує інституалізації. Визначення криптовалюти найбільш 
походить на визначення нематеріальних активів, тому в процесі дослідження 
запропоновано для регулювання обліку криптоактивів керуватися МСБО 38 
«Нематеріальні активи». Існує спектр суттєвих аспектів, які потребують 
подальших досліджень, оскільки облікова наука та практика виявилися не 
готовими до викликів криптоіндустрії і діюче законодавство все ще 
визначається з методикою обліку криптоактивів, натомість цифрові технології 
та віртуальні ринки продовжують динамічно розвиватися та впроваджуватися в 
практичну діяльність суб’єктів господарювання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. 
 
Заробітна плата (cт. 1 Закону України “Про оплату праці") - це 

винагорода обчислена, як правило, в грошовому вимірнику, виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникам за виконану ним роботу. Заробітна плата залежить від складності 
роботи, професійних якостей працівника, результатів його праці та 
господарської діяльності підприємства. Завдання бухгалтерії, щодо організації 
оплати праці полягає в наступному:  

- своєчасна вимога всіх необхідних документів для нарахування 
заробітної плати; 

-  правильність розрахунків нарахування заробітної плати; 
-  своєчасність виплати заробітної плати; 
-  своєчасне відображення сум нарахованої заробітної плати в складі тих 

чи інших витрат, що впливає на визначення результатів діяльності; 
- своєчасність здійснення утримань із заробітної плати  (податку з доходів 

фізичних осіб та ін.) та нарахувань єдиного внеску; 
- відображення інформації за виплатами працівникам у соціальній, 

податковій та фінансовій звітностях підприємства. 
Синтетичний облік нарахування заробітної плати ведеться на субрахунок 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 
Заробітна плата, нарахована роботодавцем на користь платника податку, 

підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). З 01.01.2011 
р. оподаткування зарплати регулюється Податковий кодекс України (ПКУ), 
2011 р. та здійснюється, відповідно до нього за ставкою 18 % (абз. 1 п. 167.1 
ПКУ) ; та 1,5 % військового збору. 

Аналітичний облік за субрахунком 661 ведеться в розрізі окремих 
працівників: при журнальній формі обліку в книзі нарахованої заробітної плати 
у відомості нарахованої заробітної плати (форма П51) або розрахунки 
платіжною відомістю (П49)/ 

Оцінка важливості питань обрання методологічно вірного, економічно 
обґрунтованого та прозорого механізму обліку оплати праці є запорукою 
розвитку та економічної безпеки кожного господарського утворення. Окрім 
зазначеного, питання обліку оплати праці відіграють важливу стимулюючу 
соціально-економічну функцію на рівні підприємства і держави, тому, що їх 
наслідком є добробут життя усіх громадян країни. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ  

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗБУТ 
 

Зміни під впливом глобальних процесів та діджиталізація економіки 
вимагають постійного удосконалення економічних відносин у тому числі і для 
бухгалтерського обліку. Залишається не вирішеною проблема обліку витрат 
пов’язаних зі збутом продукції в частині дефініції поняття витрати на збут. 
Потребує уточнення склад та структура збутових витрат комерційних 
підприємств.  

Дослідженням обліку збутових витрат приділялося чимало уваги 
вітчизняними науковцями, зокрема: Ф. Ф. Бутинець [1], Т. М. Давидова [2], 
В. А. Дерій [3], С. В. Загуральська [4], Ю. В. Подмешальська [6] та інші. Однак, 
в економічній літературі немає однозначності в трактуванні сутності витрат на 
збут і методології  дослідження їх складу. Вченими не зосереджується увага на 
вивчені питання складу витрат на рекламу і маркетингові дослідження, які 
можуть виступати окремих об’єктом бухгалтерського обліку.  

Метою дослідження є узагальнення економічної сутності та складу витрат 
на збут. Витрати на збут – це витрати операційної діяльності, які не 
включаються до собівартості реалізованої продукції. Такі витрати належать до 
витрат звітного періоду у якому вони були понесені. Перелік витрат на збут 
представлено в п.19 П(С)БО 16 “Витрати” та Інструкції № 291 [5, 7]. 

Ю. В. Подмешальська пропонує витрати на збут виокремлювати за 
такими группами затрат: оплата праці та відрядження, витрати пов’язані з 
використанням оборотних та необоротних активів, транспортні витрати, 
маркетингові витрати, інші витрати [6]. В. А. Дерій пропонує у складі збутових 
витрат виокремити витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування 
основних засобів збутового призначення [3]. 

Аналізуючи основні положення Методичних рекомендацій з формування 
складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, встановлено, 
що до складу витрат на збут належать:  витрати на зберігання, підсортування, 
обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів  (продукції);  витрати 
на тару;  відрахування на соціальні заходи;  витрати на оренду основних 
засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів,  
що забезпечують збут товарів (продукції);  витрати на оплату праці персоналу, 
що забезпечує збут товарів (продукції);  податки, збори та інші передбачені 
законодавством обов'язкові платежі;  витрати на проведення маркетингових 
заходів;  витрати на транспортування [8]. Склад витрат на рекламу і маркетинг, 
які можемо віднести до витрат на збут представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 Склад витрат на рекламу і маркетинг у структурі  
збутових витрат операційної діяльності підприємства* 

*Джерело: узагальнено і розроблено автором на основі [5] 

 
 Отже, необхідність дослідження витрат на збут є актуальним питанням в 
сучасних умовах господарювання. Під збутовими витратами слід розуміти 
витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). В 
бухгалтерському обліку такі витрати виникають в момент їх здійснення. 
Запропоновані статті затрат у складі витрат на збут дозволять покращити їх 
аналітичний облік на підприємстві.  

 
Список використаних джерел: 

1. Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф. Ф. 
Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. –№1(22). 

2. Давидова Т. М. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх в фінансовій 
звітності / Т. М. Давидова // Вісник податкової служби України. ― 2009. ― № 8. ― С. 14―19. 

3. Дерій В. А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат / В. А. Дерій // Облік 
і фінанси. — 2013. — No 4. — С. 20—23. 

4. Загуральська С. В. Витрати на збут / С. В. Загуральська // Бібліотека Баланс: Практичне 
керівництво 2018. — №22. — С. 42—44.  

СКЛАД ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ 

Витрати на розробку та видання рекламних виробів (каталогів, проспектів, афіш, рекламних 
листків 

Витрати на розробку та виготовлення етикеток, зразків фірмових пакетів;  

Витрати на рекламу в ЗМІ, витрати на зовнішню рекламу;  

Витрати на створення і придбання сайту;  

Витрати на придбання, виготовлення та демонстрацію рекламних роликів;  

Витрати на виготовлення стендів, рекламних щитів, тощо 

Витрати на проведення інших рекламних заходів, пов’язаних із діяльністю підприємства. 

Витрати на маркетингові послуги  

Витрати на розміщення продукції у місцях реалізації;   

Витрати на маркетингові дослідження та аналіз споживчого попиту;   

Витрати на послуги зі збору та поширення інформації про продукцію (товарів, роботи, 
послуг); 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні  сьогодні 
спрямовані на обов’язкове застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності для підприємств та компаній, що визначені законом, як такі, що 
зобов’язані це робити.  Наближення вітчизняної облікової системи до правил 
міжнародної практики є обов’язковою умовою її інтеграції та максимально 
тісної співпраці з  зарубіжними партнерами, розширення та налагодження 
нових інвестиційних зв’язків для вітчизняних підприємств. 

Використання МСФЗ надає можливість учасникам, які прагнуть зайняти 
своє місце на міжнародному ринку, надавати інвесторам прозору, зрозумілу та 
об’єктивну інформацію про доходи, витрати, та фінансові результати 
діяльності. 

Фінансовий результат характеризує всі сторони фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Він є частиною доходу суспільства і повинен 
використовуватись для подальшого розвитку виробництва і поліпшення 
матеріального стану підприємства. 

Звіт про фінансові результати або Звіт про сукупний дохід, важливий 
фінансовий звіт, а для платників податку на прибуток — основа для складання 
податкової декларації. Тому, він перебуває у полі особливої уваги усіх 
користувачів фінансової звітності, а також аудиторів, так як аналіз джерел 
прибутку та динаміка його показників досить точно характеризує діяльність 
підприємства. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) складають і юридичні особи, що складають його за національними 
стандартами, так і підприємства, які складають цей звіт з використанням 
міжнародних стандартів фінансової звітності. 

В Україні, сьогодні, спостерігається динаміка до збільшення кількості 
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підприємств, що складають фінансову звітність за МСФЗ, таких підприємств у 
2020 році в Україні понад 5000. А зумовлено це тим, що Законом України “Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, визначено перелік видів 
підприємств, що складають фінансову звітність та консолідовану фінансову 
звітність за міжнародними стандартами (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фінансові результати до оподаткування великих підприємств, 

порівняння прибуток/збиток, за 2010-2018 років Україні, у % [1] 
 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення 
деяких положень»  № 2164-VIII від 05.10.2017, перелік підприємств, які мають 
складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності розширився (див. рис.2).  

Серед шляхів усунення проблем достовірного розкриття у фінансовій 
звітності інформації про фінансові результати необхідно можливо, 
забезпечивши:  

− максимальне наближення вимог П(С)БО та МСФЗ;  
− законодавче закріплення можливості ведення бухгалтерського обліку 

паралельно за П(С)БО та МСФЗ;  
− розробку методичних рекомендацій щодо трансформації фінансової 

звітності за МСФЗ;  
− підвищення кваліфікації бухгалтерів шляхом проведення навчання із 

поступовим запровадженням обов’язкової сертифікації;  
− розвиток міжнародного співробітництва з міжнародними 

професійними організаціями.  
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Рис.2. Види підприємств, що зобов’язані подавати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами і відповідно за правилами таксономії, згідно із 
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” 
 

Впровадивши на рівні підприємства внутрішніх регламентів з 
трансформації фінансової звітності; розробку адекватної облікової політики; 
проведення консультацій та узгодження з незалежними аудиторами методик та 
підходів, які використовуватимуться при оцінці статей фінансової звітності; 
повну автоматизацію процесу трансформації фінансової звітності – є також 
шляхами усунення існуючих проблем, які виникають у ході складання даного 
звіту. 
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публічні акціонерні товариства, підприємства, що є емітентами цінних 
паперів, або цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або 

щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;  
 

банківські установи, страхові компанії, кредитні спілки ;  
 

суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних 
галузях;  

підприємства, які відповідно до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належать до 

великих підприємств;  

підприємства, які провадять господарську діяльність за такими 
видами: 

− надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення; 

− недержавне пенсійне забезпечення;  
− допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і 
страхування, за винятком допоміжної діяльності у сфері 

страхування та пенсійного забезпечення. 
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STAGES AND DIRECTIONS OF STANDARDIZATION AND 

HARMONIZATION OF ACCOUNTING TO INTERNATIONAL 
STANDARDS 

 

Many researchers describe the current status of accounting in Ukraine as a 
symbiosis of administrative and market concepts, national and international 
standards. In recent years, Ukraine has undergone changes in the accounting system 
aimed at its harmonization with international standards. Unfortunately, accounting 
reform has not been accompanied by the necessary changes. National scientists have 
repeatedly drawn their attention to these problems. 

S. F. Golov [7], F. F. Butynets [1], V. V. Reznikova [4] and others have 
investigated the issues of accounting standardization and harmonization. I think, the 
importance of these issues requires the permanent attention from the scientific 
community. 

The main aim of research is to reveal the essence and importance of 
standardization and harmonization of accounting, which is necessary for Ukrainian 
economy and successful international cooperation. 

Standardization of accounting is the development and consistent application of 
common requirements, rules and principles for the recognition, valuation and 
disclosure of individual accounting objects in the financial statements [2]. 

Accounting Standards are provisions that establish accounting and financial 
reporting policies and procedures. The concept of thees standards was introduced by 
Ch. Harrison. 

There are 4 approaches to accounting standardization [5]:  
1. automated approach; 
2. cluster approach; 
3. process approach; 
4. legal approach. 
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Accounting harmonization is the process of the gradual convergence of world 
accounting systems by supplementing existing domestic standards of accounting, 
financial reporting and tax legislation with a view to entering world capital markets. 

V. Svitlichna notes that the main task of the harmonization of accounting is to 
adapt the legal and regulatory framework of Ukrainian accounting to European Union 
legislation and the requirements of International Financial Reporting Standards [6]. 

The harmonization of accounting is closely connected to the globalization of 
economic processes and economies worldwide. Moreover, harmonization and its 
necessity is the result of the globalization of the economy, the driving forces of which 
are international trade, the creation of transnational corporations and interstate 
«interpenetration» of the economy on the investment basis. 

So, it is necessary to work towards bringing national accounting standards into 
line with international standards [3]. Moreover, the innovative development of the 
state economy, the attraction of foreign investors and international cooperation are 
impossible without harmonization of accounting. 

But, the state’s policy on the accounting system should not be directed towards 
the standardization and harmonization of accounting in general, but towards the 
implementation of the specifically chosen strategy of accounting reform in Ukraine.  

In that way, great success can be achieved by focusing on a single problem.  Of 
course, the general strategy of reform must be defined.  Then, a step-by-step action 
plan for its implementation should be developed on the basis of the created concept. 
And also, specific executors should be selected for its application.  Finally, this 
process must be monitored, and we need to introduce a system of monitoring the 
actions of its executors. 

Thus, prospects for further research are based on the need to direct the 
accounting system towards the implementation of the specifically chosen strategy of 
its reform in Ukraine through the prism of standardization and harmonization of 
accounting. In this way, great success can be achieved by focusing on a single 
problem. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ENTERPRISES 

COST ACCOUNTING 
 

Constant improvement and profound economic transformations require changes 
in the quality of economic relations, including accounting. Today, the issue of cost 
accounting is extremely important for all businesses and for the state as a whole. The 
problems of cost accounting are serious changes associated with the expansion of the 
range of accounting objects, providing flexibility in the use of existing and 
development of new accounting methods, changing the place of the accountant in the 
management of business processes. 

The problem of cost accounting has received a lot of attention from foreign and 
domestic scientists. The most fundamental and covering various aspects of this 
problem are the works of the following authors: T.M. Davydova, T.M. Serikova, 
N.M.  Tkachenko and V.K. Orlova. The modern development of Ukraine's economy 
is characterized by global economic transformations in the field of production based 
on market relations, that needs revision and improvement of accounting and auditing, 
and one of the important elements of which is cost accounting, that requires solving a 
number of accounting issues. Such issues are theoretical and methodological aspects 
of cost accounting. 

The costs cover all aspects of economic activity of the enterprise, because 
almost any management decision leads to their occurrence. In Ukraine, there are a 
number of regulations governing cost accounting. Methodological and methodical 
bases of formation the information on expenses of the enterprise in accounting are 
defined by Provisions of accounting standard 16 "Expenses". 

Taking into account all the above-mentions the objectives of the article are: at 
first, to identify problems that arise when accounting for costs in enterprises, in 
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various organizations and institutions, and at secondly, to identify specific ways and 
methods of improving it. 

In modern conditions for the activities of enterprises it is very important to 
choose the right method of accounting for overhead costs and the basis of their 
distribution, because it depends on the completeness of overhead costs inclusion in 
production costs and, as a result, reduce or increase net profit. Overhead costs are 
divided into fixed and variable. Variable overhead costs include costs that change in 
direct proportion to changes in production. Fixed overheads are costs that remain 
unchanged when production changes. Improving the accounting of fixed and variable 
costs, prices and production volumes can be implemented only through a clearly 
established system of accounting at the enterprise and the use of various calculation 
methods. Enterprises need to determine the list of variable and fixed overhead costs, 
because the Ukrainian accountant standards don’t clearly define the list of variable 
and fixed costs. A proposal concerning the improvement of the costs accounting can 
be a deeper study of the nature of their occurrence, namely the relevant range. The 
following are the proposals that have the greatest practical significance for enterprises 
of all industries to improve cost accounting:  

1. Organization of cost accounting by stages of the technological process, which 
allows determining the contribution of the head of each responsibility center to the 
total costs and increase the responsibility of managers at all levels.  

2. Budgeting revenues and costs for the production of manufactured products, 
which ensures the comparability of estimated and actual indicators and the ability to 
use cost management by deviations to respond quickly to changing market conditions 
and find favourable combinations of price and volume of production. 

3. Creating a system of cost accounting and costing of products, which reflects 
the specifics of enterprises of raw materials complex processing.  

4. Possibilities of using the system of calculation of incomplete costs in complex 
productions for taking administrative decisions concerning definition of volumes of 
activity and a choice of their optimum variants relating to assortment of production 
output.  

5. Accounting and calculation of the cost of related products of the enterprise, 
which enables to increase its profitability. 

Thus, one of the most important indicators of economic activity of the enterprise 
is the cost. They allow you to determine the efficiency and quality of the workforce. 
Cost optimization ensures compliance with the economy, increasing productivity, 
reducing unproductive costs, which increases profitability. The company's profit 
directly depends on the amount of costs. Reducing them through effective 
management without underestimating sales, gross income, quality of trade services 
makes it possible to increase profits. Therefore, the correct accounting of costs, 
timely control over their formation, operational analysis are important for effective 
cost management of the enterprise, and the introduction of additional accounts for 
overhead costs to detail their division into fixed and variable, as well as the adoption 
of clear classification and delimitation between them will improve accounting costs at 
the enterprise.  
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Аналіз фінансового стану за даними фінансової звітності є необхідною 

умовою оцінки якості господарської діяльності підприємства. Аналітичні 
дослідження фінансової звітності підприємства надають можливість оцінити 
його платоспроможність і ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової 
активності, обсяги і якість дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є необхідним 
етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення 
підприємства. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно 
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. 
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його 
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансових результатів 
діяльності підприємства можна об'єктивно здійснити не через один, навіть 
найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи 
показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище 
підприємства. Також, головним завданням кожного підприємства є виявлення 
шляхів покращення фінансового стану. 

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що 
дозволяють оцінити наявність, розміщення і ефективність використання 
фінансових ресурсів. Основні завдання аналізу фінансового стану 
підприємства: 

1) аналіз ефективності використання майна (капіталу) підприємства, 
забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 

2) аналіз стану і динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства; 

 3) аналіз рентабельності підприємства та кількісна оцінка його 
конкурентоспроможності; 

4) аналіз стану підприємства на фінансовому ринку; 
 5) пошук резервів підвищення рентабельності виробництва. 
Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є пошук 

шляхів та кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення 
рентабельності підприємства на основі ефективного управління його доходами і 
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витратами. Об’єктом аналізу фінансових результатів є безпосередньо 
фінансовий результат діяльності підприємства, тобто прибуток або збиток, а 
також його складові: отримані доходи і понесені витрати в досліджуваному 
періоді в результаті здійснення всіх видів діяльності. Основне джерело 
інформації – фінансовий звіт Баланс. Напрями аналізу: аналіз активів і пасивів 
балансу; аналіз ліквідності й платоспроможності; аналіз фінансової стійкості; 
аналіз ділової активності; аналіз рентабельності підприємства. 

Існують різні методичні підходи до побудови системи показників, що 
дають можливість досліджувати формування, динаміку та структуру 
фінансових результатів. Зокрема, виділяють: 

–  горизонтальний аналіз, який  передбачає  визначення  абсолютного  і 
відносного  відхилення  величини  окремих  видів  фінансових  результатів  за 
звітний  період,  а  також  у  динаміці  за  ряд  періодів  і  дозволяє  дати  якісну 
характеристику виявленим змінам;   

–  вертикальний  аналіз,  який  здійснюється  шляхом  вивчення  структури 
фінансових  результатів  (питомої  ваги  окремих  видів  доходів  і  витрат  в 
загальному  підсумку  або  частки  фінансових  результатів  від  різних  видів 
діяльності  у  чистому  прибутку  (збитку)),  а  також  оцінки  змін,  які  в  ній 
відбуваються; 

–  трендовий  аналіз  для  визначення  основної  тенденції  у  динаміці 
показників фінансових результатів з метою їх прогнозування; 

 –  аналіз  коефіцієнтів,  який  полягає  у  визначенні  взаємозв’язків  між 
показниками.  Наприклад,  розрахунок показників рентабельності  для  оцінки 
отриманого ефекту від здійснених витрат та використаних ресурсів. 

Для аналізу фінансових результатів використовуються як абсолютні, так і 
відносні показники. Зокрема, основним абсолютним показником є розмір 
отриманого прибутку (понесеного збитку). При цьому, в аналізі 
використовуються різні показники прибутку, що оцінюються підприємством та 
іншими  зацікавленими  суб’єктами  (власниками,  менеджерами,  кредиторами, 
інвесторами,  державними  контролюючими  органами  тощо),  виходячи  з  їх 
інтересів. Надзвичайно важливим показником для оцінки ефективності 
діяльності підприємства є отримання чистого прибутку, який дає можливість 
стверджувати, що керівництво підприємством ефективно використовує наявні 
грошові ресурси, вміє спів ставляти витрати та доходи, правильно формує 
фінансово-облікову політику підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
 
Звітність бюджетної установи складає з себе  узагальнені та 

взаємопов’язані економічні показники на основі бухгалтерського обліку, які 
відображають результати діяльності за звітний період. 

Бухгалтерська звітність бюджетної установи містить дані показників 
обліку, які характеризують фінансовий стан установи та господарські операції 
згідно виконаного кошторису за звітний період.  
Основним джерелом грошових коштів бюджетних установ є бюджету 
(бюджетні асигнування), а виділення грошових коштів відповідно до 
затвердженого кошторису називається фінансуванням бюджетних установ. 

Кошторис – це головний плановий документ бюджетної установи. У 
кошторисі визначається загальний обсяг, а також цільове фінансування. 
Затвердження кошторису передує процес формування та встановлення лімітів, 
згідно яких установа повинна чітко дотримуватися та звітуватися перед 
вищими розпорядниками коштів.  

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонд визначаються 
виключно Бюджетним кодексом та Законом про Державний бюджет України. 
Загальний фонд бюджету охоплює всі доходи бюджету, крім тих, що 
призначенні для зарахування до спеціального фонду. Загальний фонд бюджету 
включає: доходи бюджету; видатки за рахунок надходжень до загального фонду 
бюджету. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи можна розглядавати за 
такими основними напрямками:  

- контроль фінансового стану установи. 
- оцінювання фінансових потреб установи; 
- розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів, 

визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресурсів і каналів їх 
отримання; 

Основними завданнями які покладені на аналіз фінансового стану 
бюджетної організації є: дослідження фінансової стійкості установи; 
дослідження щодо забезпечення організації власними оборотними коштами;  
оцінювання платоспроможності та фінансової стабільності організації; 
 Основними методами аналізу доходів і витрат є вивчення їх динаміки, що 
дозволяє визначити абсолютні та відносні зміни кожної складової надходжень 
та витрачань. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ АНАЛІЗУ 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Дослідження проблеми складання звітності та її аналізу актуальне та 

важливе в сучасних умовах господарювання, оскільки єдиний порядок 
підготовки та подання фінансової звітності сприятимуть уніфікації вихідної 
інформації, єдиному розумінню звітних показників зовнішніми користувачами. 
Необхідно відмітити, що вплив фінансової звітності на ефективність прийняття 
рішень визначається тим, наскільки вона відповідає запитам користувачам. 

Звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг 
і результати діяльності підприємства. Її складання завершальний етап облікової 
роботи. Фінансова звітність визначена НП (С)БО 1 як бухгалтерська звітність і 
відображає фінансовий стан підприємства та результати його діяльності за 
звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних 
потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне 
джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень. 

Головні вимоги до звітності – це реальність, ясність, своєчасність, єдність 
методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими. 
Якісні характеристики фінансової звітності такі: 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 [1, с. 73]. Питання аналізу фінансової 
звітності регламентовано низкою загальнодержавних нормативних актів, серед 
яких: 

1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств та організацій [2]; 

 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського 
стану неплатоспроможних підприємств і організацій [3]; 

3. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану 
підприємств, що підлягають приватизації [4]; 

4. Положення про порядок формування та використання резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. 

Фінансова звітність підприємства використовується самими власниками, 
для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов’язань, аналізу 
господарської діяльності, складання планів на майбутнє. Однією з важливих 
проблем, що виникають під час аналізу бухгалтерської фінансової звітності та у 
процесі обґрунтування економічних рішень, є отримання показників, придатних 
для порівняння. У нестабільних умовах функціонування підприємства, що 
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передбачає вибір методологічних основ фінансового обліку, ця проблема 
загострюється.  

Згідно НП(С)БО 1 фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період. Фінансова звітність має 
відповідати певним вимогам, що відповідають інтересам користувачів: містити 
дані, необхідні для ухвалення управлінських рішень у галузі інвестиційної 
політики; забезпечувати оцінку наявних у підприємства ресурсів з урахуванням 
змін, що відбуваються в них, та ефективності використання; забезпечувати 
оцінку динаміки рентабельності; містити дані для перспективної оцінки стану 
підприємства на ринку. Дотримання зазначених принципів і вимог під час 
підготовки звітності сприяє тому, що користувачі звітної інформації можуть 
скласти правдиву й об’єктивну картину про діяльність, що цікавить організації, 
та дозволить використовувати її в цілях управління. 

Фінансова звітність (за НП(С)БО) уміщує: баланс (звіт про фінансовий 
стан); звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід) / 
звіт про прибутки та збитки (назва за МСФЗ); звіт про рух грошових коштів (за 
прямим або непрямим методом); звіт про власний капітал / звіт про зміни у 
власному капіталі (назва за МСФЗ); примітки до фінансової звітності. Усі звітні 
форми, що входять до складу фінансової звітності, пов’язані між собою, 
оскільки відображають, як правило, одні й ті ж господарські операції та події в 
різних аспектах. Правильність зіставлення впливатиме на управлінські рішення 
в майбутньому. 

Таким чином, перед менеджментом підприємства стоїть завдання 
ухвалення випереджальних управлінських рішень, обґрунтування яких вимагає 
всебічного глибокого аналізу даних фінансової звітності. Ідеться про 
фінансовий аналіз, який дозволяє виявити фінансові ризики і загрози, які 
виникають у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 
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5. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління 
НБУ від 6.07.2000 р. № 279. 

 
 
 



104 
 

Кондратюк С. С. 
здобувачка  першого рівня вищої освіти 
ступеня бакалавра  
спеціальності 071“Облік і оподаткування” 
Наук. керівник: к.е.н., доц. Герасименко Т. О., 
Львівський торговельно-економічний 
університет 

 
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА” 

 
В умовах ринку фінансова стійкість є головною умовою життєздатності 

та стабільного розвитку підприємства. Загалом вона є базисом функціонування 
економічних систем за умов нестабільності економічних процесів, 
невизначеності та динамічності зовнішнього середовища.  

Водночас, це один із важливих критеріїв оцінювання фінансового стану 
підприємства. Саме тому ця економічна категорія викликає великий інтерес у 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Варто зазначити, що в науковій 
літературі поняття “стійкість” ототожнюють із такими поняттями, як “сталість” 
(незмінність, постійність) та “стабільність” (забезпечення сталості).  

На сьогодні існує безліч точок зору щодо визначення економічної 
природи фінансової стійкості, що мають спільні риси, або ж суттєві відмінності. 
Зокрема, Г. В. Савицька визначає фінансову стійкість підприємства як 
“здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати 
рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і зовнішньому 
середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну 
привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня 
ризику” [3].  

І. А. Бланк головну суть фінансової стійкості визначає як 
“характеристику стабільності фінансового стану підприємства, що 
забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових 
ресурсів, які використовуються” [1].  

На думку М. Я. Коробова, “Якщо параметри діяльності підприємства 
відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, 
говорять про фінансову стійкість підприємства. Фінансова стійкість формується 
під впливом рентабельності діяльності. Якщо підприємство збиткове, 
малорентабельне, або якщо величина прибутку падає, говорити про задовільний 
фінансовий стан, фінансову стійкість не доводиться” [2]. 

Отже, наявні трактування поняття “фінансова стійкість підприємства” 
деталізують її окремі фактори формування, ознаки, форми прояву та основні 
функції. З огляду на це, на наш погляд, фінансова стійкість підприємства – це 
комплексна категорія, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх та 
внутрішніх факторів досягнення стану фінансової рівноваги, що стає 
запорукою стабільного функціонування та розвитку підприємства. Завдяки їй 
підприємство спроможне забезпечувати маркетингову та кадрову стійкість, 
сприяти виробничому та техніко-технологічному розвитку, підтримувати 
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належний рівень інвестиційної привабливості та підвищувати ефективність 
процесу управління.  
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ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Товарні запаси є одним із найважливіших показників діяльності 

торговельного підприємства, оскільки процес реалізації потребує постійної їх 
наявності. Відповідно, роздрібний товарооборот знаходиться в прямій 
залежності від забезпеченості підприємства товарними запасами та 
ефективності їх використання.  

Тoвaрні зaпaси являють сoбoю мaсу тoвaрiв, признaчeну для пoдaльшoгo 
прoдaжу, щo знaхoдиться в сфeрi oбiгу в прoцeсi пeрeмiщeння вiд вирoбника дo 
спoживaчa. Вони знаходяться у виробничих, заготівельних та торговельних 
організаціях і підприємствах до моменту їх продажу кінцевим споживачам.  

Особливе значення має так званий торговий запас. Він включає, по-перше, 
запас, який постійно знаходиться в торговому залі для показу та продажу, та 
по-друге, запас, який забезпечує регулярний продаж в період між черговими 
надходженнями товарів. Запас, який знаходиться в торговому залі, залежить від 
кількості асортиментних різновидів товарів, які реалізує окреме підприємство. 
Чим ширший цей асортимент, тим більшою є величина даної частини запасу. 

Запаси товарів не залишаються нерухомими. Вони вступають в обіг та 
оновлюються, але їх загальна величина повинна відповідати запланованим 
обсягам товарообороту. Це обумовлено тим, що дотримання певних обсягів 
товарних запасів дозволяє підприємству забезпечувати стійкість асортименту 
товарів, здійснювати певну цінову політику та підвищувати рівень задоволення 
попиту покупців. 

Для того, щоб підприємство раціонально використовувало свої товарні 
запаси, і, відповідно, ефективно приймало управлінські рішення для 
забезпечення прибутковості своєї діяльності, необхідною є наявність 
аналітично обробленої інформації. З огляду на це, метою аналізу товарних 
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запасів є дослідження стану і руху товарних запасів та ефективності їх 
використання задля підвищення рівня управління ними. Таким чином, у процесі 
аналізу вивчають стан, рух, структуру товарних ресурсів та досліджують 
фактори, які спричинили їх зміну. Окрім цього, встановлюють, які товарні 
запаси найбільше забезпечують розвиток товарообороту у контексті 
задоволення потреб населення необхідними товарами. 

Аналіз формування товарного забезпечення обсягу товарообороту 
доцільно здійснювати за обсягом надходження товарів на підприємство (як у 
цілому, так і в розрізі окремих товарних груп і товарів, джерел надходження, 
постачальників, а також структурних підрозділів і періодів часу), якістю й 
відповідністю структури надходження товарів обсягу реалізації та товарним 
потребам підприємства. 

Одним із методів, який використовують при дослідженні товарних запасів 
є АВС-аналіз. Він зародився в США і набув широкого розповсюдження 
наприкінці 1980-х років завдяки працям Г. Бере, Р. Купера, Т. Джонсона, Р. 
Каплана. У загальному суть АВС-аналізу полягає у виявленні та оцінюванні 
кількісних значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності 
вартісних показників є найбільшою.  

Пітер Р. Діксон використовує метод АВС-аналізу для розподілу 
споживачів підприємства на групи A, B, C і D за одним із критеріїв – обсяг 
закупівель, зростання споживання, активність конкурентів стосовно споживача 
– для визначення важливості споживача у межах стратегії, що реалізується 
підприємством. 

Представник американської школи Лінн Е. Джилл пропонує визначати на 
основі АВС-аналізу рівень обслуговування споживачів. Найвищий коефіцієнт 
виконання замовлень встановлюється для товарів пріоритетної групи А, що 
забезпечують найбільший обсяг продажу та найбільшу рентабельність. 

Загалом, аналіз робіт закордонних вчених дає змогу зробити висновок про 
те, що об'єкти АВС-аналізу можуть бути різноманітними – споживачі, 
асортимент товарів (послуг), а результати аналізу можуть використовуватися 
для вирішення різних управлінських завдань господарських суб`єктів. Цей 
висновок знаходить своє підтвердження також під час аналізу робіт 
вітчизняних науковців, які позиціонують АВС-аналіз як сучасний інструмент. 
Таким чином, на наш погляд, беззаперечним є той факт, що використання 
даного методу є доцільним при аналізі товарних запасів, оскільки сприятиме 
визначенню шляхів збільшення обсягів товарообороту. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

“ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ” ТА МЕТОДІВ ЇЇ ОЦІНКИ 
 

В ринкових умовах основою виживання і стабільного становища 
підприємства являється його фінансова стійкість. Кожне підприємство має 
забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно 
зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання 
перед діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. 
Поняття “фінансова стійкість” підприємства багатогранне. Воно більш ширше 
за поняття “платоспроможність” і “кредитоспроможність”, оскільки включає в 
себе оцінку різних сторін діяльності підприємства. Фінансова стійкість 
формується в процесі всієї виробничої діяльності і є головним елементом 
загальної стійкості підприємства. 

Велике різноманіття підходів до сутності поняття “фінансова стійкість” 
зумовлює необхідність здійснити глибше його дослідження і сформулювати 
комплексне визначення. Проблему оцінки фінансової стійкості підприємства 
досліджувало безліч як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. 
Зокрема це Г. В. Савицька, А. М. Поддєрьогін, О. С. Філімоненков, О. Р. 
Кривицька, Б. Є. Грабовецький, І. А. Бланк, О. Я. Базілінська та ін. Разом з тим, 
розмаїття підходів до вирішення зазначеної проблеми пояснюється відсутністю 
однозначного трактування цього поняття. 

Дослідження суті фінансової стійкості дозволяє стверджувати, що, на нашу 
думку, фінансова стійкість – це узагальнена якісна оцінка фінансового стану 
суб’єкта господарювання, яка відображає основні тенденції зміни фінансових 
відносин під впливом найрізноманітніших чинників, як внутрішніх, так і 
зовнішніх, та виражається в кредито- і платоспроможності підприємства, а 
також у постійному зростанні прибутку й капіталу при мінімальному ризикові. 

У сучасній теорії та практиці вважається, що об’єктивна оцінка 
фінансового стану і фінансової стійкості дає змогу керівному органу 
сформувати оптимальний обсяг активів, збалансувати структуру власного і 
позикового капіталів, підвищити інвестиційну привабливість підприємства і 
його позиціювання на ринках. Саме тому багато авторів обґрунтовують 
доцільність взаємопов’язаного оцінювання фінансового стану і фінансової 
стійкості підприємства, дотримуючись позицій, що “… в сучасних умовах 
ведення бізнесу фінансову стійкість слід розглядати як комплексну категорію, 
що відображає рівень фінансового стану підприємства, здатність забезпечувати 
розвиток діяльності” [2, с. 137]. 
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Комплексність за суттю фінансової стійкості обумовлює, на наш погляд, 
різноманіття підходів до її оцінювання. Зокрема, В. О. Калишенко та К. М. 
Москалець вважають, що для оцінки фінансової стійкості підприємства можна 
використовувати агрегатний, коефіцієнтний, маржинальний, бальний, 
балансовий, інтегральний, факторний та матричний підходи [1]. 

Як показує практика, найвживанішим є коефіцієнтний підхід. В його 
основі лежить аналіз відносних показників фінансової стійкості, які можна 
поділити на дві групи: коефіцієнти капіталізації, що характеризують 
фінансовий стан підприємства з позиції структури джерел засобів, та 
коефіцієнти покриття, що характеризують фінансову стійкість з позиції витрат, 
пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел фінансування [2, с. 287].  

До першої групи коефіцієнтів відносять: коефіцієнт автономії, коефіцієнт 
фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт маневреності 
власного капіталу, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів, коефіцієнт 
забезпеченості запасів.  

В другу групу входять такі коефіцієнти, як: коефіцієнт структури покриття 
довгострокових вкладень, коефіцієнт довгострокового залучення коштів, 
коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття відсотків.  

Розраховані коефіцієнти за звітний період порівнюють із нормативними їх 
значеннями, з показниками за попередній період та досягнутими на аналогічних 
підприємствах. В результаті визначається реальний фінансовий стан, слабкі і 
сильні сторони діяльності підприємства [1]. 

Фінансова стійкість підприємства зазнає впливу багатьох чинників. Для 
управління окремими з них, підсилення або послаблення їхньої дії на фінансову 
стійкість підприємства ці чинники можна об’єднати в групи залежно від місця 
виникнення й ступеня важливості. За рівнем виникнення. розрізняють 
внутрішні та зовнішні чинники. Залежно від ступеня значущості. виділяють 
базові, похідні та деталізуючі чинники. 

Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про 
те, що поняття “фінансова стійкість” є багатогранним. Відповідно, сучасні 
науковці розглядають її під різними кутами зору і на різних рівнях – одні в це 
поняття включають лише фінансову стійкість, інші – ресурсну стійкість, 
стійкість капіталу та стійкість управління і т.д.  

Для оцінювання фінансової стійкості, використовують різні підходи. 
Однак найбільш поширеним і простим є коефіцієнтний, який дозволяє 
комплексно охарактеризувати як теперішній, так і майбутній стан фінансової 
стійкості підприємства. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА 

ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Нинішні економічні проблеми в державі та складні умови господарювання 

є одними з основних причин погіршення фінансового стану і часто навіть 
банкрутства підприємств. Серед індикаторів фінансового стану важлива роль 
належить ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки їх рівень 
цікавить не тільки власників і менеджерів підприємства, але і його 
контрагентів. 

Як економічні категорії, поняття “ліквідність” і “платоспроможність” не 
тотожні, хоча і дуже близькі. Ліквідність - більш широке поняття, тому що 
характеризує не тільки поточний стан, а й перспективу розрахунків. На 
практиці ліквідність і платоспроможність тісно взаємопов'язані між собою: від 
рівня ліквідності балансу підприємства залежить його платоспроможність. 
Рівень платоспроможності підприємства визначає загрози та ризики щодо 
збитковості та виникнення кризи неплатежів. Отже, можна зазначити, що 
ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. 

Методи аналізу ліквідності можуть бути різними. Найбільш 
розповсюдженим є аналіз ліквідності балансу. Результати такого аналізу дають 
досить повне уявлення про фінансовий стан підприємства з точки зору 
можливостей своєчасного здійснення ним розрахунків. Аналіз ліквідності 
балансу здійснюють шляхом порівняння засобів за активом, що згруповані за 
ступенем їх ліквідності і розміщені в порядку їх зменшення, з зобов’язаннями 
за пасивом, що згруповані за термінами їх погашення і розташовані в порядку 
зростання термінів. Ліквідність балансу визначають шляхом порівняння 
підсумків наведених груп за активом і пасивом. Підприємство вважають 
неплатоспроможним в тому випадку, коли незадовільна структура балансу 
спостерігається впродовж чотирьох кварталів, що передують складанню 
останнього бухгалтерського балансу [1, с. 54]. 

Оцінку платоспроможності здійснюють на основі дослідження здатності 
підприємства розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями. Для цього 
використовують такі коефіцієнти, як: абсолютної ліквідності; проміжний 
коефіцієнт покриття та загальний коефіцієнт покриття. 

Отже, ліквідність і платоспроможність є складовими оцінювання 
фінансового стану та визначення загрози банкрутства підприємства. Аналіз 
ліквідності та платоспроможності – це вагомий інструмент визначення 
фінансового стану підприємстві. Його результати допомагають підприємству 
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виявити негативні чинники впливу на фінансовий стан та вжити заходів щодо 
їх усунення.  
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ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 
Найважливіша проблема будь-якого підприємства, що працює в ринкових 

умовах – це проблема його виживання й забезпечення безупинного розвитку. 
Ця проблема актуалізується з огляду на те, що сьогодні зовнішнє середовище 
діяльності підприємств характеризується підвищенням складності, рухливості й 
невизначеності. На наш погляд, одним із шляхів вирішення даної проблеми є 
створення та реалізація конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути 
досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку 
підприємства.  

Стратегія як послідовна, погоджена та інтегрована структура 
управлінських рішень. М. Мінцберг, 1987 р 

Стратегія являє собою детальний всебічний план, призначений для того, 
щоб забезпечити здійснення місії організації та досягнення її цілей.    М. 
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, 1992 р.[3] 

Стратегія визначає напрямок, у якому рухається компанія, виконуючи 
поставлені завдання. П. Дойль, 1993 р.[1] 

Стратегія як набір дій і підходів щодо досягнення заданих показників 
діяльності. А. Томпсон , 1995 р. 

Стратегія – це комплексний план діяльності підприємства, який 
розробляється на основі творчого науково обґрунтованого підходу і 
призначається для досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства. 
К. І. Редченко, 2003 р.[4] 

На нашу думку, більш влучним розумінням стратегії це позиція Г. 
Мінцберга. Він пов’язує управління із зовнішнім середовищем [2 ]. Згідно з 
таким трактуванням, стратегія є опосередкованою силою між організацією і 
зовнішнім середовищем. Учений зауважує, що це визначення сумісне з кожним 
з попередніх визначень окремо й з усіма разом. Так, та або інша позиція може 
бути попередньо обрана при складанні плану або може бути обумовлена як 
поведінковий договір.  
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Ця ідея знайшла підтвердження у новому дослідженні Р. М. Гранта який 
розглядає стратегію як формування зв’язків між підприємством і зовнішнім 
середовищем. Він вважає, що зовнішнє середовище включає в себе широкий 
діапазон економічних, соціальних, політичних і технологічних факторів, які 
впливають на прийняття рішень і діяльність фірми.  

Однак, на думку автора, для більшості стратегічних рішень ядром 
зовнішнього середовища є галузь, що визначає відношення до клієнтів, 
конкурентів і постачальників. При розробці стратегії основна увага 
приділяється формуванню планів з метою контролю ефективності досягнення 
стратегічних орієнтирів лику з боку оточення і дозволяють добиватися 
конкурентних переваг, і все це дає можливість організації вижити в 
довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Питання щодо визначення етапів проведення аналізу господарської 
діяльності завжди є актуальним, адже від цього залежить його 
результативність. 

Організацію аналізу господарської діяльності досліджували у своїх працях 
різні науковці, зокрема: В. В. Собко, М. С. Білик, Н. І. Ковальчук, І. С. 
Шкарабан, П. Я. Попович, Є. В. Мних, М. Г. Чумаченко та багато інших. 

Погляди науковців щодо визначення етапів аналітичного процесу 
розбігаються. Але більшість дослідників виділяють три етапи.  

Так, наприклад, В. В. Сопко виділяє три основні етапи аналітичного 
процесу, а саме: підготовчий, суть якого полягає у підборі та перевірці даних; 
процедурний – виконання аналітичних розрахунків, та заключний – 
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формулювання висновків і пропозицій [4]. Г. І. Андрєєва визначає чотири етапи 
аналітичного процесу, а саме: підготовчий, технологічний, аналітичний, 
підсумковий [2]. І. С. Шкарабан вважав за доцільне виокремлювати п’ять етапів 
аналітичного процесу. 

На думку Т. О. Герасименко, доцільно виокремлювати шість етапів 
аналітичного процесу. “На першому етапі визначають мету, об’єкти та період 
дослідження.  

Другий етап включає складання програми аналізу.  
На третьому етапі здійснюють відбір і перевірку інформації, необхідної 

для аналізу.  
На четвертому етапі проводять систематизацію та аналітичну обробку 

інформації.  
П’ятий етап – узагальнення і оформлення результатів аналізу із 

зазначенням для покращення конкретних досліджуваних економічних явищ і 
процесів.  

Шостий етап – це контроль за здійсненням заходів, розроблених на основі 
аналізу, та оцінка отриманого ефекту” [1, с. 51-54]. 

На нашу думку, виділення більше, ніж трьох етапів є не завжди доцільним. 
Ми погоджуємося з думкою П. Я. Поповича, який виділяє три основні етапи 
проведення аналізу господарської діяльності, а саме: підготовчий, основний та 
підсумковий, за якими визначають завдання, які потрібно виконати [3].  

Перший етап включає в себе роботи організаційного характеру, такі як: 
планування, визначення об’єктів і мети аналізу, складання програм.  

Основний етап передбачає аналітичні роботи, тобто збір і обробку даних, 
їх систематизацію і зіставлення, виявлення впливу факторів і т. д.  

І на останньому етапі формулюють результати аналізу, а також 
розробляють пропозиції щодо їх реалізації. 

Отже, визначення етапів проведення аналізу господарської діяльності 
відіграє важливу роль в його організації. Адже від того, наскільки правильно 
виписані правила проведення аналітичної роботи залежить результативність 
дослідження економічних явищ і процесів і, відповідно, прийняття 
управлінських рішень.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Підприємницька діяльність займає одне з найважливіших місць у розвитку 

економіки України. В умовах ринкового економічного середовища важливе 
місце відводиться прийняттю ефективних управлінських рішень, від яких 
залежить подальша фінансова ситуація на підприємстві. Аналіз дозволяє 
усебічно оцінити з використанням різних методів і прийомів фінансовий стан 
підприємства на даний момент часу та запропонувати тенденції подальшого 
розвитку. 

Фінансовий аналіз є ефективним інструментом, який дає змогу оцінити 
внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об’єкта та сприяє формуванню 
позитивних фінансових результатів у майбутньому. 

Не дивлячись на те, що фінансовий аналіз дає досить багато інформації 
про фінансовий стан підприємства та динаміку його розвитку, прийняття будь-
яких управлінських рішень тільки на його основі є досить ризиковим. За 
допомогою методів аналізу та оцінки фінансового стану підприємства можна 
звести до мінімуму ризики кризового стану підприємства. В умовах системної 
кризи застосування методів аналізу включає такі етапи. 

Етап 1. Визначення об’єкта дослідження кризової ситуації. 
Етап 2. Формування системи індикаторів виникнення загрози фінансової 

кризи на підприємстві. 
Етап 3. Застосування комплексних методів аналізу фінансового стану 

підприємства. 
Етап 4. Попередня оцінка кризового фінансового стану підприємства. 
Доцільно зазначити, що будь-яка фінансова діяльність на підприємстві 

може призвести до негативних наслідків. Тому на першому етапі важливо 
скласти план аналізу фінансових об’єктів залежно від ступеня небезпеки, яку 
вони можуть нанести: 

− структура капіталу підприємства; 
− чистий грошовий потік; 
− динаміка оборотності капіталу; 
− динаміка прибутку і рентабельності підприємства; 
− склад і структура кредиторської заборгованості. 
Другий етап полягає у тому, що обґрунтована система індикаторів дає 

змогу оперативно здійснювати аналіз фінансової безпеки різних об’єктів, 
вносити необхідні корективи як у повсякденну діяльність, так і на перспективу 
прогнозувати розвиток подій. 
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На третьому етапі фінансовий аналіз передбачає застосування багатьох 
комплексних методів, які забезпечать всебічний, повний аналіз діяльності 
підприємства. Найбільш часто застосовуються такі методи аналізу: 

− горизонтальний аналіз; 
− вертикальний аналіз; 
− трендовий аналіз; 
− порівняльний аналіз; 
− факторний аналіз; 
− метод фінансових коефіцієнтів. 
Крім перерахованих методів аналізу фінансового стану підприємства для 

комплексної оцінки необхідним є і застосування додаткових методів аналізу, 
таких як: метод стратегічних груп; метод доцільності витрат; метод сценаріїв; 
swot-aналіз; бенчмаркінг; агрегатний метод; експертної оцінки. 

Четвертий етап передбачає попередню оцінку кризового фінансового стану 
підприємства. Така оцінка здійснюється для аналізу масштабів кризової 
ситуації, яка вже настала на підприємстві або може настати в результаті 
прийняття тих чи інших фінансових рішень. Від ступеня порушення параметрів 
життєздатності, рівня ризику банкрутства та можливих наслідків для 
функціонування підприємства розрізняють легку, тяжку та катастрофічну 
кризу. 

Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх 
сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел 
інформації, вивчання та вимір факторів, причин та резервів, узагальнення 
результатів оцінки і розробка необхідних заходів. Своєчасна об’єктивна оцінка 
фінансового стану підприємства дозволить охарактеризувати рівень його 
прибутковості, оборотності капіталу, фінансової стійкості, динаміки та 
структури джерел фінансування. 

Таким чином, фінансовий стан – це найважливіша характеристика 
економічної діяльності підприємства. Для досягнення основної мети аналізу 
фінансового стану підприємства – об’єктивної його оцінки та виявлення на цій 
основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й 
використання фінансових ресурсів – можуть застосовуватися різні методи 
аналізу. 
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ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У сучасних умовах нераціонально та неефективно налагоджена система 

управління запасами на підприємстві призводить до неякісного забезпечення 
виробництва сировиною та матеріалами,несвоєчасного постачання запасів, що 
може призвести до їх надлишку або нестачі. В подальшому дана ситуація може 
мати негативні наслідки у результативності підприємницької діяльності та мати 
вплив на формування фінансових результатів підприємства. 

Основна мета створення та придбання виробничих запасів полягає у 
забезпеченні безперебійного виробничого процесу на підприємстві для 
отримання майбутніх економічних вигод. Інформаційним забезпеченням 
розробки проектів для прийняття управлінських рішень є дані, які формуються 
у системі бухгалтерського обліку. 

Дослідження поняття «виробничі запаси» для цілей бухгалтерського На 
організацію обліку запасів впливають їх специфічні властивості та роль у 
фінансово-господарській діяльності. Виробничі запаси, необхідні для 
господарської діяльності, суб’єкта господарювання отримують по-різному: 
одержують від постачальників на основі договорів; завдяки наперед 
заготовленій сировині власними силами, надходження від ліквідації об'єктів 
основних засобів або малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

У практиці бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання облік 
виробничих запасів здійснюється з використання Плану рахунків на рахунку 
бухгалтерського обліку 20 “Виробничі запаси” з деталізацією аналітичної 
інформації на відповідних субрахунках. На підприємствах гуртової торгівлі до 
субрахунку “Сировина і матеріали” відносять транспортно-заготівельні 
витрати, що є не ефективно, адже інформація тоді дуже узагальнюється та не 
можливо отримати якісно потрібні дані. 

Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться на складах за 
допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за 
технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. 
Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотно-сальдових 
відомостях. 
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Методи оцінки запасів є суттєвим інструментом в організації ефективної 
фінансово-господарської діяльності підприємства і викликає значний 
практичний інтерес у зв’язку з потребою визначення реальної вартості запасів.  

Для встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з 
запасами, відповідності їх відображення в обліку нормативним документам 
здійснюють аудит запасів. З метою раціонального та ефективного проведення 
аудиту виробничих запасів необхідно дотримуватися наступного алгоритму: 

1. Перевірка складського господарства. 
2. Перевірка складського обліку. 
3. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів. 
4. Перевірка списання виробничих запасів. 
5. Перевірка правильності оприбуткування. 
6. Вивчення первинної облікової документації. 
7. Перевірка синтетичного обліку та даних в Головній книзі. 
8. Перевірка звітності суб’єкта господарювання. 
9. Узагальнення результатів. 
Дотримання вище наведених етапів аудиту виробничих запасів дозволить 

правильно та ефективно провести аудит на підприємстві та скласти 
обґрунтований висновок. 

Отже, провівши аналіз вище наведених тверджень, вважаємо, що 
виробничі запаси – це активи, що зберігають свою матеріально-речову форму 
та створені або придбані підприємством для подальшої переробки в процесі 
виробництва для відтворення безперервного циклу виробництва. Облік запасів 
є однією із трудомістких ділянок облікової роботи на підприємстві. Облік 
матеріалів на складах повинен забезпечити отримання точної інформації про 
залишки матеріалів по кожному номенклатурному номеру. Застосування 
алгоритму проведення аудиту виробничих запасів допоможе аудитору 
з’ясувати сфери потенційного ризику, виявити наявність перекручень у 
фінансовій звітності, визначити необхідність проведення додаткових 
аудиторських процедур. 
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ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЕРІВ ЯК БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ МЕНЕДЖЕРІВ 

Роль та завдання контролерів на підприємстві, а також вимоги до них, 
детально розглянуті в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [2-5]. 
Здебільшого в цих роботах викладені вимоги до контролерів підприємств, на 
яких прийнята обліково-аналітична, координаційно-інтеграційна або 
навігаційна концепція. Фалько С.Г., Рассел К.А., Левін Л.Ф. (Росія, США) 
зазначають, що «контролери занадто часто залишаються в ролі виконавця, 
замість того, щоб активно співпрацювати з керівниками бізнесів в якості 
партнерів» [5, с. 6]. Автори стверджують, що «на практиці потрібні розширення 
сервісних функцій вищого керівництва в питаннях інформаційного 
забезпечення стратегічних ініціатив, а також в більш ефективному управлінні 
персоналом» [5, с.7]. Європейський контролінг звернувся до концепції бізнес-
партнерства дещо пізніше в порівнянні з США. В Перспективах Міжнародного 
Об'єднання Контролерів (ICV) і Міжнародної Групи контролінгу (IGC), 
опублікованих в 2013 р. міститься розширений, у порівнянні з попередніми 
виданнями, перелік вимог до здібностей контролерів [1]. Він завершується 
важливим висновком: «Помічник (контролер), який надає менеджеру широку 
підтримку, все більше приймає вигляд «бізнес-партнера». Розглянемо відмінні 
риси вимог до контролерів як бізнес-партнерів менеджерів. 

Систематизація здібностей контролерів. Практично у всіх підручниках, 
монографіях і статтях, в яких розглядається це питання, виділяють три 
основних види здібностей: професійні, менеджерські та особистісні. Також не 
розглядається систематизація здібностей контролерів з точки зору їх віднесення 
до централізованого і децентралізованого контролінгу. У табл. 1 наведено 
приклад опису професійних, менеджерських і особистісних здібностей 
контролерів, що дозволяють їм виконувати роль «бізнес-партнера». Професійні 
здібності створюють солідний базис для початкової діяльності контролера.  

Таблиця 1  
Систематизація здібностей контролерів 

Здібності Обов’язкові Бажані (додаткові) 
Професійні Розрахунок витрат 

Інвестиційні розрахунки, 
включаючи МСФЗ/ US-GAAP 
Податковий облік 
ІТ-ноу-хау 
Ризик-менеджмент 
Планування Бюджетування 
Аналіз відхилень 
КРІ (ключові показники 

Business Intelligence (засоби бізнес-
аналітики) 
Управління робочим капіталом 
Знання в області маркетингу і збуту 
Глибокі знання процесу створення 
вартості 
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результативності) і т.д. 
Менеджерські Досвід управлінської роботи 

Проектний менеджмент 
Техніка презентації 
Модерація 
Розвиток персоналу 
Комунікатор 
Мережевий аналітик і т.д. 

Стратегічне управління 
Управління підприємством за цілми 
(у т.ч. глобальними) 
Прискорення росту 
Просування інновацій 
Взаєморозуміння з клшєнтами 

Особистисні Обов’язковість 
Надійність і своєчасність виконання 
завдань 
Правдивість 
Здатність реалізувати задумане 
Цілеспрямованість 
Витримка, наполегливість і 
витривалість 
Одержимість і т.д. 

Аналітичне відчуття 
Готовність навчатись і змінюватись 
Готовність активно прийти на 
допомогу 
Вміння слухати 
Здібність сприймати чужу думку 
Конфліктність 
Орієнтація на поведінкові 
відносини і знання людей 
Говорити на мові співрозмовника 

 

Вимоги до додаткових здібностям можуть бути необов'язковими, але, як 
правило, вітаються. Менеджерські здібності передбачають наявність у 
контролера бажання і вміння мислити як підприємець, а також підходити до 
вирішення управлінських завдань як менеджер.  

Особистісні здібності відносяться до категорії найбільш важливих, але і 
найбільш важко оцінюваних. Наприклад, якщо два менеджера будуть 
оцінювати особистісні здібності контролерів, то їх думки можуть діаметрально 
відрізнятися. Зокрема, конструктивну конфліктність контролера можна 
розглядати як благо, і в той же час, як негативну характеристику. Головне 
завдання контролера як майбутнього бізнес-партнера полягає в тому, щоб 
переконати менеджера в своїй надійності як професіонала. 

Вимоги менеджерів до контролерів як до бізнес-партнерів. Аналізуючи 
матеріали Перспектив ICV і IGC, дослідження фахівців з США, а також досвід 
зарубіжних компаній, можна перерахувати найбільш істотні вимоги до 
контролерів з боку менеджерів [5]. Контролерам необхідні аналітичні здібності 
як для перетворення ідей в цифрові дані, так і для проникнення в складний 
процес планування або аналізу причин виникнення відхилень. Контролери 
зобов'язані професійно володіти всіма інструментами для проведення 
розрахунків і обґрунтування запропонованих рішень.  

Для того, щоб контролер міг ефективно виконувати роль бізнес-партнера 
для менеджера, необхідно прагнути до володіння набором як обов'язкових, так і 
додаткових (бажаних) здібностей. Ідеального набору здібностей не існує 
оскільки він сильно залежить від індивідуальних особливостей менеджерів-
партнерів. Контролерами і менеджерами не народжуються, але ними можна 
стати, постійно розвиваючись і формуючи необхідні здібності. Можливі 
варіанти розвитку кар'єри контролерів у напрямі до більш високих рівнів 
ієрархії можуть бути предметом окремого дослідження. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

З огляду на необхідність розвитку економіки України слід визначити 
шляхи оптимізації виробничої діяльності, для здійснення якої підприємства 
використовують виробничі запаси. Для забезпечення підприємства 
виробничими запасами та раціонального їх використання необхідно вживати 
комплекс заходів щодо їх виявлення, кількісного вимірювання та реалізації. 
Для цього необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, якісний аналіз 
рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання 
виробничих запасів. В цьому полягає актуальність теми проведеного 
дослідження. 

Значний внесок у дослідження організації та методики обліку, аналізу та 
аудиту запасів зробили такі вчені як В. Шевчук, В. Пантелеев, І. Пилипенко, О. 
Лишиленко, Д. Міддлтон, Ф. Бутинець, О. Петрик, В. Рудницький та інші. 

Різноманітність форм власності в період ринкової економіки, розширення 
прав підприємства в управлінні економікою, галузеві можливості виробництва 
потребують альтернативних і водночас конкретних підходів при дослідженні 
певних питань організації та ведення обліку виробничих запасів. У різних 
літературних джерелах можна знайти різне трактування поняття виробничих 
запасів. 

Так, П(С)БО 9 «Запаси» дає таке визначення запасів: це активи, які: 
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 
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діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством. 

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

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

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

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

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

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

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

- молодняк тварин і тварини на вигодівлі, продукцію сільського і 
лісового господарства. 

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

Запаси займають особливе місце у складі майна підприємства, вони 
призначені для виробництва товарів і послуг або для перепродажу протягом 
короткого періоду часу і належать до складу оборотних активів, оскільки 
можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного 
операційного циклу, тому правильна організація обліку запасів є важливою 
передумовою раціонального їх використання. 
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ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 
Згідно з МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» адекватне 

планування полегшує виконання аудиту. Характер та обсяг планування 
залежать від розміру та складності суб’єкта господарювання, попереднього 
досвіду роботи та ін. Складання плану та програм аудиторської перевірки є 
важливою частиною організації проведення аудиту основних засобів, що 
сприяє більш якісному його проведенню та виявленню усіх можливих 
порушень, розмежуванню відповідальності між виконавцями перевірки та 
більшої контрольованості процесу.  

На дослідній стадії аудиту основних засобів необхідно використовувати 
різні прийоми та способи контролю (документальна перевірка, 
розрахунки,опитування, тестування, аналіз тощо). З метою оцінки ефективності 
внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить тестування. Тести 
включаються наступні питання: 

- чи ведуться на підприємстві регістри аналітичного обліку для різних 
об’єктів основних засобів?; 

- чи закріплені за основними засобами матеріально відповідальні особи?; 
- чи є у наявності договори з матеріально відповідальними особами?; 
- чи проводяться інвентаризації основних засобів у передбачених 

законодавством випадках?; 
- чи перевіряється відповідність даних регістрів обліку основних засобів з 

даними Головної книги?; 
- чи класифіковані основні засоби за групами передбаченими П(С)БО7 

“Основні засоби”?; 
- чи підписує головний бухгалтер та затверджує керівник акти прийняття-

передачі і ліквідації основних засобів?; 
- чи перевіряють нарахування амортизації внутрішні аудитори чи інші 

відповідальні особи?; 
- чи відображається в обліку факт здавання основних засобів у фінансову 

оренду?; 
- хто дає дозвіл на списання основних засобів?; 
- чи визначено в обліковій політиці підприємства умови розподілу витрат, 

пов’язаних з ремонтом та модернізацією основних засобів? 
Важливою процедурою під час аудиторської перевірки основних засобів є 

їх інвентаризація. Аудитори повинні спостерігати за ходом інвентаризації, 
оцінити дотримання її методики, документальне оформлення, правильність 
відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Крім того, аудитору 
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слідз робити вибіркову перевірку записів у інвентаризаційних відомостях 
(описах)самостійним перерахунком окремих видів основних засобів. Під час 
виявлення відхилень від наданих даних підприємством – клієнтом аудитор 
направляє листа відповідного змісту керівнику підприємства з рекомендаціями 
щодо усунення виявлених недоліків. 

Результати вибіркової інвентаризації основних засобів аудитор оформляє 
у робочому документі. 

У процесі аудиту аудитор перевіряє правильність ведення інвентарних 
карток індивідуального і групового обліку основних засобів, своєчасне 
заповнення всіх реквізитів у них. Якщо картки на окремі об’єкти 
відсутні,аудитор пропонує керівництву підприємства відновити аналітичний 
облік за об’єктами основних засобів. Достовірність даних щодо наявності і руху 
основних засобів перевіряється зіставленням суми у інвентарній картці з 
сумою, показаною в описі інвентарних карток. 

Аудитору слід впевнитися у правильності організації аналітичного обліку 
і визначити, чи всі основні засоби підприємства закріплено за матеріально-
відповідальними особами. 

Крім того, встановлюють відповідність даних аналітичного обліку 
основних засобів їх залишку за рахунком 10 “Основні засоби” на відповідні 
дати, відповідність залишків Головної книги з залишками у Балансі. Результати 
перевірки відповідності даних аудитори оформляють у робочому документі. 
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МЕТОДИКА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Повноту і своєчасність оприбуткування основних засобів можна 

визначити шляхом порівняння дати оприбуткування за рахунком 10 “Основні 
засоби” з датами, вказаними у первинних документах (актах введення в 
експлуатацію, актах приймання-передачі основних засобів тощо). Результати 
перевірки можна оформити за допомогою робочого документа. 

Слід документально перевірити операції зі списання основних 
засобів,правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і 
відображення його в обліку. 

Аудитор також перевіряє правильність переоцінки основних засобів за 
відповідною вартістю, її відображення в бухгалтерському обліку. Аудитом 
правильності проведення річної інвентаризації основних засобів слід з’ясувати 
правильність оцінки основних засобів, встановити їх належність,перевірити 
достовірність облікових записів щодо основних засобів і залишків у Балансі, 
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перевірити правильність нарахування зносу основних засобів та визначення 
витрат на їх ремонт. 

Необхідно встановити власника основних засобів (підприємство-клієнти 
інші господарюючі суб’єкти), оскільки від цього залежить, відображаються 
вони у балансі чи на позабалансових рахунках. Для відображення в обліку 
реальної вартості об’єктів основних засобів періодично підлягають індексації, 
під час якої всі основні фонди оцінюють за відповідною вартістю при 
одночасному встановленні їх зносу. 

Переоцінена первісна вартість та знос об’єкта основних засобів 
визначаються як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. 
Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який 
переоцінюється, на його залишкову вартість. Сума дооцінки залишкової 
вартості об’єкта основних засобів відображається у складі додаткового 
капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду. 

Далі аудитор перевіряє правильність відображення в обліку амортизації 
основних засобів. Об’єктом амортизації є окремі основні засоби, крім землі, 
продуктивної худоби, житлових будинків, споруд благоустрою, автодоріг, 
видавничої продукції тощо. Амортизація нараховується протягом строку 
корисного використання об’єкта основних засобів. 

Згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” метод амортизації має враховувати 
форму, в якій підприємство отримує економічну вигоду від активу. Вибір 
методу амортизації основних засобів підприємство здійснює самостійно. 

Обрані методи амортизації основних засобів є елементами облікової 
політики підприємства: прямолінійної; зменшення залишкової вартості; 
прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивного; виробничого. 

Важливе місце займає перевірка вибуття основних засобів внаслідок 
ліквідації об’єктів, які стали непридатними внаслідок старіння їх і зносу. 
Аудитор перевіряє правильність оформлення і своєчасність відображення 
операцій щодо списання основних засобів. Встановлюється правомірність 
списання витрат щодо ліквідації основних засобів, повнота оприбуткування 
цінностей, що надійшли від ліквідації і їх відображення в обліку. 

У процесі дослідження операцій, пов’язаних з орендою, з’ясовують 
питання своєчасності нарахування і розрахунків за орендовані основні засоби, 
виявляють факти передачі в оренду основних засобів без відображення в 
обліку, перевіряють правильність відображення ПДВ. 

Аудитору слід звернути увагу на основні засоби, які було придбано за 
рахунок кредитів банку чи інших фінансових установ (повністю або частково). 
Результати перевірки законності, достовірності та правильності відображення в 
обліку списання витрат на проведення ремонтів основних засобів оформлюють 
у нижче вказаному робочому документі аудитора. 
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ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
 
Розглядаючи функціонування системи внутрішнього контролю, не можна 

виділити якусь єдину модель її створення. Разом з тим, можна назвати окремі 
загальні риси її побудови, які притаманні багатьом компаніям. 

Проблеми організації і методики внутрішнього контролю висвітлені в 
працях багатьох науковців та аудиторів-практиків, таких як Бачинський В. І., 
Воронко Р. М., Герасименко Т. О., Куцик П. О., Редченко К. І., 
Рудницький В. С. та інші. Проте, сьогодні багато питань, що відносяться до 
сфери внутрішнього контролю, вимагають подальшого дослідження і сучасної 
інтерпретації. 

Для забезпечення ефективної діяльності служби внутрішнього контролю 
велике значення має правильно обраний підхід до її організації. Вважаємо, що її 
створення повинно відбуватися з дотриманням такої послідовності: 

- обґрунтування доцільності створення та визначення завдань 
внутрішнього контролю; 

- визначення основних функцій служби внутрішнього контролю; 
- встановлення службових, функціональних зв’язків служби внутрішнього 

контролю з іншими структурними підрозділами підприємства; 
- регламентування процесу внутрішнього контролю на підприємстві. 
Дотримання вказаної послідовності дозволить керівництву раціонально 

сформувати особовий склад служби, враховуючи як вимоги нормативних 
документів так і стратегічні й тактичні цілі підприємства. 

У відповідності до законодавства України відповідальність за 
достовірність фінансової звітності несе керівництво підприємства. Стандарти 
аудиту також визначають відповідальність керівництва за попередження і 
виявлення фактів шахрайства та помилок. Тому під час вивчення та оцінювання 
середовища контролю і його практичного функціонування аудитор повинен 
зрозуміти, як управлінський персонал запровадив і підтримує засади чесної та 
етичної поведінки працівників. У свою чергу, усі працівники повинні 
відповідати за належне виконання своїх обов’язків. 

Працівники служби внутрішнього контролю мають чітко засвоїти схеми 
руху інформації щодо господарських операцій у системі бухгалтерського 
обліку підприємства. Формування такої уяви передбачає розгляд основних 
видів господарських операцій, ознайомлення з ключовими процедурами 
бухгалтерського обліку, обліковими регістрами та звітністю. У процесі 
вивчення господарських операцій та їх документування контролер визначає, 
наскільки якісно організована і ефективно працює система бухгалтерського 
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обліку. Оцінювання системи бухгалтерського обліку здійснюється шляхом 
аналізу інформації, отриманої за результатами здійснення господарських 
операцій. 

Ступінь надійності внутрішнього контролю не можна визначити 
ґрунтуючись лише на його попередній оцінці. Попередня оцінка включає 
дослідження і опис системи внутрішнього контролю. Однак може зберігатися 
велика ймовірність того, що внутрішній контроль здійснюється не ефективно. 
Щоб оцінити його ефективність, потрібно розробити програму перевірки, мета 
якої – виявити дієвість внутрішнього контролю по відношенню до реальних 
операцій. Так, нарахування і виплата заробітної плати перевіряється шляхом 
вивчення відповідних документів (починаючи від табеля обліку 
відпрацьованого часу та закінчуючи розрахунково-платіжною відомістю). Мета 
такої перевірки – впевнитись, що всі санкції і погодження дійсно мали місце. 

Система внутрішнього контролю не може бути абсолютно досконалою 
через низку обмежень. Зокрема, завжди існує можливість помилки внаслідок 
людського фактору – через недбалість, неуважність, неправильне розуміння 
інструкції тощо. Не виключена і можливість зловживань з боку посадових осіб, 
змови представників управлінського персоналу або працівників між собою в 
середині підприємства або з представниками третіх (зовнішніх) сторін, що 
призводить до зловживань. До уваги слід брати також фінансовий чинник, адже 
керівництво підприємства не піде на витрати, пов’язані зі створенням служби 
внутрішнього контролю, якщо вони будуть перевищувати очікувані вигоди від 
її функціонування. 

Таким чином, важливе значення у процесі встановлення ефективності 
системи внутрішнього контролю підприємства має оцінювання доцільності її 
створення та подальшого функціонування з метою виявлення та запобігання 
фактам порушень чинного законодавства, можливих помилок і зловживань. 
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Внутрішній контроль діяльності готельного бізнесу 

 
Туризм в Україні відіграє важливе соціальне та економічне значення, 

оскільки він є джерелом надходжень до бюджету, створює нові робочі місця, 
розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг, сприяє 
зростанню добробуту населення, відіграє важливу роль у розвитку мирних і 
дружніх відносин між народами, розширенні міжнаціональних контактів. 

Діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах 
господарювання вимагає постійного вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення системи управління про отримані доходи та понесені витрати, що 
є важливою складовою прийняття управлінських рішень, які позитивно 
впливають на результати діяльності. 

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу в Україні стикаються з 
численними інфраструктурними, економічними та екологічними проблемами. 
Їх вирішення стає можливим за належного інформаційного забезпечення 
ухвалення управлінських рішень щодо визначення перспективних напрямків та 
фінансових можливостей модернізації підприємств готельного господарства 
для забезпечення високого рівня обслуговування населення України і 
зростаючого числа зарубіжних туристів, підтримання рівня соціальної та 
екологічної відповідальності. У сучасних умовах розвитку національної 
економіки система управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
зацікавлена у впровадженні та використанні ефективної системи внутрішнього 
контролю. 

М. Д. Корінько наголошує, що внутрішній контроль – це система заходів, 
визначених менеджментом підприємства, що враховуються в діяльності 
суб’єкта господарювання з метою найбільш ефективного виконання 
працівниками своїх посадових обов’язків щодо забезпечення і здійснення 
господарських операцій [1]. 

Т. В. Ковтун вважає, що внутрішній контроль – це процес, який 
спрямовується на досягнення певних цілей, що є наслідком дій системи 
управління з планування, організації, моніторингу діяльності підприємства 
загалом та її окремих центрів відповідальності [2]. 

Ефективність управління діяльністю підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу залежить від застосовуваних контрольних процедур суб’єктами 
контролю за понесеними витратами, отриманими доходами та сформованими 
фінансовими результатами. 

Отже, для ефективної діяльності підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу необхідно розробити стратегію розвитку, яка передбачає наявність 
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плану управління, що спрямований на вибір відповідних цілей та напрямів 
діяльності й полягає у використанні системного підходу за здійснюваними 
бізнес-процесами, опрацювання напрямів їх постійного вдосконалення, 
оптимізації організаційної структури, постійного контролю за використанням 
спеціалізованих робочих активів, рівнем доходів та витрат, політики 
ціноутворення й розширення ринків збуту, що дасть змогу сформувати 
конкурентні переваги на ринку готельно-ресторанних послуг України. 
Доцільність впровадження стратегії розвитку в діяльність підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу підтверджується побудовою якісно нової 
системи управління, що є передумовою для ефективного наукового пошуку 
напрямів удосконалення системи  внутрішнього контролю як важливої 
складової інформаційного забезпечення менеджменту суб’єкта підприємництва. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІСТЬ 

 
У сучасних умовах господарювання податки слугують не лише джерелом 

наповнення бюджетів, а й дієвим інструментом державного регулювання 
економіки, що виконує важливу роль як у забезпеченні фінансової стабільності 
держави, так і в досягненні соціального добробуту громадян. Дослідження 
питань формування та розвитку податкової системи України є важливими з 
огляду на необхідність її всебічного реформування задля розвитку національної 
економіки та підвищення рівня фінансової безпеки країни. Водночас, на 
сьогодні недостатньою мірою досліджені історичні питання становлення і 
розвитку податкової системи України. Дані питання актуалізуються з огляду на 
те, що виникла нагальна потреба у формуванні науково обґрунтованої 
довгострокової стратегії реформування фіскальної системи задля зниження 
податкового тиску за критеріями соціальної справедливості та стимулювання 
економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності. Становлення 
податкової системи в Україні, на наш погляд, відбувалося в декілька етапів, 
кожен із яких мав свої певні характеристики та особливості. 

Першим етапом (1990-1995 р.р.) ґенези податкової системи незалежної 
України, на нашу думку, стало зародження у 1991 році нових форм власності та 
організаційних структур підприємств. Однак, варто зауважити, що перші кроки 
у цьому напрямі було зроблено ще в 1990 р. 1 липня 1990 р. згідно з 
постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 р. № 74 “Про створення 
державної податкової служби в Українській РСР” було створено податкову 
службу. Становлення системи оподаткування в Україні почалося з ухваленням 
25 червня 1991 р. Закону “Про систему оподаткування”, в якому було визначено 
принципи побудови і призначення системи оподаткування; подано перелік 
податків, зборів; визначено платників та об’єкти оподаткування. Таким чином, 
було закладено основи системи оподаткування та створено передумови для її 
наступного розвитку. На початку 1994 р. в Україні почали формуватись 
податкові механізми, з’явилися місцеві податки та збори, почала 
запроваджуватися контролююча функція за діяльністю фізичних осіб шляхом 
створення їх державного реєстру. Прийнято новий Закон “Про податок на 
додану вартість” та внесені суттєві зміни до Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств”. Змінилося також законодавство про 
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збори на пенсійне і соціальне страхування. У цей період розвитку податкової 
системи України здійснено заходи щодо оптимізації оподаткування та 
зменшення податкового навантаження на підприємства. 

Другий етап (1995-2000 р.р.) формування податкової системи України 
ознаменувався акцентом на бюджетно-податкову політику, яка, своєю чергою, 
була сфокусована на вирішенні такого досить актуального завдання, як 
зміцнення вітчизняного бізнесу. Ця тенденція була обумовлена посиленням 
впливу бізнесу на владу держави. 

У 1996 році відповідно до Указу Президента України від 22.08.96 р. “Про 
утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних 
податкових адміністрацій” здійснено принципову модернізацію податкової 
служби. Вона вийшла зі складу Міністерства фінансів і виокремлення в 
самостійний орган виконавчої влади. 

Починаючи з кінця 90-х років ХХ ст., держава почала надавати галузеві 
податкові пільги тим галузям промисловості, які вважалися пріоритетними: 
металургійна, гірнича, хімічна промисловість, авіа-, судно- та 
автомобілебудування, будівництво тощо. Така діяльність призвела до 
недоотримання бюджетом значних податкових надходжень. Окрім цього, за 
рахунок платників податків інших, так званих, “непріоритетних” галузей, 
фактично і субсидіювалися “пріоритетні”, що негативно вплинуло на фіскальну 
дисципліну. 

На третьому етапі (2001 – 2009 р.р.) відбувається вдосконалення податкової 
системи України на основі набутого досвіду реформування податків шляхом 
зменшення податкового навантаження на підприємства і запровадження 
стабільних форм оподаткування для фізичних осіб. Так, 2006 р. стає 
пріоритетним напрямом модернізації Державної податкової служби України – 
триває робота над покращенням професійного рівня працівників ДПС, 
удосконаленням податкової звітності, вдосконаленням системи адміністрування 
податків. У 2008 році з метою впровадження партнерських відносин між 
органами ДПС та платниками податків відбулось так звана спрощена форма 
подання звітності, а саме – в електронному вигляді. Однак, проблеми, пов’язані 
з неефективністю податкової системи, залишалися. Особливо вони загострилися 
в умовах світової економічної кризи 2008 року. 

Четвертий етап (2010 р. – донині) характеризується прийняттям 
Податкового Кодексу та частою реорганізацією Державної податкової служби. 
Податковий кодекс України був ухвалений Верховною Радою України у грудні 
2010 році з метою досягнення балансу інтересів держави і платників податків. 
Він підписаний Президентом України і набув чинності з 1 січня 2011 року. 
Головним позитивом у Податковому кодексі є значне скорочення переліку 
загальнодержавних (з 28 до 18) та місцевих (з 14 до 5) податків і зборів. 
Податковий кодекс передбачав зниження рівня оподаткування за основними 
податками: за податком на додану вартість – із 20 до 17 – 18 % зі збереженням 
для окремих товарів і операцій нульової ставки [2]. 

Однак, найбільш характерними для даного етапу є суттєві структурні зміни 
податкових органів. Так, зокрема, згідно з Указом Президента від 24.12.2012 р. 
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на базі Державної податкової служби і Державної митної служби утворено нове 
відомство – Міністерство доходів і зборів України, метою створення якого було 
підвищення якості фіскального адміністрування. 1 березня 2014 року 
Міністерство доходів і зборів було ліквідоване. У 2014 році на базі Міністерства 
доходів і зборів України було створено Державну фіскальну службу України 
(ДФСУ). На цей новий вітчизняний орган українська держава покладала великі 
сподівання. Його створення розглядалося не тільки як спроба поліпшення 
українського державного механізму та взаємовідносин “держава – суспільство”, 
а й як один із кроків нашої держави на шляху до європейської інтеграції. 

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів постановив утворити Державну 
податкову (ДПС) та Державну митну (ДМС) служб, реорганізувавши Державну 
фіскальну службу. Постановою Кабінету Міністрів від 2 жовтня 2019 р. за № 
858 передбачено утворити митниці Держмитслужби та реорганізувати митниці 
Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом їх приєднання до новоутворених 
митниць Держмитслужби. Водночас, не зважаючи на реорганізаційні заходи, на 
сьогодні бізнес повинен готуватися до нових податкових правил, визначених у 
документах, розроблених із метою впровадження міжнародних стандартів 
податкового контролю (План дій BEPS); реформування інституту фінансової 
відповідальності і зміни процедури адміністрування податків і зборів. 

У складних умовах сьогодення, податкова система переживає скрутний час 
свого удосконалення. Пандемія COVID-19, що охопила територію України, 
суттєво вдарила і по її економіці. У цей складний момент, об’єднавши зусилля 
громадськості та влади країни, потрібно шукати ефективних шляхів 
реформування податкової системи України. Вони, на наш погляд, мають 
забезпечити вирішення таких завдань, як: підвищення ефективності та 
публічності (доступності інформації) державних витрат, що фінансуються за 
рахунок податків та зборів, оскільки це сприятиме підвищенню рівня довіри 
громадян та може вплинути на добровільне дотримання податкового 
законодавства; врахування тріади цілей податкової системи: здійснення нею 
фіскальної, регулюючої і стимулюючої функції; удосконалення стабільної, 
зрозумілої та єдиної податкової системи; сприяння розвитку підприємництва 
завдяки активізації інвестиційної діяльності шляхом зниження загального 
податкового навантаження на бізнес. 

Реалізація вказаних заходів підвищить ефективність функціонування 
податкової системи нашої країни, оскільки дасть можливість зменшити тіньову 
економіку з можливістю активізувати підприємницьку діяльність суб’єктів 
господарювання та забезпечити динамічне економічне зростання з підвищенням 
рівня та якості життя населення. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНИХ 
ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасному світі нерухомість відіграє важливу роль в нашому житті. 

Надаючи послуги орендних операцій та є складовою частиною активів 
підприємства, може розглядатися як самостійний об’єкт управління та 
інвестування. Безліч керівників підприємств, через нестабільність в 
економічний сфері не можуть дозволити собі придбати нерухоме майне, тому 
користування орендними послугами є актуальними. 

Орендними операціями є господарські операції з надання або прийняття у 
тимчасову експлуатацію об’єктів оренди, розрахунків між орендарем та 
орендодавцем, повернення об’єкта оренди наприкінці її терміну.  Економічну 
сутність оренди виражають відносини тимчасового володіння, що зумовлюють 
тимчасову зміну суб’єкта цих відносин. 

На сьогоднішній день існує безліч підприємств, які займаються 
нерухомістю, тому процес управління являє собою сукупність доцільних дій, 
ґрунтується на збиранні та обробці інформації, без якої він неможливий і є 
обов’язковим. У зв’язку з цим, як для держави, так і для конкретного 
індивідуального власника нерухомості особливого значення набуває 
бухгалтерський облік, на підставі інформації якого відбувається прийняття 
ефективних управлінських та інвестиційних рішень. Для того, щоб дослідити 
еволюцію розвитку оренди, потрібно уточнити визначення оренди як об’єкту 
обліку та сутність орендних операцій, конкретизувати склад об’єктів оренди 
відповідно до об’єктів бухгалтерського обліку та з урахуванням вимог та 
нормам законам України. Основним критерієм розподілу фінансової й 
операційної оренди згідно п. 21 з П(С)БО 14 «Оренда» є ступінь ризику і вигоди 
щодо права користування та володіння орендованим активом стосовно сторін 
угоди. Важливим пунктом, для продуктивного розвитку орендних відносин та 
поліпшення якості управління ними залежить від наявності достовірної і 
своєчасно отриманої інформації як орендарем, так і орендодавцем. Провівши 
дослідження сучасного стану організації, можливо виявити недоліки 
методичного та організаційного характеру, що потребують розроблення науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо їх усунення, а саме: структура та зміст 
облікової політики, система первинних документів, форми облікових регістрів 
та внутрішньої господарської звітності щодо орендних операцій як об’єктів 
бухгалтерського обліку.  

Цивільний кодекс України (ЦК) при класифікації речей як об’єктів 
цивільних прав виходив із фундаментального поділу речей на рухомі і нерухомі. 
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Основний акт цивільного законодавства використовує термінологію "нерухомі 
речі", "нерухоме майно", "нерухомість". Інші законодавчі акти містять іншу 
термінологію, яка також позначає нерухомі речі.Так, Закони України "Про 
планування і забудову територій", "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом", "Про виконавче провадження", "Про 
оподаткування прибутку підприємств", "Про правові засади цивільного 
захисту", "Про недержавне пенсійне забезпечення" використовують термін 
"об’єкт нерухомості". У свою чергу Повітряний кодекс України використовує 
термін "нерухомі об’єкти і споруди". Отже, законодавчі акти використовують 
різну термінологію, що означає "нерухоме майно". 

За Кодексом до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать 
земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення 
(частина перша статті 181). 

Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» (далі – Закон) під нерухомим майном розуміє  земельні ділянки, 
а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких 
неможливе без їх знецінення та зміни призначення; 

Ураховуючи наведені законодавчі акти, можна виділити такі ознаки 
нерухомої речі: 1) ці об’єкти розташовані на земельній ділянці та нерозривно 
пов’язані з землею, тобто вони не можуть існувати без землі; 2) переміщення 
зазначених об’єктів є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. 

Як правило нерухоме майно вільно переміщується у цивільному обороті. 
Особливістю правового статусу нерухомого майна є те, що, по-перше у процесі 
створення воно по черзі може набувати два статуси (незавершене будівництвом 
нерухоме майно і завершене нерухоме майно). При цьому законодавство 
дозволяє укладати угоди і з об’єктами незавершеного будівництва (ч. З ст. 331 
ЦК України). По-друге, обов’язковою умовою виникнення прав на нерухоме 
майно є їх державна реєстрація. Саме з державною реєстрацією закон пов'язує 
момент виникнення речових прав на нерухомість. 

Все нерухоме майно умовно можна поділити на три групи. До першої 
групи відноситься нерухомість за своєю природою. В дану групу входять 
земельні ділянки та інші природні об’єкти, а також системи. Але при цьому слід 
пам’ятати, що ні ділянки надр, ні відокремлені водні об’єкти, ні багаторічні 
насадження, ні навіть шар родючого грунту землі поза зв’язком з землею 
існувати не можуть. 

Другу групу нерухомого майна за природою  складають так звані об’єкти, 
які міцно пов’язані з землею і їх переміщення спричиняє неспіврозмірну шкоду 
їх призначенню. Тобто це штучно створені людиною об’єкти, які мають міцний 
зв’язок з землею. До них відносяться різні будівлі, споруди, жилі та нежилі 
приміщення, підприємство, як єдиний майновий комплекс (ст. 191 ЦК України) 
тощо. 

До третьої групи відносяться об’єкти, які за своєю фізичною природою є 
рухомими, але законодавець відніс їх до нерухомості (морські, повітряні судна, 
космічні об’єкти).  Ця група є цілком самостійною і до неї входять речі 
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перераховані в ст. 181 ЦК України. Специфіка даної категорії об’єктів полягає в 
тому, що їх основним цільовим призначенням є переміщення у просторі. 
Підставами поширення на вказані об’єкти правового режиму нерухомості майна 
вчені називають їх роль у цивільному обороті, велику вартість та наявність 
державної реєстрації, що забезпечує індивідуалізацію зазначених об’єктів, 
необхідність здійснення підвищеного контролю за володінням, користуванням 
та розпорядженням ними з боку уповноважених органів державної влади. 

Отже, обліку та оподаткування оренди об’єктів нерухомості має свої 
особливості як законодавчого регулювання, так й методологічного проведення. 
Необхідно зауважити, що на сьогодні оренда є одним із альтернативних методів 
оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Однак орендні відносини 
та облік орендних операцій потребують удосконалення на законодавчому рівні, 
а саме: удосконалити інформаційне забезпечення системи управління 
орендними операціями шляхом розробки форм внутрішньої звітності, які  
призначенні для систематизації, узагальнення та оперативного надання 
інформації про укладені договори оренди, стан розрахунків з орендної плати, 
технічний стан та цільове використання орендованого об’єкта, розмір і 
структуру доходів та витрат від орендних операцій.   

Для підвищення ефективності внутрішнього управління орендними 
операціями запропоновано складати такі форми внутрішньої звітності: звіт про 
укладені орендні договори, звіт про стан та цільове використання орендованих 
об’єктів, звіт про доходи та витрати від орендованих об’єктів у орендаря та звіт 
про доходи та витрати від майна в оренді у орендодавця. Формування такої 
звітності забезпечить дієвий контроль за дотриманням умов договору, станом 
розрахунків з орендної плати, використанням орендованих об’єктів та 
рентабельністю орендних операцій. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ 
 
Податки – складна й впливова на всі економічні явища та процеси 

фінансова категорія. З одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування 
держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо 
розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання 
суспільного добробуту народу. З іншого боку, податки – це знаряддя 
перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація й 
використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а 
й цілих верств населення і соціальних груп. [1] 

Від карантину з 1 березня до 30 квітня цього року дозволено не платити 
податок на землю та нерухомість. Платники, які вже подали декларацію, 
зможуть внести в неї уточнення за відповідні місяці. [2] 

Держава запропонувала такі послаблення для бізнесу під час карантину: 
- Медичні товари звільняються від оподаткування ПДВ  
- До 30 квітня скасований акциз на ввезення дезінфікуючих засобів 
- Скасовані штрафи і пені за податкові порушення і несвоєчасну сплату 

ЄСВ і подачу звітності з 01 березня по 31 травня 
- Встановлено мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня 

по 31 травня 
- З 01 по 31 березня і з 01 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються 

від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ: 
- Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. 
- Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність або релігійну 

діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. 
- Члени фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших 

підставах. [3] 
До 30 червня допомогу щодо часткового безробіття звільнили від 

оподаткування ПДФО і стягнення військового збору. [2] 
Платники можуть самостійно прийняти рішення про нарахування, 

обчислення та сплату ЄСВ під час карантину. У такому випадку інформація про 
сплачені суми відзначається в звітності про нарахування ЄСВ за звітний період. 
Якщо платник податків вже сплатив внески за березень і квітень 2020 року, до 
набрання чинності Законом № 533, такі суми будуть зараховуватися в рахунок 
майбутніх платежів, за умови відсутності, штрафних санкцій та пені за цим 
внеском. [3] 
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З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні зросла на 600 гривень – 
до 4 тисяч 723 гривень, мінімальний прожитковий мінімум до 30 червня 
встановлений на рівні 2 тисячі 102 гривні.  

Оподаткування ФОП поділяється на три групи: 
Перша група щомісяця сплачуватиме 1 тисячу 249,26 гривень (в 2019 році 

– 1 тисяча 110,16 гривень). З цієї суми 210,2 гривень складе єдиний податок, 
решта – єдиний соціальний внесок. У фізосіб-підприємців цієї групи дохід за 
рік не повинен перевищувати 300 тисяч гривень, а працювати підприємець 
зможе лише без найманих працівників. 

Друга група (має дохід щонайбільше 1,5 млн гривень на рік, максимум 10 
працівників) буде платити до 1 тисячі  983,66 гривень на місяць. Єдиний 
податок для них складе 944,6 гривень, решта – єдиний соціальний внесок. 

Третя група, має дохід щонайбільше 5 млн гривень, вона буде залежати, 
зокрема, від розміру доходу. ФОП, які сплачують податок на додану вартість, 
будуть платити за схемою: єдиний податок (3% від доходу) + ПДВ (20% від 
доходу) + ЄСВ. Для тих ФОП, які не платять податок на додану вартість, 
єдиний податок складе 5% від доходу.[4] 

Громадяни України, які у 2019 році отримували іноземні доходи, в 2020 
році зобов'язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і 
доходи. Тому цей дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб 
(18%) і військовим збором (1,5%).  

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за 
межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, 
де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий 
податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та 
об'єкт оподаткування. Така довідка підлягає легалізації у відповідній країні, 
відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо іншими 
причинами не передбачено чинними міжнародними договорами України. [5] 

Отже, податки – це найефективніший інструмент впливу держави на 
суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, 
масштаби соціальних гарантій населенню. Вони призначені, щоб покривати 
витрати держави, для захисту держави у екстрених ситуаціях (таких як війна, 
економічна криза, соціальні проблеми , стихійні лиха та інші),  а також для 
створення умов з підвищення ефективності виробництва та регулювання 
споживання у суспільстві. 
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РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Платники податків у процесі своєї діяльності прагнуть оптимізувати 

сплату податків. Для цього менеджери різних рівнів використовують різні 
прийоми і методи. Тобто оптимізація податків передбачає оцінку та прийняття 
управлінських рішень виходячи із цілей підприємства та враховуючи величину 
податків. Саме планування податкового навантаження є однією із головних 
функцій управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Так, ціллю податкового планування, на нашу думку, являються: 
дотримання податкового законодавства; мінімізація надлишкових податкових 
виплат; максимізація прибутку; розробка структури взаємовигідних договорів; 
управління грошовими потоками; вплив на основним завданням податкового 
планування являється вибір такого варіанту сплати податків, який дозволить 
оптимізувати систему податків. 

Гаркуша Н. М. зазначає, що фінансове управління – це сукупність 
прийомів, методів і способів, які використовують підприємства для підвищення 
дохідності та мінімізації ризику неплатоспроможності. Фінансове управління 
базується на прогнозуванні, плануванні, регулюванні, стимулюванні, контролі 
[1]. Відповідно до ст. 67 Конституції України “кожен зобов’язаний сплачувати 
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом” [2]. Проте, 
Атаманенко І. Б. відзначає, що зменшувати загальну суму податкових платежів, 
у тому числі і податку на додану вартість та податку на прибуто, не порушуючи 
вимог чинного податкового законодавства, не заборонено [1]. На нашу думку 
найбільш ефективним способом збільшення прибутку є не механічне 
зменшення податків, а побудова такої системи управління, щоб оптимальною 
була вся структура бізнесу. При цьому управлінський облік, використовує 
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зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечує потреби не тільки підрозділів 
виробництва, маркетингу та інших підрозділів бізнесу. А також дає можливість 
здійснювати аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових 
цілей, розробляє методи отримання, збору інформації про вирішальні фактори 
успіху: якість продукції, інноваційний підхід, час тощо. 

Існує два поняття “оптимізація податків” та “мінімізація податків”. На 
нашу думку важливим є правильне розуміння. Так під оптимізацією податків 
розуміють зменшення розміру податкового зобов'язання шляхом ціле 
направлених правомірних дій платника податку, що включають в себе повне 
використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та 
інших законних переваг. Під терміном “мінімізація податків” вважають 
максимальне зниження податкового навантаження на платника податків. При 
цьому, мінімізація податків у кожному конкретному випадку повинна мати під 
собою законне обґрунтування. 

Коротун В. І. вважає, що мінімізація податків включає всі можливі 
способи зниження податкових платежів, від законної діяльності шляхом 
оптимізації до ухилення від сплати податків, тому це більш ширше поняття [3, 
c. 22]. Є два варіанти ухилення від сплати податків – умовно законний та 
умовно незаконний. В основою законної мінімізації податків лежать схеми, які 
ґрунтуються на прогалинах в законодавстві, або які передбачають використання 
різних систем оподаткування (спрощеної, загальної) з різним фіскальним 
навантаженням, що передбачені чинним законодавством. Податкова 
оптимізація, як законна діяльність, відрізняється пошуком оптимального 
варіанту ведення фінансово-господарської діяльності, при якому враховують не 
тільки факт мінімізації податків, але і аналізують наслідки податкового 
планування.  

До іншого варіанту мінімізації податкових зобов’язань відносять пряме 
порушенням законодавства – ухилення від оподаткування за рахунок 
фальсифікації документів, необґрунтованого заниження податкових 
зобов'язань, використання фіктивних юридичних або фізичних осіб. Схему 
мінімізації податкових зобов’язань наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема мінімізації податкових зобов’язань підприємства  
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Таким чином менеджери мають можливість отримати прогнозні дані 
щодо доходу, витрат та фінансових результатів. А отже й планувати майбутні 
податкові платежі, як частини загальної фінансової стратегії підприємства. 
Тому до функції управлінського планування є розрахунок податкових платежів, 
графік їхньої сплати та визначення податкового навантаження на підприємство 
з усіма можливими способами їх оптимізації. 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 
РЕФОРМУВАННЯ 

 
Основним інструментом державного регулювання є податкова політика, 

яка сприяє досягненню поставленої мети по забезпеченню економічного росту, 
забезпеченню ефективної цінової політики, зайнятості населення країни, 
створенню системи соціального захисту менш захищених верств суспільства, а 
також створенню рівноваги у зовнішньоекономічній діяльності тощо. Системи 
оподаткування в різних країнах світу відрізняються одна від одної за 
структурою, кількістю податків, зборів та обов'язкових платежів, методами їх 
управління, податковими ставками, фіскальними повноваженнями органів 
різних рівнів влади та податковими пільгами.  

Кожна держава має певну кількість податків, зборів, відрахувань і 
платежів, що в загальному складають структуру податкової системи країни, яка 
займає важливе місце у визначенні рівня економічного розвитку держави. 
Структура податкової системи України останнім часом зазнала значних змін у 
зв’язку із прийняттям Верховною Радою 24 грудня 2015 р. Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
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актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 
2016 році» [1]. Внесені зміни до Податкового кодексу України позитивно 
вплинули на чисельність податків, яка скоротилася з 22 до 9 чинних податків і 
зборів.  

Відповідно цим змінам, серед загальнодержавних податків в Україні 
залишись: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, 
ПДВ, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито. До місцевих 
податків і зборів належать лише: податок на майно; транспортний податок; 
єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів; 
туристичний збір.  

На рис. 1 відображено характерні особливості податкової системи 
України. 

 
Рис. 1. Характерні особливості податкової системи України [2] 

 
Щодо питань оподаткування прибутку підприємств, який підлягає сплаті 

до бюджету, знижується на суму нарахованого за звітний період податку на 
нерухоме майно. Можна говорити саме про житлову нерухомість, а не земельні 
ділянки. Тим не менш, новий Податковий кодекс більше не визначає 
періодичність та строки подання декларації з податку на прибуток, а також 
порядок сплати авансових внесків. Зміни по цьому податку не є значно суттєві, 
як сподівалось.  

З причин анулювання реєстрації платником ПДВ виключено підставу 
щодо анулювання реєстрації платника ПДВ у разі наявності запису про 
відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням, або 
запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Тобто 
тепер податкові працівники не зможуть анулювати реєстрацію платника ПДВ 
через те, що його не знайшли за податковою адресою. Полегшується система 
бюджетного відшкодування. Система електронного адміністрування ПДВ 
залишається без змін [3]. 

Проблеми реформування податкової системи України зараз є 
надзвичайно актуальними питанням. Звертаючи увагу на основні моменти, 
найбільш ефективними є такі: першочергове завданням – це максимально 
можливе спрямування податкової політики держави на пожвавлення 
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економічної діяльності. Також слід регулярно організовувати інформативні 
конференції, засідання «круглих столів» та обговорення поточних змін у сфері 
оподаткування, що дозволить платникам податків краще орієнтуватися у всіх 
тенденціях. Тим не менш, доцільно було б запровадити рівномірний розподіл 
податкового навантаження між платниками податків, який відповідав би 
реальним можливостям населення. Якщо податковий тиск на платників стане 
слабшим – це дозволить зробити припущення, що рівень ухилянь від сплати 
податків зменшиться. Не менш важливим завданням є реальне спрощення 
податкової системи України. Система повинна відповідати принципам 
простоти і прозорості. Сплата податків має займати у суб’єктів оподаткування 
мінімальну кількість часу [4]. 

Отож, можемо зробити певні висновки, а саме: по-перше, податкова 
система України є дуже складною, характеризується важкими правилами 
адміністрування податків; по-друге, недосконалість податкового законодавства, 
що характеризується трактування прав та обов’язків платників податків; по-
третє, соціальна несправедливість – громадяни країни не можуть дозволити 
собі заможного рівня життя через надто високі ставки податків, внаслідок цього 
існування середнього класу населення в Україні знаходиться під загрозою.  

Поступове впровадження визначених основних кроків: спрямування 
податкової політики на стимулювання економічної діяльності, рівномірний 
розподіл податкового навантаження між платниками податків, «реальне» 
спрощення податкової системи та аналіз і редагування суперечливих статей 
законодавства – є потенційними можливостями вдосконалення податкової 
системи України, що буде відображати інтереси суспільства в цілому.  
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ПOДAТКOВИЙ PИЗИК-МEНEДЖМEНТ: СПОСОБИ  
ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

 
Пoдaтки є вaжливим iнcтpумeнтoм пepepoзпoдiлу pecуpciв в кpaїнi aлe 

oднoчacнo є нociями pизику для вciх учacникiв пoдaткoвих вiднocин. Із 
збiльшeнням пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння нa плaтникiв пoдaткiв, зpocтає pизик 
нeдooтpимaння oчiкувaних пoдaткoвих нaдхoджeнь, збiльшeння чacтки тiньoвoї 
eкoнoмiки i cкopoчeння cтимулiв для пiдпpиємницькoї дiяльнocтi. Вiдпoвiднo, 
плaтники пoдaткiв використовують cхeми ухилeння вiд їх cплaти, щo в cвoю 
чepгу cпpичиняє pизик зacтocувaння фiнaнcoвих caнкцiй з бoку дepжaви та 
пoдaткoвих opгaнiв. Тoму вaжливим пocтaє питaння нeoбхiднocтi виявлeння 
пoдaткoвoгo pизику, йoгo oцiнки тa мeнeджмeнту, щo cпpиятимe oптимiзaцiї 
фiнaнcoвoгo упpaвлiння i пiдвищить oбґpунтoвaнicть пoдaткoвих piшeнь у 
вітчизняній практиці.  

Пoдaткoвi pизики, як piзнoвид фiнaнcoвих, є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю 
cиcтeми упpaвлiння i дiяльнocтi нe тiльки фiнaнcoвих уcтaнoв i opгaнiзaцiй a й 
фiнaнcoвoгo pинку вцiлoму [1]. Пoдaткoвий pизик-мeнeджмeнт – цe пiдcиcтeмa 
фiнaнcoвoгo мeнeджмeнту, cпpямoвaнa нa упpaвлiння фaктopaми пoдaткoвoгo 
pизику i вiднocинaми мiж учacникaми гocпoдapcьких i фiнaнcoвих oпepaцiй, якi 
виникaють у хoдi цьoгo упpaвлiння.  

Cиcтeмa pизик-мeнeджмeнту удocкoнaлюєтьcя з чacoм i нaбиpaє вce 
бiльшoї вaги пpи упpaвлiннi фiнaнcoвoю дiяльнicтю. Цe викликaнo 
нecтaбiльнicтю мeхaнiзму oпoдaткувaння, низькoю пpoгнoзoвaнicтю тeндeнцiй 
poзвитку пoдaткoвoї cиcтeми щo cтaвить плaтникiв пoдaткiв у нecтiйкi умoви, 
cтимулює acимeтpiю пoдaткoвoї iнфopмaцiї . Щe oдним нeгaтивним фaктopoм є 
тe, щo pизик-мeнeджepи, якi poзpoбляють apбiтpaжнi oпepaцiї з пoдaткoвими 
acимeтpiями, швидшe дoпoмaгaють мiнiмiзувaти i нaвiть уникaти пoдaткiв, щo є 
вжe зaкoнним.  

У пpoцeci oпoдaткувaння, кpiм пoдaткoвих pизикiв, тaкoж мoжуть 
icнувaти i cупутнi pизики, якi пpямo нe пoв’язaнi з вeличинoю пoдaткiв, aлe 
мoжуть icтoтнo впливaти нa вeличину пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння фiнaнcoвoї 
уcтaнoви, дo тaких pизикiв вiднocять: нeдoтpимaння cтpoкiв cплaти пoдaтку, 
нeпpaвильнe зaпoвнeння пoдaткoвoї дoкумeнтaцiї (дeклapaцiї, дoдaтків). Тoму 
вce бiльшoї пoпуляpнocтi нaбувaє pизик-мeнeджмeнт, який мaє здiйcнювaтиcь 
нa пpoтязi вciх eтaпiв пpийняття piшeння (пoчинaючи вiд cтpaтeгiчнoгo, 
oпepaцiйнoгo i зaкiнчуючи тaктичним).  
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Упpaвлiння пoдaткoвими pизикaми пepeдбaчaє пpoгнoзувaння iмoвipнocтi 
пoзитивнoгo aбo нeгaтивнoгo фiнaнcoвoгo peзультaту тa вживaння зaхoдiв щoдo 
знижeння pизикiв aбo ж пepeтвopeння їх у пepeвaги. Вpaхoвуючи тe, щo 
пoдaткoвий pизик визнaчaєтьcя iмoвipнicними пoкaзникaми, щo 
хapaктepизують мoжливi фiнaнcoвi втpaти (чи ж мoжливий дoдaткoвий дoхiд), 
виникaє нeoбхiднicть poзpoбки cпeцiaльних пpoцeдуp, мeтoдик oцiнки i 
cпocoбiв їх прогнозування [2, с. 135]. Упpaвлiння пoдaткoвими pизикaми 
пepeдбaчaє нacтупнi дiї: 

- фopмувaння пoлiтики упpaвлiння тa пpийoмiв щoдo мeнeджмeнту 
пoдaткoвих pизикiв; 

- пpoвeдeння oцiнки тa iдeнтифiкaцiя пoдaткoвих pизикiв; 
- визнaчeння чинникiв, щo впливaють нa пoдaткoвi pизики; 
- пpoгнoз мoжливих фiнaнcoвих втpaт пoдaткoвих pизикiв; 
- oцiнку peзультaтивнocтi нeйтpaлiзaцiї тa мoнiтopингу пoдaткoвих 

ризиків. 
Виявлeння пoдaткoвoгo pизику вiдбувaєтьcя пapaлeльнo з пpийняттям 

кoнкpeтнoгo фiнaнcoвoгo piшeння нa ocнoвi aнaлiзу пoдaткoвих нacлiдкiв уciх 
мoжливих вapiaнтiв здiйcнeння i дoкумeнтaльнoгo пiдтвepджeння дaнoї 
oпepaцiї. Пo кoжнoму з фaктopiв пoдaткoвoгo pизику пoзицiї плaтникa пoдaткiв 
тa пoдaткoвoгo opгaну мoжуть poзхoдитиcя. У цьoму випaдку pизик cтaє явним. 
Тoбтo плaтник пoдaткiв викoнує oбoв'язoк пepeд бюджeтoм вихoдячи зi cвoгo 
poзумiння тлумaчeння нopм пoдaткoвoгo пpaвa, нaглядoвий opгaн зa 
peзультaтaми пoдaткoвoї пepeвipки фopмує cвoю пoзицiю з пpивoду пoвнoти, 
пpaвильнocтi тa cвoєчacнocтi викoнaння oбoв'язкiв. В хoдi зicтaвлeння влacнoї 
пoзицiї i думки пoдaткoвoгo opгaну з пpивoду викoнaнoгo пoдaткoвoгo 
зoбoв'язaння плaтник пoдaтку cклaдaє cуджeння пpo виникнeння pизикoвoї 
cитуaцiї тa пoпepeдньoї вeличини пoдaткoвoгo збитку, якa хapaктepизуєтьcя 
пepeплaтoю aбo нeдoїмкoю пoдaткiв i збopiв дo бюджeту. 

Icнують cпocoби упpaвлiння пoдaткoвими pизикaми, змeншeння 
пoдaткoвих ризиків [3, с. 82]: - уникнeння – пpocтe ухилeння вiд зaхoду, 
пoв'язaнoгo з pизикoм; - cтpимувaння pизику – зaлишeння pизику зa плaтникoм 
пoдaткiв, тoбтo нa йoгo вiдпoвiдaльнocтi; - пepeдaчa pизику – плaтник пoдaткiв 
пepeдaє вiдпoвiдaльнicть зa пoдaткoвий pизик якoмуcь iншoму плaтникoвi 
пoдaткiв, змiнюючи умoви oфopмлeння oпepaцiї; - знижeння cтупeня pизику – 
cкopoчeння вipoгiднocтi i oб'єму мoжливих втpaт, пoв'язaних з пpoявoм 
пoдaткoвoгo pизику.  

Бeзпocepeдньo для мiнiмiзaцiї cтупeня pизику зacтocoвуютьcя piзнi 
мeтoди, нaйбiльш пoшиpeними є: дивepcифiкaцiя, oдepжaння дoдaткoвoї 
iнфopмaцiї пpo вибip i peзультaти; лiмiтaцiя; caмocтpaхувaння i cтpaхувaння, 
пoдaткoвe кoнcультувaння. Тaкoж icнують мeтoди, щo нe тягнуть зa coбoю 
кpимiнaльнoї aбo aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi, тoбтo мeтoди oптимiзaцiї 
пoдaткoвих pизикiв. Дo тaких мeтoдiв мoжнa вiднecти: oптимiзaцiя дoгoвopу, 
мeтoд пoдiлу, мeтoд вiдcтpoчки пoдaткoвoгo плaтeжу, мeтoд пpямoгo 
cкopoчeння oб’єктa oпoдaткувaння, мeтoд oфшopу. Гpaмoтнe зacтocувaння 
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мaкcимaльнoгo cпeктpa пiльг, пepeдбaчeних дiючим пoдaткoвим 
зaкoнoдaвcтвoм – oдин із нaйeфeктивнiших мeтoдiв пoдaткoвoї oптимiзaцiї.  

Управління податковими ризиками на рівні держави є комплексним 
процесом, який повинен охоплювати всі функціональні напрями діяльності 
органів державної податкової служби (усі процеси адміністрування податків) та 
усі організаційні рівні (структурні підрозділи). Управління ризиками при 
адмініструванні податків є одним з управлінських процесів, і в той же час 
основним принципом забезпечення ефективності інших процесів діяльності 
органів ДПС України [5, с. 77].  

Для виявлeння пoдaткoвих pизикiв тa пpичин їх виникнeння, a тaкoж 
пoкpaщeння пpибуткoвocтi фiнaнcoвих уcтaнoв нeoбхiднo poзpoбити пpoгpaму 
зaхoдiв щoдo здiйcнeння пoдaткoвoї дiяльнocтi тa мiнiмiзувaти вплив 
пoдaткoвoгo pизику нa дiяльнicть уcтaнoви. Тaкoж визнaчити який iз вapiaнтiв 
пpийняття пoдaткoвoгo piшeння пiдхoдить уcтaнoвi i вiд цьoгo нaлaштoвувaти 
cвoю дiяльнicть. Дocтaтня iнфopмaцiйнa бaзa, cтвopeнa ДФC Укpaїни, 
впpoвaджeння piзнoгo poду eлeктpoнних cepвiciв, пiдвищeння якocтi 
aдмiнicтpaтивних, iнфopмaцiйних i кoнcультaтивний пocлуг, якi нaдaютьcя 
плaтникaм пoдaткiв – цe дoзвoляє знизити дo мiнiмуму pизики пopушeння 
пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa «пo нeзнaнню».  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Сучасна актуальна проблема фіскальної політики в Україні зумовлена 

реформами та соціально-економічними трансформаціями. Оскільки відсутність 
цілісної та послідовної державної економічної політики, диспропорції розвитку 
в економіці призвели до затяжної соціально-економічної кризи. Одним з 
важливих факторів, що спричинив дану ситуацію в Україні, є не досконала 
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податкова політика, яка призвела до різкого гальмування інноваційних процесів 
та зниження рівня реальних податкових надходжень. 

На сьогоднішній день проблема ведення фіскальної політики залишається 
серйозною проблемою для України. Це передусім повʼязано з суттєвим не 
розумінням утворення державного бюджету та системи податків як самостійних 
економічних категорій, їх важливого місця в економіці та форм впливу на 
суспільне виробництво в певний період розвитку [2]. 

Сучасний стан фіскальної політики України має ще такі серйозні 
недоліки, а саме [1]: недостатня спрямованість та орієнтація регулюючої 
функції на стабільний економічний розвиток; суттєва недосконалість податкової 
системи; втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських 
рішень; також недоліком є нормативно-правова база яка є складна, нестабільна 
та неоднорідна, неузгодженість окремих законодавчих актів; не прозоре 
податкове регулювання; надмірне та нерівномірне податкове навантаження та 
злочинні схеми від ухиляння сплати податкового збору; корупція в податкових 
відносинах; не досконала та не ефективна діяльність державних податкових 
служб, Міністерство Фінансів України та Державної митної служби, щодо 
реалізації податкової політики та їх правових відносин між собою. 

Для перспективи розвитку економіки України на сучасному етапі, уряд 
має забезпечити суттєве та поглиблене реформування фіскальної політики, щоб 
надалі це дало стале економічне зростання, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки як матеріальної основи 
зростання добробуту суспільства та забезпечення фінансування соціально-
економічної сфери. 

Одна із перспектив є дотримання та проведення сталого курсу, тобто 
правило збалансованого бюджету, суть цього правила полягає в тому, що 
державний бюджет має збалансовуватися щорічно або в довгостроковому 
періоді. Збільшення доходів державного бюджету має відбуватися не коштом 
збільшення податків, а шляхом оптимізації та лібералізації податкового 
законодавства, розширення бази оподаткування, покращення адміністрування 
податкових зборів, втілення сприятливих умов для розвитку виробництва та 
підприємництва, знищення нелегального тіньового сектору. При складанні 
державного бюджету насамперед потрібно підійти з наукової точки зору, в 
межах законів про податки. Це дасть змогу уряду реально оцінити можливості 
бюджетної політики в наступні періоди. Використовуючи принципи наповнення 
держбюджету, що дозволяють державі отримати мінімальні достатні фінансові 
ресурси за для її діяльності й використовувати податкові інструменти для 
регулювання фінансового стану платників та стимулювання зростання 
виробництва. До таких принципів можна віднести: 

− встановлення таких податків, які б забезпечували регулярну 
мобілізацію фінансових ресурсів у розпорядження держави в розмірах, 
достатніх для фінансування запланованих заходів; 

− застосування таких видів податків, які б забезпечували стабільність 
фінансового становища держави, повноту, стабільність і своєчасність 
формування її централізованого фонду; 
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− запровадження податків, адекватних реальним умовам соціально-
економічного становища держави; 

− вилучення (повне або часткове) до бюджету доходів, не повʼязаних 
із фінансово-господарською діяльністю. 

Щоб забезпечити стале економічне зростання в Україні необхідно 
врегулювати наявні в країні адміністративно-правові проблеми за допомогою: 

1. спрощення алгоритмів та методів обчислення податків; 
2. надання фіскальній політиці оптимальній гнучкості, не допускати 

довільного трактування, зробити її зрозумілою для всіх; 
3. вдосконалення системи соціального захисту платників податків; 
4. посилення кримінальної відповідальності за нецільове використання 

держкоштів; 
5. вдосконалення систем податкових пільг, зробити їх більш конкретними 

та прозорими. 
Основними завданнями вдосконалення, бюджетно-податкової системи 
України є: 
− оптимізація та скорочення переліку державних цільових програм; 
− бюджетний процес повинен бути нерозривно повʼязаний із 

загальноекономічним плануванням у країні; 
− розроблення економічних критеріїв для виділення бюджетних 

інвестицій; 
− оптимізація структури видатків на розвиток освіти та науки; 
− посилення бюджетного адміністрування власних доходів 

бюджетних установ; 
− якісне вдосконалення казначейської системи виконання бюджетів; 
− оптимізація державних витрат; 
− детінізація економіки; 
− вдосконалення нормативно-законодавчої бази. 
Отже, важливим напрямом вдосконалення фіскальної політики в Україні є 

контроль держави за надходженнями та витратами, покращення 
адміністрування податків, а також раціональне використання фінансових 
ресурсів на соціальні програми і загалом, врегулювання існуючих нормативно-
правових проблем. 
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Розвиток глобалізаційних процесів у світовій економіці призводить до 
виникнення двозначних наслідків. Розширення загальносвітових ринків збуту, 
поглиблення економічної та виробничої спеціалізації окремих держав та 
регіонів світу, збільшення соціального та технологічного розриву між ними, 
неминуче призводить до ускладнення фінансово-економічних та пов’язаних з 
ними відносин. В останні роки істотно зросла мобільність капіталів, і 
розширення міжнародних фінансових ринків призвело до появи можливостей 
масового перерозподілу фінансових потоків і підприємницьких ресурсів не 
тільки між окремими країнами, а й групами країн. Міжнародна міграція 
капіталу вже давно стала звичайним явищем, що відображає процеси 
інтернаціоналізації і глобалізації світової економіки.  

Однією з особливостей глобалізації є стрімкий розвиток офшорних зон. 
За різними оцінками, більше 25% світового капіталу і до 60% фінансових 
потоків в світі проходять саме через офшорні зони – специфічний інструмент 
стимулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень до бюджетів 
депресивних територій, економічний ефект якого базується на явищі зростання 
державних доходів завдяки розширенню податкової бази (використанню її 
особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового 
навантаження [1, с. 58]. 

Офшор (від англійського offshore – "поза берегом", "поза межами") – 
фінансовий центр, що залучає іноземний капітал шляхом надання спеціальних 
податкових та інших пільг іноземним компаніям, зареєстрованим в країні 
розташування центру. Це один із найвідоміших і ефективних методів 
податкового планування. Основою цього методу є особливості законодавства 
деяких країн, які частково або повністю звільняють від оподаткування компанії, 
що належать іноземним особам. 

Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку країну з низькою 
або нульовою податковою ставкою на всі або окремі категорії доходів, певний 
рівень банківської або комерційної секретності, мінімальну або повну 
відсутність резервних вимог центрального банку або обмежень у конвертованій 
валюті. У наш час, одним з універсальних способів ухилення від оподаткування 
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та витоку вітчизняного капіталу з України є метод застосування легальних 
механізмів представлених офшорними зонами [2, с. 543].  

Із 2015 по вересень 2018 року Україна експортувала продукції п’яти 
найбільших товарних груп на 112 млрд $, з них 42 млрд $ пішли у офшори, 
потенційно це обсяг "схемного експорту" для ухилення від податків. Всього у 
2017 році Україна експортувала товарів та послуг на суму 52,3 млрд $, а це 
означає, що приблизно кожен четвертий долар із валютної виручки країни йде у 
офшор. Згідно з дослідженнями міжнародних компаній, у «офшорах» 
приховується понад 10-13% світового ВВП, що перевищує суму в 10 трлн 
доларів. І як зазначає видання «The Guardian»,  з України щороку виводиться та 
осідає в «податкових гаванях» від 100 до 300 млрд гривень [3]. 

Негативними сторонами діяльності офшорних зон для податкової 
системи України є: 

� недобросовісна податкова конкуренція та, відповідно, уникнення від 
сплати податків;  

� нестабільність економіки у зв’язку із перспективою акумуляції в 
офшорних зонах великих обсягів капіталу;  

� відтік капіталу;  
� зростання тінізації економіки;  
� зростання безробіття в країнах-донорах. 
Виведення капіталу має негативний вплив на державні фінанси. По-

перше, це призводить до збільшення зовнішніх боргів, що обумовлює 
зростання податкового навантаження. Виникає проблема: або посилювати 
податкове навантаження на внутрішній ринок, або ж скорочувати видаткову 
частину шляхом інвестування. Результатом є негативні фактори: зростаюча 
інфляція, що обумовлює ефект «інфляційного податку» та призводить до 
виведення й втечі капіталу, зростання доларизації економіки і як наслідок – 
зростання валютного курсу. По-друге, девальвація національної валюти, що 
провокує подорожчання зовнішнього боргу і веде до зростання дефіциту 
державного бюджету. 

В основному це аграрна продукція та металургія, які водночас приносять 
найбільше валютної виручки до бюджету, є найбільшими платниками податків 
та контролюються найбільшими фінансово-промисловими групами країни. 
Цікавим є той факт, що українські підприємці найчастіше реєструють  компанії 
у таких офшорних країнах як: Кіпр, Молдова, Туреччина – де відсутні ставки 
податку на прибуток [4]. 

Проблема офшоризації та легалізації капіталу в умовах посилення 
глобалізаційних процесів стає дедалі актуальнішою, періодично, особливо з 
настанням чергової фінансово-економічної кризи буде підніматись і як тільки 
на міжнародному рівні буде консенсус щодо діяльності офшорних зон світу, то 
тільки тоді з’явиться підґрунтя для більш гармонічного розвитку світової 
економіки. Для України з метою покращення міжнародної інвестиційної 
привабливості та залучення капіталу, необхідно виробити максимально 
спрощену і з низькими ставками податкову систему. 



148 
 

Офшоризація – це об’єктивний прояв сучасної глобалізації та 
інтернаціоналізації світогосподарських процесів, тому національним органам 
управління країн, які інтегровані у світові фінансово-інвестиційні та 
торговельні відносини, потрібно націлитись на формування 
конкурентоспроможних стимулів і обмежень, щоб протидіяти масовій втечі 
капіталу в офшорні юрисдикції; необхідно вибудувати оптимальну стратегію 
для розвитку бізнес-структур і покращення підприємницького середовища, з 
націленістю на повноцінну та успішну інтеграцію у світогосподарські процеси 
[5, с. 55]. 

Для України в таких умовах надважливим завданням є трансформація 
використання офшорів, не як зон утримування прибутку, капіталів та прав 
власності на активи, а перехід їх в українську юрисдикцію, використовуючи 
при цьому офшори, як філіали, або як трамплін, що націлений на завоювання 
висококонкурентних закордонних ринків. При такому підході українські бізнес-
структури повноцінно інтегруються в глобалізоване конкурентне середовище, а 
Україна, як держава отримає суттєві фінансово-інвестиційні потоки, покращить 
соціально-економічне становище, пришвидшить своє зростання та наблизиться 
до стандартів країн ЄС. 

Суттєвою умовою для повноцінної деофшоризації, легалізації та 
повернення капіталів в Україну є також виправлення ситуації з відношенням до 
певних крупних компаній, фінансово-промислових груп і державних 
підприємств; необхідною є демонополізація, деолігархізація і децентралізація, 
тобто встановлення чесних і конкурентних «правил гри» для всіх без 
виключення бізнес-структур. Незважаючи на економічну привабливість 
офшорних зон для бізнесменів, проведення операцій з ними негативно 
позначається на економіці України, адже внаслідок цього держава позбувається 
величезних сум, які не доходять до Державного бюджету. Становище 
утруднюється ще й тим, що в Україні немає законодавчої бази для регулювання 
операцій, які здійснюються з офшорними юрисдикціями. Тотальна безкарність 
представників крупного капіталу та чиновників, що їх обслуговують, породжує 
безвідповідальність у них, а суспільство реагує на це – або зневірою, або 
екстремізмом. Тільки при проведенні вищезазначених справедливих реформ, 
довіра і авторитет до влади буде поступово відновлюватись, а отже з часом 
можливий і діалог про деофшоризацію, легалізацію та повернення капіталів в 
Україну. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
В умовах ринкових форм господарювання одним з основних питань є 

підвищення ефективності експлуатації основних засобів суб’єкта 
господарювання. Від того, наскільки вирішена дана проблема, залежить 
фінансовий стан підприємства, його конкурентоспроможність на ринку. Щоб 
підвищити ефективність використання матеріально-технічної бази 
підприємства, першочергове значення має їх відтворення. Суть поліпшення 
основних засобів проявляється в ході його постійного руху,  що обумовлює 
необхідність вивчення всього механізму відтворення основного капіталу. 
Оборот основного капіталу і його відтворення – тотожні поняття, економічний 
зміст яких полягає у кругообігу основного капіталу. 

Відповідно, ремонт основних засобів можна визначити як часткове 
відновлення первісного ресурсу окремих об’єктів основних засобів для 
підтримання їх у робочому стані та відшкодування фізичного зносу даних 
об’єктів, а поліпшення основних засобів – як зміну якісних характеристик 
первісного ресурсу об’єктів основних засобів з метою надання їм нових 
властивостей та функцій, розширення можливостей їх застосування та 
відшкодування фізичного та морального зносу даних об’єктів. 

Поточний ремонт може бути дрібний, середній та планово-
попереджувальний.  

Технічне обслуговування – це комплекс операцій щодо підтримки 
працездатності або справності об’єкта основних засобів під час використання за 
призначенням, зберігання та транспортування. Тобто, технічне обслуговування 
передбачає, в основному, перевірку, регулювання, очищення, змащування 
агрегатів, заправку експлуатаційними рідинами тощо, але не включає заміну 
агрегатів автомобіля і не змінює його конструктивні характеристики [2, с. 188]. 

Виходячи з цього визначимо, що структура витрат на поліпшення об’єкта 
основних засобів у робочому стані може охоплювати: 

- оплату праці працівників чи сторонніх організацій, що виконують 
ремонтні роботи;  
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- відрахування на соціальні заходи щодо цих працівників; 
- вартість матеріальних цінностей, зокрема, запасів (наприклад, сировина 

і матеріали, що застосовуються у виробничому процесі підприємства і були 
використані при тестуванні обладнання в холостому чи робочому режимі під 
час його регулювання або налагодження (програмування), а також призначені 
для змащування і консервації масла та інші суміші, паливо, енергія тощо); 

- амортизаційні відрахування на обладнання, інструменти та інвентар, що 
задіяні у процесі поліпшень чи ремонтних робіт; 

- інші витрати. 
Поліпшення основних засобів – це зміна якісних характеристик 

первісного ресурса об’єктів основних засобів з метою надання їм нових 
властивостей та функцій, розширення можливостей їх застосування та 
відшкодування фізичного і морального зносу даних об’єктів, що призводить до 
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 
використання даного об’єкта (наприклад, зростає очікуваний термін корисного 
використання об’єкта, кількість та/або якість продукції (робіт, послуг), яка 
виробляється (надається) цим об’єктом). 

Основні засоби можуть зазнавати поліпшення у формі модернізації, 
модифікації, дообладнання, добудови, реконструкції тощо. Витрати, що 
здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів в робочому стані та 
одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його 
використання (витрати на технічний огляд, технічне обслуговування, поточний 
ремонт та капітальний ремонт, який полягає у приведенні трьох і більше 
базових елементів об’єкта основних засобів до справного та працездатного 
стану, при цьому вартість останнього не є суттєвою стосовно вартості об’єкта 
основних засобів), включаються до складу витрат звітного періоду. 

Витрати, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від 
об’єкта основних засобів (витрати на поліпшення, капітальний ремонт, який 
полягає у заміні трьох і більше базових елементів об’єкта основних засобів, при 
цьому вартість останнього є суттєвою стосовно вартості об’єкта основних 
засобів) включаються до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням 
первісної вартості основних засобів. 
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ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена складністю вартісної оцінки 

нематеріальних активів (НМА) внаслідок різноманітності об’єктів 
інтелектуальної власності, різних способів їх появи на підприємстві, різних 
форм їх практичного використання, імовірнісного характеру отриманих 
результатів вартісної оцінки НМА. Потреба в оцінці нематеріальних активів 
підприємства виникає у таких найбільш характерних випадках: приватизації 
або відчуження нематеріальних активів державою; оцінці та переоцінці НМА з 
метою повного обліку всіх активів підприємства; купівлі або продажу прав на 
об’єкти інтелектуальної власності; оцінці застави під отримуваний кредит; 
визначенні збитків від порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку виділяють чотири 
методи оцінки активів [1, с. 24]: за фактичною собівартістю придбання або за 
історичною собівартістю; за відновною вартістю або за поточною собівартістю; 
за можливою ціною продажу або за вартістю реалізації (погашення); за 
дисконтованою або теперішньою (приведеною) вартістю. 

Для цілей бухгалтерського обліку та з метою достовірного відображення 
в звітності, оцінка нематеріальних активів чітко регламентується П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи», згідно якого нематеріальні активи відображаються в 
балансі за первісною вартістю [2]. Крім того, залежно від способу надходження 
виділяють різні підходи для визначення первісної вартості. На сьогоднішній 
день, зарубіжна оціночна практика (а саме МСФЗ та US GAAP - 
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку США) віддає перевагу 
оцінці за справедливою вартістю. Причому в різних МСФЗ її трактування дещо 
відрізняється. Але, однозначно, справедлива вартість виступає такою вартістю, 
за якою, в результаті угод між незалежними та обізнаними сторонами, можна 
погасити зобов’язання та обміняти активи [3, с. 381]. 

Найбільш поширеними для розрахунку справедливої вартості НМА є три 
основні підходи: витратний, дохідний, порівняльний (ринковий) [4]. У межах 
кожного з цих підходів виділяються конкретні методи оцінки вартості 
нематеріальних активів. Витратний підхід полягає у розрахунку витрат на 
відтворення нематеріальних активів. Він грунтується на двох фундаментальних 
методах - методі відтворення та методі заміщення. 

Використання прибуткового (доходного) підходу оцінки нематеріальних 
активів передбачає, що вартість об’єкта може бути визначена як його здатність 
давати прибуток у майбутньому. Цей підхід включає такі основні методи: 
метод капіталізації прибутку та метод дисконтування майбутніх грошових 
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потоків. Ринковий підхід до оцінки вартості нематеріальних активів 
реалізується за допомогою методу порівняльного аналізу продажу та методу 
звільнення від роялті. Перший метод передбачає порівняння даного 
нематеріального активу з вартістю аналогічного об’єкта, що був реалізований 
на ринку. 

При використанні методу звільнення від роялті припускають, що вся 
інтелектуальна власність, яка використовується підприємством, йому не 
належить. Тоді частину виручки підприємство повинне було б виплачувати у 
вигляді винагороди (роялті) власникам цієї інтелектуальної власності. Цю 
частину виручки і вважають додатковим прибутком, який створюється даним 
НМА. Ринкова вартість оцінюваного активу в даному випадку – це вартість 
грошових потоків, сформованих на підставі цього прибутку. 

Таким чином, для оцінки вартості нематеріальних активів застосовують 
різні підходи та методи. Для визначення справедливої вартості окремих 
облікових груп НМА можна запропонувати такі найбільш ефективні підходи: 
для гудвілу - ринковий підхід; для інформаційних систем - дохідний підхід; для 
прав на використання товарного знаку - витратний підхід. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛІНГУ 
 
Аналіз вітчизняної та зарубіжної історії контролінгу показує, що можна 

укрупнено виділити такі концепції контролінгу:  
1) реєстраційна;  
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2) обліково-аналітична;  
3) внутріфірмова інтеграційна;  
4) координаційно-навігаційна;  
5) концепція стратегічної навігації та бізнес-партнерства менеджера і 

контролера [1, 2]. 
Розгляд еволюції концепцій контролінгу дозволяє зробити висновок про 

те, що перспектива розвитку контролінгу визначається, в основному: 1) 
економічної парадигмою, тобто пануючими уявленнями про принципи і 
правила взаємодії основних учасників господарської діяльності; 2) тенденціями 
розвитку концепцій і методів управління, тобто якщо одне підприємство 
використовує метод управління за цілями, а інше - по ситуації, то набір і зміст 
методів та інструментів будуть різними на даних підприємствах [3, 4]; 3) 
корпоративною культурою підприємства і менталітетом працівників, якщо 
більшість працівників підприємства можна віднести до категорії Homo 
Eckonokmicus (планування, облік і контроль за діяльністю таких співробітників 
повинні ґрунтуватися на простих і зрозумілих натурально-вартісних 
показниках). 

Короткострокові перспективи. Розвиток контролінгу відбувається не 
тільки у напряму розширення спектру завдань, які розв’язуються, а й у зміні 
структури затрат часу на виконання традиційних функцій контролінгу. В даний 
час на більшості вітчизняних підприємств, які практикують контролінг, значна 
частина робочого часу (близько 50%) витрачається контролером на збір, 
обробку і підготовку даних. Витрати часу на збір даних і підготовку інформації 
бажано знизити. 

Це можливо зробити за рахунок автоматизації та стандартизації обліку та 
обробки даних, делегування реєстраційних функцій, забезпечення 
одноразового введення інформації в корпоративну інформаційну систему 
(КІС). А ось витрати часу на консультаційну діяльність бажано збільшити з 
30% до 50%, використовуючи при цьому резерв часу, що вивільняється за 
рахунок зменшення трудомісткості облікових робіт. Таким чином, 
короткострокові перспективи контролінгу, у всякому разі в Україні, пов'язані з 
підвищенням результативності роботи (віддачі) контролерів, за рахунок 
оптимізації затрат часу на виконання більш важливих функцій. 

Середньострокові перспективи. У середньостроковій перспективі 
розвитку контролінгу, найбільш значущими в останні кілька років стали, і на 
найближчий час, мабуть, залишаться, кілька напрямів розвитку контролінгу: 

вдосконалення системи бюджетування; 
розробка системи обліку і звітності, яка спрямована на управлінські та 

інформаційні потреби зацікавлених осіб; 
розвиток контролінгу мережевих організацій; 
розвиток контролінгу нематеріальних активів; 
поширення контролінгу в сферах суспільного управління, охорони 

здоров‘я, соціальних та інших неприбуткових організаціях. 
З точки зору перспектив використання сучасного інструментарію, 

контролінгу необхідно в середньостроковій перспективі звернути увагу на 
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інформаційну технологію Big Date. Ця технологія обробки величезних масивів 
структурованих і слабоструктурованих даних дозволить істотно підвищити 
обґрунтованість управлінських рішень. Провідні світові компанії впритул 
займаються адаптацією та інтеграцією технології Big Date в систему 
менеджменту. 

Довгострокові перспективи. Фундаментальні фактори, що визначають 
довгострокові перспективи розвитку контролінгу - це економічні парадигми, 
концепції і методи управління. Однак не слід забувати й інші важливі чинники: 
рівень розвитку контролінгу як науки, рівень кваліфікації управлінського 
персоналу, а також визнання практиками та вченими тези про те, що управління 
є самостійним видом діяльності, що вимагає власних технологій для його 
реалізації. Аналізуючи довгострокові перспективи розвитку контролінгу можна 
вказати на деякі перспективні тенденції, насамперед організаційного характеру. 

Сьогодні явно намітився тренд у розвитку сервісної функція контролінгу, 
тобто фахівці в області контролінгу все частіше виконують роль внутрішніх 
радників керівництва в найбільш важливих питаннях діяльності підприємств. 
Для подальшого успішного розвитку контролінгу необхідна адаптація до 
сучасного стилю керівництва: децентралізація, спеціалізація; необхідно 
залучати до прийняття найбільш важливих управлінських рішень фахівців з 
різних підрозділів, розвивати роботу в команді, тобто прагнути до зростання 
співпраці персоналу в процесі реалізації стратегій підприємства. 

Перспективи розвитку контролінгу як в середньостроковому, так і 
довгостроковому плані пов'язані з охопленням нових сфер діяльності 
(нематеріальні активи, мережеві організації, NPO і т.д.), а також зі зміною 
статусу контролерів в організації: реалізація функцій внутрішніх консультантів 
керівництва підприємства в галузі управління. 
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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 тощо. 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.  
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Патієнти спеціалізуються на випуску готової продукції, орієнтованої на 
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. 

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. 

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням 
усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за 
сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших 
відокремлених підрозділів. 

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. 

 
 
 



157 
 

Коровкін А. 
здобувач другого рівня вищої освіти 
ступеня магістра 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» 
Наук. керівник: д.е.н., доц. Яхно Т. П. 
Львівський торговельно-економічний 
університет 
 

ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ 

 
У процесі функціонування і розвитку національної економіки цілком 

природно виникає ряд як суто економічних, так і соціальних, політичних і 
адміністративних проблем, які не можуть бути вирішені тільки ринковими 
механізмами, здатністю вільного ринку до саморегуляції. Тому виникає 
обґрунтована необхідність державного регулювання економіки, наприклад, у 
сфері нерентабельного для ринку виробництва суспільних благ. Потреба в 
державному регулюванні національної економіки також викликана низкою 
галузевих і загальногосподарських криз, масовим безробіттям, порушеннями в 
грошовому обігу, потребою в регулюванні інфляції. При цьому можливість 
здійснити державне регулювання економіки виникає при досягненні певного 
рівня розвитку економіки, концентрації виробничого потенціалу. 

Державне регулювання розвитку економіки – це вплив держави на 
діяльність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою 
забезпечення корекції умов функціонування ринкового механізму. На сучасному 
етапі воно є частиною складного процесу відтворення національної економіки. 
Форми, цілі, методи і механізми державного регулювання безпосередньо 
залежать від стану національної економіки та її специфіки. 

В енциклопедії державного управління державне регулювання визначене 
як сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до 
підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні 
розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також 
недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким 
держава делегувала регуляторні повноваження. Державний вплив на економіку 
здійснюється за двома основними напрямками: через державний сектор і через 
вплив на функціонування приватного сектора економіки за допомогою 
різноманітних економічних інструментів. 

Методи досягнення цих цілей поділяються на прямі та непрямі. Прямі 
методи державного регулювання економіки ґрунтуються на адміністративно-
правових способах впливу на діяльність тих чи інших суб’єктів господарювання 
(заходи заборони, дозволу, обмеження). Непрямі регулятори відрізняються від 
дирижистських методів тим, що вони не обмежують свободу економічного 
вибору, а навпаки, дають додаткові стимули при прийнятті ринкового рішення. 
Основна сфера їх застосування – все економічне середовище. Непрямі методи 
регулювання передбачають використання коштів і можливостей фінансової та 
кредитно-грошової систем країни. 
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Реалізація вказаних методів державного регулювання економіки може 
здійснюватися за допомогою наступних інструментів: адміністративно-правові 
інструменти; фінансова (податкова) система; кредитно-грошова система 
держави; державна власність; державне замовлення. Тобто, державне 
регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему 
типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, 
здійснюваних державними установами і громадськими організаціями з метою 
стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, 
що змінюються. 

Отже, узагальнення наукових підходів до визначення сутності та змісту 
державного регулювання дозволило виокремити основні цілі державного 
втручання, а саме: 

- мінімізацію неминучих негативних наслідків ринкових процесів; 

- створення фінансових, правових і соціальних передумов ефективного 
функціонування ринкової економіки; 

- забезпечення соціального захисту тих груп ринкового суспільства, 
становище яких у конкретній економічній ситуації стає найбільш вразливим. 

Виходячи з вищевикладеного, ми виокремлюємо наступні основні функції 
держави щодо регулювання національної економіки: 

- забезпечення правової бази функціонування бізнесу; 

- захист конкуренції (панування монополій завдає шкоди всьому 
суспільству, тому антимонопольна діяльність і підтримка конкуренції стають 
функціями держави); 

- перерозподіл доходів через систему прогресивного оподаткування і 
систему трансфертних платежів (пенсії, допомоги, компенсації та ін.); 

- фінансування фундаментальної науки; 

- охорона навколишнього середовища; 

- зміна структури виробництва з метою коригування розподілу ресурсів; 

- контроль і регулювання рівня зайнятості, цін, темпів економічного 
зростання; 

- фінансування виробництва або безпосереднє виробництво суспільних 
товарів і послуг; 

- розробка та реалізація антикризових заходів та заходів щодо 
стимулювання розвитку економіки. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В Україні звіти корпоративної соціальної відповідальності із кожним 

роком набувають найбільшої популярності. Світові дослідження показують, що 
завдяки реалізації заходів корпоративної соціальної відповідальності 
підприємства можуть сприяти підвищенню рівня своєї 
конкурентоспроможності на регіональному, глобальному та внутрішніх ринках. 
У компаніях, у яких відзначаються високий рівень соціальної відповідальності, 
дохідність продажу зростає на 3%, активів – на 4%, а капіталу та акцій на – 
більш ніж на 10%. 

Особливості корпоративної соціальної відповідальності, а також 
специфіку ведення соціального обліку та нефінансової звітності відображено в 
працях вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Герасименко, Б. Ільченко, 
А.Колот, С. Король, О. Брінцева, Т. Довга, О. Грішнова, О. Даниленко, В. Жук, 
Ф. Котлер, М. Шигун та інші.  

Нефінансова звітність в Україні знаходиться на етапі активного розвитку 
і має значний незадіяний потенціал, зважаючи на невисокий відсоток кількості 
компаній, які звітують. Причинами низького рівня звітування та оприлюднення 
нефінансової звітності вітчизняними компаніями є: 

– недостатня обізнаність у концепціях корпоративної соціальної 
відповідальності, нефінансової звітності; 

– нерозуміння компаніями фінансових вигід від неекономічних видів 
діяльності за напрямками сталого розвитку – економічної та соціальної; 

– слабкий вплив щодо відповідальності компаній за сталий розвиток з 
боку громадянського суспільства; 

– недооцінка ризиків і витрат неучасті у корпоративній соціальній 
відповідальності [1]. 

Застосування вітчизняними підприємствами нефінансової звітності нині є 
надзвичайно актуальним, які згідно із Законом України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” повинні за результатами 2018 року 
оприлюднювати на власному веб – сайті Звіт про управління [2]. Використання 
нефінансової звітності у діяльності підприємства має ряд переваг:  

– нефінансова звітність допомагає компанії розбудувати процес 
управління соціальної відповідальності бізнесу; 

– будує довіру до компанії з боку різних груп впливу; 
– нефінансова звітність підвищує прозорість компанії; 
– звітування підвищує готовність компанії до роботи на інших ринках; 
– зміцнює ділові відносини та сприяє розширенню ринків [3]. 
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Крім переваг, нефінансова звітність також несе в собі певні ризики, про 
які компаніям варто знати: можлива критика, дилетантизм і невігластво, 
додаткові витрати, достовірність даних, відсутність запасного виходу.  

Поняття “нефінансова звітність” - це документально оформлена 
сукупність інформаційних даних комерційної організації, що відображає 
середовище існування компанії, результати діяльності компанії в 
економічному, соціальному та екологічному напряму життя суспільства.  

На даний час розвиток нефінансової звітності суттєво відрізняється від 
поширення та стану розвитку фінансової звітності в Україні. На міжнародному 
рівні вже активно обговорюється питання інтегрованої звітності, яка б 
врахувала як фінансову, так і нефінансову сторону діяльності підприємства. 
Українським компаніям слід звернути увагу на такі міжнародні тренди та 
тенденції. Ті, хто готує нефінансову звітність сьогодні, завтра зможуть 
отримати додаткову конкурентну перевагу. 

Отже, застосування вітчизняними підприємствами нефінансової звітності 
нині є надзвичайно актуальним, проте такий напрям має ряд переваг та 
недоліків. Основними перевагами є формування довіри до підприємства з боку 
різних груп впливу; підвищення прозорості підприємства; зміцнення ділових 
відносин та сприяння розширенню ринків, доступу до фінансових ресурсів. 

Особливістю нефінансової звітності є те, що вона спрямована не лише на 
економічні показники, а й екологічні і соціальні, що ефективно впливатиме на 
підприємницьку діяльність підприємства.  

Розвиток соціальної звітності в Україні відбувається повільно, але в 
середовищі українських підприємців формуються тенденції характерні для 
світової ділової спільноти, яка поступово приходить до розуміння того, що не 
фінансовий звіт – важливий елемент системи управління та дієвий інструмент 
налагодженого діалогу між підприємством і зовнішнім товариством. 

Тому використання досвіду та тенденцій розвинених країн світу та 
подальший розвиток нефінансової звітності дасть можливість Україні вийти на 
вищий етап соціального та економічного розвитку. 
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН: НАСЛІДКИ ДЛЯ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ 
 
Поширення у світі цифрових технологій та розвиток інформаційної 

економіки привели до появи нового цифрового активу – криптографічної 
валюти, яка швидко набирає популярності. Технологія “blockchain”, що лежить 
в основі валюти Bitcoin, за твердженням експертів, матиме такий великий вплив 
на світ, як Інтернет, обіцяючи радикально змінити фінанси, інвестиційну сферу 
та державну політику. Менш революційний, але більш безпосередній, вплив ця 
технологія може спричинити на систему  бухгалтерського обліку. 

Технологія “block chain” - це система, заснована на розподілених книгах 
обліку, - база даних активів чи транзакцій, якими можна ділитися у численних 
вузлах мережі, надаючи кожному учаснику власну копію, при цьому усі зміни 
відображаються в усіх копіях майже одночасно. 

Кожна транзакція записується у вигляді “блоку” даних, а кожен новий 
блок має зашифровану копію включеного в нього попереднього блоку.  Далі 
блоки сполучаються за допомогою криптографічних підписів для створення 
“ланцюжка” дій або транзакцій із часовою міткою, розподілених і захищених 
від підробки. Як наслідок, утворюється непідробна облікова книга інформації, в 
якій майже неможливо сфальсифікувати чи знищити записи, щоб приховати 
певну діяльність [3]. 

Найбільш лаконічно сформував свій підхід до визначення технології 
Blockchain автор роботи [1, с. 72], який пропонує сприймати технологію 
Blockchain, як багатофункціональну і багаторівневу інформаційну технологію, 
призначену для розподіленого зберігання записів про всі здійснені транзакції. 
Це хронологічна база даних, в якій час, коли було зроблено запис нерозривно 
пов’язаний із самими даними, що робить її некомутативною. Всі транзакції 
здійснюються з криптографічним протоколом. Інформація, що потрапила в 
ланцюжок блоків, не може бути змінена постфактум. Як кожну з існуючих 
технологій Blockchain можливо поділити таким чином:  

1) відкритий Blockchain (англ. Public blockchain) — Blockchain без 
обмежень, тобто не існує обмежень на формування, читання та проведення 
трансакцій при створенні, включенні та використанні технології Blockchain 
(створення єдиної мережі між підприємством та усіма контрагентами 
підприємства);  

2) закритий Blockchain (англ. Private blockchain) — технологія Blockchain 
використовується вузьким колом користувачів (наприклад, в середині 
підприємства);  
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3) загальнодоступний Blockchain (англ. Permissionless blockchain) — 
технологія Blockchain використовується кожним бажаючим, тобто не існує 
обмежень на особистість обробників даних та проведення транзакцій;  

4) ексклюзивний Blockchain (англ. Permissioned blockchain) — технологія 
Blockchain використовується при створенні системи, в якій обробка транзакцій 
здійснюється серед чітко визначених суб'єктів, тобто коло користувачів 
обмежено [4]. 

У площині можливостей створення спільних реєстрів є значні 
перспективи для обліковців. Сьогодні бухгалтерські операції ведуться кожною 
компанією окремо, і потрібен час та людський ресурс, щоб звірити дані. 
Блокчейн вирішує цю проблему: інформація про транзакції, договори, тощо 
буде записуватись у спільний реєстр у режимі реального часу, тож перевірка 
відповідності правовим нормам відбуватиметься автоматично. Це значно 
підвищить операційну ефективність організацій.  

Блокчейн без сумніву змінить у відносини між компаніями та їхніми 
бухгалтерами й аудиторами.  У майбутньому бухгалтери й аудитори будуть 
більше працювати з питаннями, що вимагатимуть їхнього власного 
професійного судження, наприклад, складні операції, внутрішні механізми 
контролю, аналітика, прогнозування, ІТ-аудит і контроль, оцінка та інші 
питання, у яких вони можуть надавати реальну експертну допомогу. 
Фінансовим спеціалістам та власникам бізнесу вже час уважніше придивитися 
до можливостей, які пропонує ця технологія. Її популярність, що все більше 
зростає, уже спричинила появу таких послуг, як блокчейн-консалтинг та аудит 
блокчейн-рішень. 
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ПРОБЛЕМИ НЕЗБАЛАНСОВАНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ 

 
Згідно із Бюджетним кодексом України, бюджет – це план формування та 

використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які 
здійснюються відповідно органами державної влади протягом бюджетного 
періоду. 

Державний бюджет України складається з двох частин: доходів та 
видатків. Доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші надходження на 
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України 
(включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні 
надходження бюджетних установ) [1]. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України видатки бюджету — це 
кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу 
та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Поняття "видатки" у кодексі 
розкривається за допомогою витрат, а витрати — за допомогою видатків, 
зокрема підкреслюється, що витрати бюджету — це видатки бюджету та кошти 
на погашення основної суми боргу. 

За допомогою видатків бюджетів держава має можливість: регулювати 
розподіл грошових коштів між виробничою сферою і сферою суспільних 
послуг; впливати на вартісну структуру виробництва; стимулювати розвиток 
пріоритетних, нових галузей та виробництв, суттєво впливаючи на зміцнення 
своєї економічної могутності. 

Збалансованість бюджету є необхідною умовою подолання економічного 
спаду української економіки. Для дотримання цього принципу бюджетної 
системи вітчизняні економісти рекомендують: введення суворої фінансової 
дисципліни в усіх ланках державних фінансів; формування Державного 
бюджету з метою досягнення визначених результатів і сприяння зацікавленості 
всіх ланок державного управління у цих результатах; започаткування нової 
ідеології визначення державних задач і пріоритетів; поступове зниження частки 
перерозподілу ВВП через бюджет. 

Згідно з Бюджетним кодексом України принцип збалансованості означає, 
що повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу 
надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Тобто, ідеальне 
виконання бюджету передбачає повне покриття видатків доходами. Але на 
практиці, як правило, обсяги видатків і доходів бюджету не збігаються. 
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У 2017 році дефіцит Державного бюджету становив 45979,0 млн грн, у 
2018 році він зріс до 57733,7 млн грн, а вже у 2019 році дефіцит бюджету 
становив уже 74612,6 млн грн (рис. 1). У той же час зростає і рівень дефіциту 
до ВВП із 1,5 % у 2017 р. до 1,6 % у 2018 р. та  до 1,9 % до кінця 2019 р. 

Як бачимо у Державному бюджеті України існує нестача коштів і щороку 
дефіцит бюджету України тільки збільшується. Основними причинами 
виникнення значного дисбалансу доходів і видатків у бюджеті є нераціональне 
використання бюджетних коштів, економічна нестабільність, проведення 
військових дій на території країни, наявність певних вад у законодавчій базі, 
зростання державного боргу. Найбільш вагомими джерелами покриття 
дефіциту в Україні у 2017-2019 рр. були державні запозичення та приватизація 
державного майна. У 2017 році державні запозичення становили 190797 млн 
грн, а вже у 2019 р. – 405 млрд грн. Надходження від приватизації у 2017 р., 
2018 р. та 2019 р. становили відповідно 17100 млн грн, 22500 млн грн та 0,5 
млрд грн відповідно. 

 

 
 

Рис. 1. Дефіцит Державного бюджету України за 2017-2019 рр. Складено за: [3]  
 
Для порівняння наведемо дані про дефіцит бюджету в інших країнах. 

Зокрема, США має відчутний щорічний дефіцит (за 2017 р. дефіцит бюджету 
США зріс на 80 млрд. доларів і досяг позначки 665,7 млрд. доларів, що на 12% 
більше ніж в 2016 р. (або 3,5 % ВВП). Японія, також, відчуває дефіцит, проте 
щороку він має тенденцію до зменшення. У 2017 році дефіцит у Японії 
становив 3,5 % до ВВП, а у 2019 році вже 2,3% до ВВП. Як бачимо, інші країни 
теж відчувають дефіцит, проте це не заважає їм бути розвиненими та 
самодостатніми державами. 

Для того, щоб уникнути дефіциту бюджету Україна використовує 
кредитний метод, тобто залучає кредити для збалансування бюджету. Цей 
метод має і позитивні, і негативні сторони. 

Позитивні сторони проявляються у тому, що відбувається уникнення емісії 
грошей для наповнення бюджету, що зменшує рівень інфляції та знецінення 
грошової одиниці країни; державний кредит може використовуватись для 
регулювання грошового обігу. Але державний кредит призводить до зростання 
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боргових зобов’язань держави і гальмує розвиток економіки; гроші, залучені у 
підприємств, юридичних та фізичних осіб, не потрапляють у сферу 
інвестування реального сектору та не приносять ніякого доходу, що виступає 
негативними рисами використання державного кредиту для забезпечення 
збалансованості бюджету країни. Тому Україні для налагодження бюджетної 
політики та зменшення державних заборгованостей потрібно запроваджувати й 
інші різноманітні заходи з метою подолання цієї проблеми. Необхідно 
переглянути і удосконалити законодавчу базу, вивчати та адаптувати приклади 
інших держав у регулюванні надходжень і витрат грошових коштів з бюджету, 
розвивати фінансовий ринок країни та створити привабливий інвестиційний 
сектор, вдосконалити систему оподаткування, розвивати виробництво і 
експортувати товарів більше, ніж імпортувати. 

Актуальність скорочення дефіцитності бюджетів відзначається урядами 
багатьох держав. Вирішення проблеми дефіциту бюджету залежить від 
правильності його оцінювання і проведення дієвих заходів, спрямованих на 
зменшення його величини. Фінансування бюджетного дефіциту можливе з 
використанням різних способів. До найважливіших з них можна віднести такі: 
залучення позик; проведення державою активних операцій (повернення коштів 
з депозитів, розміщених у вітчизняних і зарубіжних банках; надання цінних 
паперів з метою одержання доходів; використання коштів, накопичених на 
казначейському рахунку уряду. Залучення позик з метою фінансування 
дефіциту бюджету здійснюється в різних видах і формах, до яких належать, 
зокрема, внутрішні та зовнішні запозичення, що проводяться в формі 
кредитних угод, облігацій, казначейських зобов’язань та ін.. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України джерелами фінансування 
бюджету є: кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх 
запозичень; кошти від приватизації державного майна; повернення бюджетних 
коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу чи пред’явлення цінних 
паперів; вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених 
Бюджетним кодексом [1]. 

Оскільки в структурі доходів Державного бюджету України основну 
частку складають податкові надходження, то вдосконалення діючої системи 
оподаткування буде мати найвагоміший вплив на подальше поліпшення 
системи доходів державного бюджету. Необхідність удосконалення податкової 
системи України очевидна. 
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ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
 
Розглядаючи функціонування системи внутрішнього контролю, не можна 

виділити якусь єдину модель її створення. Разом з тим, можна назвати окремі 
загальні риси її побудови, які притаманні багатьом компаніям. 

Проблеми організації і методики внутрішнього контролю висвітлені в 
працях багатьох науковців та аудиторів-практиків, таких як Бачинський В. І., 
Воронко Р. М., Герасименко Т. О., Куцик П. О., Редченко К. І., 
Рудницький В. С. та інші. Проте, сьогодні багато питань, що відносяться до 
сфери внутрішнього контролю, вимагають подальшого дослідження і сучасної 
інтерпретації. 

Для забезпечення ефективної діяльності служби внутрішнього контролю 
велике значення має правильно обраний підхід до її організації. Вважаємо, що її 
створення повинно відбуватися з дотриманням такої послідовності: 

- обґрунтування доцільності створення та визначення завдань 
внутрішнього контролю; 

- визначення основних функцій служби внутрішнього контролю; 
- встановлення службових, функціональних зв’язків служби внутрішнього 

контролю з іншими структурними підрозділами підприємства; 
- регламентування процесу внутрішнього контролю на підприємстві. 
Дотримання вказаної послідовності дозволить керівництву раціонально 

сформувати особовий склад служби, враховуючи як вимоги нормативних 
документів так і стратегічні й тактичні цілі підприємства. 

У відповідності до законодавства України відповідальність за 
достовірність фінансової звітності несе керівництво підприємства. Стандарти 
аудиту також визначають відповідальність керівництва за попередження і 
виявлення фактів шахрайства та помилок.  

Тому під час вивчення та оцінювання середовища контролю і його 
практичного функціонування аудитор повинен зрозуміти, як управлінський 
персонал запровадив і підтримує засади чесної та етичної поведінки 
працівників. У свою чергу, усі працівники повинні відповідати за належне 
виконання своїх обов’язків. 

Працівники служби внутрішнього контролю мають чітко засвоїти схеми 
руху інформації щодо господарських операцій у системі бухгалтерського 
обліку підприємства. Формування такої уяви передбачає розгляд основних 
видів господарських операцій, ознайомлення з ключовими процедурами 
бухгалтерського обліку, обліковими регістрами та звітністю.  
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У процесі вивчення господарських операцій та їх документування 
контролер визначає, наскільки якісно організована і ефективно працює система 
бухгалтерського обліку. Оцінювання системи бухгалтерського обліку 
здійснюється шляхом аналізу інформації, отриманої за результатами здійснення 
господарських операцій. 

Ступінь надійності внутрішнього контролю не можна визначити 
ґрунтуючись лише на його попередній оцінці. Попередня оцінка включає 
дослідження і опис системи внутрішнього контролю.  

Однак може зберігатися велика ймовірність того, що внутрішній контроль 
здійснюється не ефективно. Щоб оцінити його ефективність, потрібно 
розробити програму перевірки, мета якої – виявити дієвість внутрішнього 
контролю по відношенню до реальних операцій.  

Так, нарахування і виплата заробітної плати перевіряється шляхом 
вивчення відповідних документів (починаючи від табеля обліку 
відпрацьованого часу та закінчуючи розрахунково-платіжною відомістю). Мета 
такої перевірки – впевнитись, що всі санкції і погодження дійсно мали місце. 

Система внутрішнього контролю не може бути абсолютно досконалою 
через низку обмежень. Зокрема, завжди існує можливість помилки внаслідок 
людського фактору – через недбалість, неуважність, неправильне розуміння 
інструкції тощо. Не виключена і можливість зловживань з боку посадових осіб, 
змови представників управлінського персоналу або працівників між собою в 
середині підприємства або з представниками третіх (зовнішніх) сторін, що 
призводить до зловживань.  

До уваги слід брати також фінансовий чинник, адже керівництво 
підприємства не піде на витрати, пов’язані зі створенням служби внутрішнього 
контролю, якщо вони будуть перевищувати очікувані вигоди від її 
функціонування. 

Таким чином, важливе значення у процесі встановлення ефективності 
системи внутрішнього контролю підприємства має оцінювання доцільності її 
створення та подальшого функціонування з метою виявлення та запобігання 
фактам порушень чинного законодавства, можливих помилок і зловживань. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективне функціонування підприємства в загальному забезпечується 
здатністю підприємства до швидкої адаптації  в умовах постійних змін 
введення бізнесу. Правильно обрана стратегічна система управління та 
розпорядження капіталом підприємства дає змогу ефективно працювати у 
довгостроковому періоді. 

За умови постійного удосконалення доцільного використання 
матеріальних та трудових ресурсів в сучасних економічних  умовах 
підприємства  забезпечує розвиток свого економічного потенціалу, що в свою 
чергу призводить до покращення стану виробництва, виконання плану та 
збільшення прибутку.  

Дослідженням ефективності управління фінансовими ресурсами 
підприємства займалася велика кількість вчених – науковців.  До них належать 
Ю.Г.Лисенко, В.М.Сутормін, М.В. Мних, О.Д. Василик, К.В. Павлюк та інші. 
На думку цих вчених “фінансовими ресурсами підприємства виступають не 
лише грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства, а й всі залучені 
кошти, нерозподілені прибутки, що мають своє цільове призначення й 
використовуються в статутних цілях”.  

Неефективність використання фінансових ресурсів є основною проблемою 
в управлінні підприємством. Вона призводить до низької платоспроможності 
підприємства, і як наслідок, до зниження рівня виробництва та реалізації 
послуг, пригнічення стану постачання товарів і послуг, невиконання плану та 
зниження рівня прибутку. Всі ці фактори спричиняють нездатність 
підприємства до боротьби в конкурентному середовищі.  

Українські підприємства все частіше почали користуватися залученими та 
позиченими коштами, що являє собою негативну тенденцію. Д таких дій 
підприємства приходять через кризове становище держави, незалежно від дій 
самого підприємства. За даними державної статистики України у 2018 році 
частка залучених коштів перевищує 70%. Структура фінансових ресурсів 
підприємств України в 2018 році зображена на рисунку 1. [3] 
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Рис. 1. Структура фінансових ресурсів підприємств України в 2018 
році [3] 

З рис. 1 бачимо, що найбільшу частку фінансових ресурсів підприємств 
в Україні становлять поточні зобов’язання і забезпечення (640,8 млрд.грн), на 
другому місці - власний капітал (270,8 млрд.грн ), найменша кількість припадає 
н довгострокові зобов’язання та забезпечення (175,7 млрд.грн).  

Для покращення свого становища підприємство має взяти за мету 
здійснення системи заходів для підтримки економічної стійкості. Ця система 
включає в себе: врегулювання фінансових відносин, що дають змогу 
скорегувати співвідношення власного та позикового капіталів; розробка 
проектів та планів для вдосконалення ефективності використання фінансових 
ресурсів; запрошення на роботу спеціалістів в даній області, які мають 
спеціальні навички в усуненні проблем з використання фінансових ресурсів; 
звернення до спеціалізованих установ, банків тощо, задля надання довго- або 
короткострокових кредитів. 

Отже, ефективність використання фінансових ресурсів є рушійною 
силою в управлінні будь-яким підприємством. Дотримання усіх поставлених 
цілей та врахування досвіду самого підприємства та конкурентів дає 
можливість до покращення свого становлення та виходу на нові рівні в 
сучасному ринковому середовищі. 
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Наукове видання 
 
 
 
 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ: СТАН, ПРОБЛЕМИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

здобувачів вищої освіти і молодих учених 

 

 
 
 
 
 
 
 
          

Відповідальний за випуск                                    Т. О. Герасименко 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 30.06.2020 р. 
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк цифровий. 

Умовн. друк. арк. 9,88. Обл.-вид. арк. 10,70. 
Наклад 100 прим. 

 
Видавець: ТзОВ «Растр-7» 

79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 9/1 
тел./факс. 032 235 52 05, 235 72 13 

e-mail: rastr.sim@gmail.com        www.rastr-7.com.ua 
 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ЛВ № 22 від 19.11.2002 р. 


