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СЕКЦІЯ 1 
Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського 

обліку як науки та практичної діяльності 
 
І.В. Жиглей, д-р екон. наук 
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна 

 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПОРЯДКУВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В умовах глобальної соціально-економічної кризи, коли загострюються 
внутрішні суперечності між основними цілями господарської діяльності: 
одержанням прибутку та підвищенням рівня соціальної відповідальності, 
посилюється роль бухгалтерського обліку як інструменту пізнання, організації, 
відображення господарського життя в цілому та реалізації його захисних 
функцій щодо людини як члена суспільства. 

Саме сучасному етапу розвитку суспільства характерна активізація 
процесів трансформації понять і принципів економічної науки загалом та 
бухгалтерського обліку зокрема як прикладної науки, яка через притаманну 
йому методологію здатна впорядковувати інформацію щодо процесів 
господарювання, і тим самим скеровувати дії (рішення) людини. 

Значення бухгалтерського обліку зростає зі зростанням обсягу знань, 
прогресом технологій та розумінням необхідності врахування в системі 
господарювання не лише економічних, а й соціальних факторів. Адже окремі 
елементи обліку з’явились разом з появою натурального обміну (потрібно було 
оцінити об’єкти, що підлягали обміну (зіставлення вартості окремих речей 
з’явилось набагато раніше грошового знаку); навчитись довіряти обіцянкам 
іншої сторони щодо одержання об’єкта в майбутньому та визначати умови 
відстрочення “платежу”). Процес запам’ятовування (що віддано та кому) – це 
вже прототип рахунку бухгалтерського обліку. 

Виникненням методів дослідження, які впорядковують накопичену 
інформацію, наука зобов’язана порядку. Розглядаючи філософські основи 
порядку, слід зазначити, що порядок у людському суспільстві відрізняється від 
порядку у Всесвіті перш за все тим, що життя людини є короткочасним, але 
людина живе, тобто завдяки своїй здатності мислити дії людини 
підпорядковуються її розуму (на відміну від Всесвіту, який існує вічно).  

Вже з початку свого існування людство намагається внести порядок у своє 
життя, але й досі це є невирішеним актуальним завданням, розв’язок якого 
знаходиться на шляху впорядкування знань, розвитку науки та, зокрема, 
достовірного відображення інформації про події, які відбуваються, в системі 
бухгалтерського обліку. 

Характер розвитку суспільства дає всі підстави для розгляду соціального 
вектора як превалюючого, стратегічного напряму руху людства на шляху 
прогресу. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання 
соціалізації всього наукового знання і, в першу чергу, гуманітарних та 
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суспільних наук, до складу яких входить і бухгалтерський облік, розвиток якого 
слід розглядати через призму гармонії соціальних потреб всіх членів 
суспільства. 

Всі без винятку культури, які будь-коли існували, досягли апогею свого 
величчя лише через забезпечення впорядкованості та використання облікових 
даних у процесі управління. Відсутність обліку (обліковий хаос) завжди було 
причиною відставання народів у своєму розвитку, неконтрольованого 
витрачання раніше накопичених ресурсів, зростання суспільного обурення та 
падіння моральності народних мас, які виявлялись неконтрольованими 
(приклади – князівська анархія, яка розпочалась після смерті сина Володимира 
Мономах – Мирослава в 1132 р. та тривала ціле століття, закінчившись 
поразкою на р. Калці (1223 р.), а потім – розоренням Києва та підкоренням Русі 
татарам (1240-1242); Жовтнева революція 1917 р., після якої новоутворена 
країна багато років намагалась встановити господарський лад на руїнах 
зруйнованого порядку). 

Французький мислитель Огюст Конт, який вважається фундатором 
соціології як науки, розглядав процес розвитку суспільства як “прогрес духу”, 
“прогрес людського розуму”. Зокрема, він вважав, що “порядок” і “прогрес” – 
це базові поняття соціології, які зумовлюють поділ соціологічної проблематики 
на дві частини: соціальну статику (теорію порядку) та соціальну динаміку 
(теорію прогресу) [2]. Бухгалтерський облік в Україні розвивається в межах 
концепції статичної теорії балансу, відповідно, інформація, що одержується на 
виході системи бухгалтерського обліку, повинна відповідати основним вимогам 
теорії порядку, метою якої є стабільність у суспільстві та мінімізація 
конфліктів. 

У першій половині ХХ ст. ученими Фрайбургської школи розроблена 
теорія господарського порядку, яка дозволяє порівняти господарські порядки 
різних систем з метою вироблення власної, змінивши орієнтири від ідеології до 
обґрунтованої теорії. У дослідженнях її представників (В. Ойкена, Ф. Бьома, 
К.П. Хензеля, А. Шюллера) економічна система розглядається як частина 
соціального життя [1, c. 14].  

Досліджуючи основні поняття теорії господарського порядку, А. Шюллер 
та Х.-Г. Крюсельберг розглядали економічну систему як частину суспільного 
життя, виділяючи при цьому культурний, політичний та господарський порядок 
[1, c. 14]. Оскільки порядок є лише однією з форм організації, вважаємо за 
доцільне розглядати культурну, політичну та господарську організацію, а 
бухгалтерський облік – як складову економічних відносин, зокрема, чинник, 
який впливає на прийняття рішень щодо подальшої організації господарського 
життя. Методологія бухгалтерського обліку є інструментом впорядкування 
господарства як складової частини суспільства, і від того, як буде 
використовуватись цей інструмент, залежить, яким чином буде організоване 
господарське життя в подальшому його розвитку (система буде впорядкованою 
чи хаотичною). 

Відсутність обліку або його неналежна організація призводить до 
невпорядкованості господарської системи, наслідком якої є соціальні 
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диспропорції, розорення підприємств; політичного хаосу, що виявляється в 
економічній анархії держави, що, врешті-решт, призводить до культурної та 
суспільної деградації. Шлях до узгодження інтересів власників та найманих 
працівників лежить лише через моралізацію відносин між ними, що можливо 
лише у випадку організації господарського життя з урахуванням культурних, 
політичних та економічних факторів.  

На цей шлях стала сучасна цивілізація через поступове усвідомлення 
необхідності соціально відповідального господарювання. Однак існуюча 
методологія та підходи до організації бухгалтерського обліку не можуть 
задовольняти вимоги управління соціально відповідальною діяльністю як на 
мікро-, так і на макрорівні. Обліковий порядок, господарський і державний, – 
необхідна основа для соціального та культурного порядку; суспільство може 
процвітати, прогресувати і досягти кращого майбутнього тільки через 
забезпечення порядку, і поки це питання не буде вирішене, істина, 
справедливість, правосуддя залишаться лише словами. 

Що стосується суто облікового порядку, першочерговим завданням є 
повне усунення можливості появи асиметричної інформації через недостовірне 
ведення рахунків та складання звітності. Оскільки існуючі методики 
дозволяють зловживати інформацією з метою введення в оману власника (якщо 
недобросовісний бухгалтер), або ж третіх осіб (якщо власник і бухгалтер не є 
соціально відповідальними), або ж самого бухгалтера (якщо власник надає 
недостовірну інформацію про оцінку окремих об’єктів свого майна). 

 
Список використаних джерел: 1. Анализ экономических систем: основные понятия 

теории хозяйственного порядка и политической экономики / [под общ. ред. А. Шюллера и 
Х.-Г. Крюссельберга ; пер. с нем.]. – М. : Экономика, 2006. – 338 с. 2. Ионин Л. Г. 
Социология культуры / Л. Г. Ионин. – М. : Логос, 1996. – 76 с. 

 
Є.Ю. Шара, канд. екон. наук 
Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, 
Україна 

 
АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО І ПОДАТКОВОГО 

ОБЛІКУ  
 
Питання визначення доходів та витрат набули особливого значення в 

контексті прийняття в 2011 році Податкового кодексу України та певною мірою 
узгодило суперечності між податковою та бухгалтерською практикою обліку, 
проте не змогло повністю нівелювати існуючі розбіжності. 

Зближення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків досліджені у 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та практиків. Зокрема, ці 
питання досліджені у працях: Ф.Ф. Бутинця, О.С. Білоусової, В.В. Бабича, 
І.А. Герасимовича, І.К. Дрозд, М.Я. Дем’яненко, О.Ф. Кирилюк, Ю.В. Ловінсь-
кої, В.М. Медведєва, М.Ф. Огійчука, В.Ф. Палія, В.К. Савчука, Я.В. Соколова, 
Л.І. Стаднік, П.Я. Хомина, В.О. Шевчука та ін.  
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Проте на сьогодні існують певні неузгоджені питання щодо взаємозв’язку 
фінансового та податкового обліку, що призводить до пошуку шляхів їх 
вирішення та зумовлює необхідність подальших досліджень.  

Одним із результатів процесу гармонізації бухгалтерського обліку з 
податковим законодавством стала нова методика визначення об’єкта 
оподаткування податком на прибуток, що закріплена у 111 розділі Податкового 
кодексу України [4].  

Методологічними засадами податкового законодавства стали принципи 
бухгалтерського обліку [7]. Зокрема, порядок визначення об’єкта 
оподаткування ґрунтується на принципі нарахування та відповідності доходів і 
витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного 
періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 
понесені для отримання таких доходів.  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток, податкові різниці та 
її розкриття у фінансовій звітності регулюються Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [6]. Перехідними положеннями 
Податкового кодексу України визначено, що методика бухгалтерського обліку 
тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, 
передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [7], набрала чинності з 1 січня 2013 року. На виконання норм 
Податкового кодексу Міністерством фінансів України наказом від 25.01.2011р. 
№ 27 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за № 212/18950) 
затверджено Положення бухгалтерського обліку 35 «Податкові різниці», яке 
визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності [5]. ПБО «Податкові 
різниці» затверджене та введено в дію з метою розкрити зв’язок між обліковим і 
податковим прибутком через узагальнення методики визначення податкового 
прибутку звітного періоду за даними бухгалтерського обліку через коригування 
облікового прибутку на суму податкових різниць звітного періоду. Інформація 
сформована про податкові різниці відповідно до Положення «Податкові різниці» 
розкриватиметься, насамперед, у Звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід).  

Податкова різниця – різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями 
визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами 
фінансової звітності та доходами і витратами, визначеними згідно з 111 
розділом Податкового кодексу України [4]. Вони поділяються на тимчасові та 
постійні.  

Тимчасова податкова різниця – різниця, яка виникає у звітному періоді та 
анулюється в наступних звітних податкових періодах. Тимчасові різниці є 
наслідком застосування різних методів оцінювання балансової вартості активів 
за фінансовим та податковим обліком. Прикладами таких різниць є 
застосування методів оцінювання довгострокових та поточних фінансових 
інвестицій; витрати на ремонти та поліпшення основних засобів, що 
капіталізовані у бухгалтерському обліку, проте відносяться до витрат у 
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податковому обліку в межах 10 % балансової вартості основних засобів; суми 
поворотної фінансової допомоги, які не відображаються у складі доходів у 
бухгалтерському обліку; суми поворотної фінансової допомоги, які не 
відображаються у складі витрат у бухгалтерському обліку; витрати майбутніх 
періодів, які не враховуються у складі витрат для цілей податку на прибуток 
тощо. Тимчасові різниці анулюються протягом наступних періодів. 

Крім тимчасових різниць, виникають також постійні різниці, які є 
наслідком застосування різних баз оподаткування та не накопичуються 
протягом ряду облікових періодів зокрема.  

Постійна податкова різниця – різниця, яка виникає в звітному періоді і не 
анулюється в наступних звітних періодах. При цьому вона поділяється на таку, 
що підлягає вирахуванню і таку, що призводить до зменшення податкового 
прибутку (або збільшення збитку). Постійні різниці можуть виникати у 
випадках, коли фактичні витрати підприємства на відповідні цілі фактично 
перевищують норми, встановлені податковим законодавством. Як приклад 
можна навести представницькі витрати, витрати на навчання тощо.  

До постійних податкових різниць можна також віднести такі, які 
виникають у результаті списання витрат на соціальний розвиток; на благочинні 
потреби; на паливно-мастильні матеріали для легкового автотранспорту; 
витрати на проведення прийомів, презентацій, свят, придбання та 
розповсюдження подарунків; фінансові санкції, штрафи, неустойки; 
понаднормативні витрати на відрядження не включаються до витрат для цілей 
визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток тощо, тобто всі 
витрати, які за податковим законодавством не входять або входять лише 
частково до складу витрат платника, а згідно з обліковими стандартами є 
елементами операційних витрат чи інших витрат звичайної діяльності. 

У той же час певних коригувань потребує податкове законодавство, що 
стосуються, наприклад, таких витрат, як благочинні внески чи представницькі 
витрати. Їх не можна пов’язувати з прибутком, одержаним у минулому періоді, 
бо це є недоречністю як економічно, так і соціально, бо не можна щомісячну 
суму благочинного внеску дитячому будинку чи інтернатові для людей 
похилого віку ставити в залежність від того, якою була база оподаткування 
(навіть не фінансовий результат діяльності до оподаткування) у минулому 
періоді. Порядок включення таких витрат до складу витрат платника слід 
максимально спростити. Благочинні внески за підтвердженням їх 
обґрунтованості необхідно включати до витрат платника у повному обсязі, 
надаючи пільги при нарахуванні єдиного соціального внеску. Представницькі ж 
витрати можна включати до витрат платника, наприклад, у певному 
процентному співвідношенні до їх фактично підтвердженого рівня. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що існують значні відмінності 
між вимогами П(С)БО та податкового законодавства. У зв’язку з відмінними 
критеріями щодо порядку оцінювання та визнання доходів і витрат виникають 
невідповідності в їх обліку, що спричинює відокремленість цих двох підходів 
до визначення фінансового результату діяльності, через існування податкових 
різниць. 
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Т.М. Сторожук, канд. екон. наук 
Національний університет ДПС України, м. Ірпінь, Україна 

 
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Ринковим умовам господарювання притаманно створення значної 

кількості різних за величиною підприємств. Разом з тим значна кількість 
підприємств у силу дії тих чи інших обставин припиняє свою діяльність. На 
діяльність підприємства впливають внутрішні та зовнішні фактори. Часто 
підприємства припиняють свою діяльність, оскільки не можуть протидіяти 
конкурентам чи змінам умов ринку, інші банкрутують через невміле 
керівництво. 

Умови діяльності в яких функціонують підприємства України сьогодні, 
характеризуються внутрішніми суперечностями, недосконалістю керівництва, 
нестабільністю зовнішнього середовища, що породжує високий ступінь 
невизначеності. В свою чергу, високий ступінь невизначеності зумовлює 
низьку вірогідність правильного вибору стратегічних рішень і, як наслідок, 
відсутність впевненості в досягненні результатів.  

Для ефективного господарювання в сучасних умовах кожне підприємство 
повинно чітко орієнтуватися та правильно оцінювати результати минулих подій 
та операцій, теперішній стан і свій потенціал та стратегію подальшого 
розвитку. Центральною в діяльності будь-якої організації є роль керівництва. 
Засновник стратегічного обліку Боб Райан писав: «Для серйозного менеджера 
не повинно існувати понять «стрімкого натиску» і «остаточного успіху». 
Необхідно постійно приділяти увагу деталям, уникати, як правило, достатньо 
ризикованих рішень, детально аналізувати сприятливі можливості і чітко 
підтримувати баланс різних сил, які впливають на організацію» [1, с. 8]. 
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Важливою складовою керівної структури підприємства є бухгалтерський облік. 
Оскільки бухгалтерський облік є засобом зняття невизначеності, він має бути 
організований таким чином, щоб забезпечити ефективне прийняття рішень 
менеджерами різних рівнів управління.  

Змінне середовище стало фактором розвитку бухгалтерського обліку та 
звітності [2, с. 64]. Тому зі змінами умов господарювання має змінитися й 
облік. «Косметичне» корегування тут не допоможе. Реалії життя потребують 
більш суттєвих, радикальних змін як теорії, так і практики. Розбіжності 
теоретичних пояснень з емпіричними даними додатково стимулювали розвиток 
бухгалтерського обліку як науки, що має свою теорію та методологію [3, 
с. 411]. Задоволення потреб менеджменту потребує розширення предмета 
бухгалтерського обліку у просторі та часі. Розширення у просторі передбачає 
врахування реалій та вимог зовнішнього середовища. Часове розширення 
потребує інформації про майбутнє підприємства. «Без розвинутої системи 
обліку та отримання інформації про минулі, сучасні та майбутні події 
економічного життя підприємства неможливо приймати обґрунтовані 
управлінські рішення, що пов’язано з ризиком для бізнесу та втратою контролю 
за фінансово-господарською діяльністю» [4, с. 16]. Таким чином, сучасні умови 
діяльності підприємств України, які характеризуються ускладненням 
зовнішнього середовища та швидкими змінами, потребують цілісної моделі 
оцінювання ефективності його діяльності. Отже, задля ефективного розвитку 
підприємства в довгостроковій перспективі бухгалтерський облік має надавати 
інформацію: про минулі події (фінансовий облік), оперативну теперішню 
діяльність (управлінський облік) та факти майбутнього життя (стратегічний 
облік).  

Навіть традиційний фінансовий облік сьогодні потребує змін з метою 
вдосконалення та відповідності вимогам часу. Попередній підхід з упором на 
стандартні процедури уступив місце більш гнучким системам обліку, які 
орієнтовані на аналіз можливостей підприємства [1, с. 13]. Обліковий працівник 
сьогодні – це, перш за все, аналітик, менеджер підприємства. Фінансовий облік 
має не тільки включати спостереження, вимір і опис фактів господарського 
життя, але і здійснювати їх економічне оцінювання. Структура фінансових 
звітів і приміток враховує використання інформації для ретроспективного та 
перспективного аналізу діяльності підприємства: у балансі активи та 
зобов’язання поділяються на поточні та довгострокові, статті активів 
розташовані у порядку зростання їх ліквідності, надання зіставної інформації за 
звітний та попередній періоди тощо. Так, поділ статей балансу за ознакою часу 
на оборотні (поточні) і необоротні (довгострокові) передбачає їх використання 
для розрахунку показників ліквідності та платоспроможності. Додаткова 
інформація для таких розрахунків і аналізу надається у примітках до річної 
фінансової звітності. 

Для забезпечення менеджерів інформацією про поточну діяльність має 
бути відповідним чином організований управлінський облік. Нестабільність 
національної валюти, швидкі зміни ринку та аналітична обмеженість деяких 
грошових показників призвели до того, що сьогодні не можна обмежувати 
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інформацію бухгалтерського обліку лише грошовим вимірником. Менеджери 
для прийняття дієвих управлінських рішень потребують інформації в 
натуральних кількісних вимірниках. Саме управлінський облік в оперативному 
режимі має збирати та опрацьовувати таку інформацію.  

Принцип повного висвітлення, за яким має вестися облік та формуватися 
показники фінансової звітності, передбачає подання інформації про поточні 
наслідки господарських операцій та подій. Майбутні факти господарського 
життя повинні знайти відображення у системі потенційного обліку. 
Стратегічний облік має стати фундаментом бухгалтерського обліку в 
майбутньому. Адже минуле – це історія, а жити потрібно майбутнім.  

На нашу думку, при здійсненні бухгалтерського обліку минулих подій 
необхідно направити свої зусилля на аналіз результатів діяльності з метою пошуку 
резервів покращення ефективності господарювання та визначення своїх 
можливостей. Під час здійснення оперативного обліку основна увага має бути 
направлена на відображення результатів відхилень від планів та прогнозів. Тобто 
оперативний облік має бути максимально направлений на виконання контрольних 
функцій, зокрема ефективно контролювати використання ресурсів підприємства. 

Основне завдання стратегічного обліку полягає у розгляді альтернативних 
варіантів рішень та вибору найкращого. Отже, ключова направленість 
стратегічного обліку полягає у визначенні альтернативних можливостей 
підприємства та їх систематичне використання. Стратегічний облік передбачає 
планування фактів господарського життя та прогнозування їх результатів. 
Відповідно до існуючих вітчизняних та зарубіжних методик такому 
плануванню та прогнозуванню підлягають: визначення обсягів реалізації 
продукції, баланс грошових надходжень та платежів, обсяг доходів та витрат, 
зведений баланс активів та пасивів підприємства, графік беззбитковості, бізнес-
плани тощо. На стратегічному рівні планується і контролюється принциповий 
розвиток всього підприємства на тривалу перспективу. Стратегічним обліком 
Б. Райан [1, c. 52] називає певний спосіб відображення фінансових і облікових 
проблем підприємства. 

Всі три системи бухгалтерського обліку у вигляді фінансового, 
управлінського та стратегічного обліку пов’язані між собою і обумовлюють 
один одного. Будь-який план має складатись на основі попередніх досліджень і 
аналізу та залежить від вибраної стратегії. Бухгалтерський облік має формувати 
різну інформацію для різних цілей та різних рівнів управління. Враховуючи 
суспільне значення бухгалтерського обліку, нагальним є підвищення статусу 
бухгалтера на підприємстві та у суспільстві в цілому. Роль головного 
бухгалтера як керівника полягає в тому, щоб розібратися в ідеях та 
можливостях, зробити їх зрозумілими для керівництва і використати для 
покращення діяльності підприємства.  

 
Список використаних джерел: 1. Райан Б. Стратегический учет для руководителей / 

Б. Райан ; [пер. с англ. под ред. В. А. Микрюкова]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 224 с. 
2. Метью М. Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. Р. Метью, М. Х. Б. Перера ; пер. 
с англ. под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 
3. Теорія бухгалтерського обліку : монографія / Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, 
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ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ 

 
В сучасній економіці великий вплив на розмір прибутку й ефективність 

підприємства мають витрати, пов’язані з пошуком інформації про стан 
параметрів ринку та їхню динаміку, отриманням інформації про потенційних 
ділових партнерів; витрати на проведення переговорів і укладання угод; захист 
від опортуністичної поведінки з боку контрагентів та контроль за виконанням 
умов контрактів, тобто трансакційні витрати підприємства. 

Поняття «трансакція» взяло свій початок та набуло широкого застосування 
представниками школи інституціоналізму (Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
К. Гелбрейт), але подальший розвиток це поняття отримало в роботах науковців 
напрямку неінституціоналізму, найбільш відомими представниками якого є 
Р. Коуз, Д. Норт, К. Ерроу, О. Вільямсон, Т. Еггертссон, С. Чен та ін.  

У межах сучасної економічної теорії вчені по-різному трактують поняття 
«трансакційні витрати». Одні розглядають трансакційні витрати на 
загальнодержавному рівні, до якого відносять сферу обслуговування 
виробництва – органи державного, регіонального і місцевого управління, 
податкову систему, банки, небанківські фінансові установи, правозахисні та 
судові органи, органи прокуратури, торгово-промислові палати, громадські 
організації, центри сертифікації тощо; інші – на рівні підприємств, де 
трансакційними витратами є витрати на проведення переговорів, укладання та 
реалізацію угод, витрати на пошук інформації та дослідження ринку, витрати, 
пов’язані з подоланням опортунізму та ін.  

Д. Норт розглядає трансакційні витрати як плату за неефективність прав 
власності й підкреслює: якби трансакційні витрати дорівнювали нулю, то 
учасники ринку завжди б мали у своєму розпорядженні точні моделі дій. 
Д. Норт враховує витрати на пошук інформації та роботу з нею, очікування 
реакцій, які створюють додаткові витрати. Таким чином, на його думку, 
трансакційні й інформаційні витрати є взаємопов’язаними й альтернативними, а 
отже, не входять до складу трансформаційних [1].  

Дж. Джоунс і С Хілл визначають трансакційні витрати як витрати на 
переговори, моніторинг і виконання угод, які дозволяють сторонам дійти згоди. 

Категорія трансакційних витрат набула й певного уточнення у вітчизняній 
науковій думці, причому варто виокремити вказані нижче концептуальні 
напрями вивчення трансакційних витрат. О.П. Власенко під трансакційними 
розуміє сукупність економічних витрат на організацію і проведення контракції 
між суб’єктами економічних відносин, що обумовлені відповідними 
формальними і неформальними умовами функціонування ринку [2, с. 5]. 
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О.В. Шепеленко трактує поняття трансакції в економічній діяльності як 
безперервний процес діяльності суб’єктів господарювання у внутрішніх і 
зовнішніх взаєминах, який охоплює стосунки і дії, що передують угоді, саму 
угоду, укладення контракту, післяконтрактне обслуговування, контроль і 
коригування дій [6, с. 12]. Г.А. Макухін в основі передумов вивчення 
трансакційних витрат розглядає інституційні зміни в Україні, зокрема процеси 
специфікації прав власності через передачу їх з рук держави до рук приватних 
агентів та процеси переходу від планового регулювання до ринкового, що 
передбачає зміну ролі держави в економіці [4, с. 7-8]. Н.М. Волоснікова 
обґрунтовує механізми активізації інноваційної діяльності в економіці на основі 
розвитку інститутів, які беруть участь в інноваційних процесах та метою 
створення яких є істотна мінімізація трансакційних витрат, що є значними під 
час розроблення і впровадження інновацій у перехідних економіках [3, с. 5]. 

З метою ведення бухгалтерського обліку, для надання релевантної 
інформації для управлінського персоналу, трансакційні витрати слід поділяти 
на такі види: 

1. Щодо середовища виникнення: зовнішні і внутрішні. 
2. За частотою виникнення: разові і регулярні. 
3. За податковим визнанням: які включаються у витрати з метою 

оподаткування, і які не включаються. 
4. За характером господарських процесів: інформаційні, договірні, торгові, 

правові [5, с. 159]. 
Як бачимо, наукова проблема щодо облікового відображення 

трансакційних витрат існує. Спрямування наукових досліджень в обліковій 
сфері на вивчення впливу інституційної економічної теорії є проривом. 
Накопичення наукових праць вказаного напряму сформує нову парадигму 
управлінського обліку, в основі якої будуть вчення про обліковий вимір 
трансакцій та інституціональний підхід до відображення та впорядкування 
господарських процесів у кругообігу капіталів. 

 
Список використаних джерел: 1. Бонарев В. В. Трансакційні витрати як економічна 

категорія [Електронний ресурс] / В. В. Бонарев // Облік і фінанси. – 2011. – № 8. – Режим 
доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc...8.../8.pdf. 2. Власенко О. П. Управління 
трансакційними витратами в агробізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)” / О. П. Власенко. – Житомир, 2009. – 20 с. 3. Волоснікова Н. М. Трансакційні 
витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук / Н. М. Волоснікова ; Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний ін-т". – Х., 2008. – 20 с. 4. Макухін Г. А. Оцінка трансакційних 
витрат підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / 
Г. А. Макухін ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – 
Луганськ, 2005. – 20 с. 5. Садовська І. Б. Історичні аспекти теорії трансакційних витрат і їх 
вплив на розвиток управлінського обліку / І. Б. Садовська // Економічна теорія та економічна 
історія : збірник наукових праць. ЛНТУ. – 2010. – № 7 (28), ч. 2. – С. 157-166. 
6. Шепеленко О. В. Управління трансакційними витратами в економіці України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління 
національним господарством” / О. В. Шепеленко. – Донецьк, 2008. – 34 с. 
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ЩОДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 
НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 

 
При створенні підприємства його учасники (засновники) до статутного 

капіталу, у визначених законом випадках, можуть вносити необоротні 
матеріальні та нематеріальні активи. Порядок відображення в обліку таких 
операцій наведено у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку щодо 
операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах [1] та у 
Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів [2]. 

Рекомендаціями для акціонерних товариств передбачено внесок до 
статутного капіталу необоротних матеріальних та нематеріальних активів 
відображати бухгалтерським проведенням за дебетом рахунків 10 “Основні 
засоби”, 12 “Нематеріальні активи” та кредитом субрахунку 425 “Інший 
додатковий капітал”. Для інших господарських товариств пропонується 
кредитувати рахунок 46 “Неоплачений капітал”. Тобто при внесенні основних 
засобів до статутного капіталу, згідно з зазначеними рекомендаціями, 
капітальні інвестиції не відображаються. Крім того, в обох рекомендаціях 
наведені бухгалтерські проводки незалежно від того, вносяться необоротні 
матеріальні чи нематеріальні активи до статутного капіталу при створенні 
підприємства, чи його поповненні після створення. В обох рекомендаціях не 
зазначається і про виникнення податкового кредиту у об’єкта інвестування.  

Отже, з зазначених рекомендацій випливає наступне: якщо 
новоствореному акціонерному товариству продати основні засоби, отримати за 
них гроші, а потім у нього на цю ж суму купити акції, то у такого товариства 
слід відображати капітальні інвестиції, а якщо безпосередньо внести до 
статутного капіталу об’єкта інвестування основні засоби, то капітальні 
інвестиції на рахунках бухгалтерського обліку не відображаються.  

Розглянемо зазначені рекомендації з позицій інвестора та об’єкта 
інвестування.  

Згідно з пп. 14.1.202 Податкового кодексу України продаж (реалізація) 
товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-
продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими 
договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату 
або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з 
безоплатного надання товарів [3]. Отже, операція з передачі інвестором 
необоротних матеріальних чи нематеріальних активів до статутного капіталу 
іншого підприємства в обмін на корпоративні права є операцією з продажу 
таких активів і придбання корпоративних прав, тобто практично відбувається 
бартерна операція. Відповідно, об’єкт інвестування купує необоротні 
матеріальні або нематеріальні необоротні активи в обмін на акції (частки) 
власної емісії, а отже, здійснює капітальні інвестиції.  
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Згідно з П(с)БО 7 “Основні засоби” капітальні інвестиції в необоротні 
матеріальні активи — витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію 
(інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), 
виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому 
числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і 
устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством [4].  

Розглянемо отримання основних засобів в обмін на корпорвтивні права з 
іншого погляду. Обмін відбувається на підставі договору. Обєкти необоротних 
матеріальних чи нематеріальних активів отримуються від інвестора за типовою 
накладною, або за актом приймання-передачі. Вважати такий прийнятий об’єкт 
готовим до використання за призначенням у багатьох випадках не можна. Так, 
якщо передається будівля, то для використання за призначенням вона часто 
потребує ремонту, а також держреєстрації на неї прав власності. Ще наглядніше 
виглядає передача автотранспортних засобів, адже для того, щоб їх можна було 
експлуатувати, як мінімум треба їх належним чином зареєструвати.  

Передача основних засобів здійснюється на основі договору за накладною 
чи актом передачі. Проте документом, що підтверджує готовність об’єкта до 
використання за призначенням, є Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1) [5]. Отже, приймання і введення в 
експлуатацію не співпадають у часі, а тому й виникає потреба прийняті основні 
засоби попередньо обліковувати за субрахунком 152 “Придбання 
(виготовлення) основних засобів”. 

У багатьох випадках при сплаті внесків до статутного капіталу майном у 
об’єкта інвестування може виникати податковий кредит з податку на додану 
вартість. Зокрема, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю 
підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня 
державної реєстрації товариства [6]. Таке товариство може до сплати 
статутного капіталу основними засобами зареєструватись платником податку 
на додану вартість, а тому при внесенні їх до статутного капіталу іншим 
підприємством може відображати податковий кредит. Інша ситуація в 
акціонерних товариств. Так, для створення акціонерного товариства засновники 
повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та 
здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства [7]. Отже, при 
заснуванні товариства спочатку акції розміщуються, сплачуються, проводяться 
збори засновників і вже після цього здійснюється реєстрація товариства. У 
цьому разі при отриманні в рахунок сплати за акції основних засобів, внаслідок 
відсутності реєстрації товариства, податковий кредит відображати не можна. 
Інша справа, коли прийнято рішення про збільшення статутного капіталу. У 
цьому разі акціонерне товариство може бути вже платником ПДВ і відображати 
податковий кредит за сплатою за акції майном. Право об’єкта інвестування на 
податковий кредит підтверджується також п. 1 ст. 198 Податкового кодексу 
України. Проте згідно з пп. 196.1.1 Податкового кодексу України, якщо акції 
передаються емітентом в обмін на товарно-матеріальні цінності або послуги, 
останній повинен нарахувати податкове зобов’язання. 
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На основі здійсненого дослідження пропонується при внесенні 
необоротних матеріальних та нематеріальних активів до статутного капіталу в 
об’єкта інвестування відображати капітальні інвестиції.  

 
Список використаних джерел: 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
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[Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. – Режим доступу : http:// 
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РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ВИТРАТАМИ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Останнім часом все більше уваги приділяється питанням обліку витрат. За 

рахунок впровадження нових технологій, раціональнішої організації праці 
робітників можуть бути скорочені прямі матеріальні витрати. Проте вплив 
бухгалтерів-аналітиків і працівників планово-економічного відділу на ці 
процеси достатньо обмежений. Так, на автотранспортних підприємствах, 
наприклад, витрати на паливо у загальній структурі витрат займають близько 
25 %, а тому особливо важливо знайти резерви для його економії. Одним із 
інструментів вирішення поставленого завдання може стати використання 
методики бюджетування на нульовій основі (ZBB).  

Основними напрямками методики бюджетування при управлінні 
витратами на автотранспортному підприємстві є: 

- визначення об’єктів бюджетування (за окремими структурними 
підрозділами чи центрами формування витрат), призначення їх керівників і 
формулювання цілей реалізації (з позиції АТП); 
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- розроблення комплексу рішень (для кожного окремого структурного 
підрозділу) за альтернативними варіантами витрат; 

- встановлення критеріїв ранжування (оцінки і відбору) прийняття 
рішень; 

- ранжирування за важливістю отримання фінансування для кожного 
центру формування витрат; 

- представлення бюджетів на затвердження; 
- визначення лімітів витрат, виходячи із загальних фінансових 

можливостей АТП і вибір пакетів відповідних рішень. 
При використанні бюджетування в управлінні витратами необхідно 

дотримуватись постановки чітких цілей і постійного контролю за їх 
досягненням: на кожному етапі має відображатися результат, максимально 
використовуватись наявні технічні можливості, розподілятися зони 
відповідальності на кожному етапі перевізного процесу. 

Жоден з відомих способів калькуляції (direct costing, standard costing і так 
далі) не дозволяє управляти витратами, тому що не розкриває сутність їх появи, 
а отже, не дозволяє розробити систему заходів по управлінню витратами. Цю 
проблему вирішує система ZBB, яка припускає комплексний аналіз статей 
витрат, причин їх виникнення та відхилень. Економія досягається не при 
реалізації інвестиційного проекту, а за рахунок вдосконалення роботи 
персоналу, чіткого дотримання правил експлуатації автомобілів (рівномірний 
рух, обмеження використання кондиціонера, вимкнення двигуна при тривалих 
зупинках, щоденний контроль необхідного тиску в шинах і т. д.). 

Використання цієї методики бюджетування дозволить: значно підвищити 
ступінь доступності, об’єктивності й оперативності інформації; сформувати 
необхідну інформаційно-аналітичну базу для ухвалення раціональних 
управлінських рішень щодо сумарних витрат і оновлення матеріально-технічної 
бази; підвищити якість аналізу показників рівня витрат; своєчасно виявляти 
диспропорції, відхилення від планових показників, фактори, що на них 
впливають, і вживати заходи по їх мінімізації, тобто підвищити рівень 
регулюємості витрат; створити передумови для подальшого вдосконалення 
інструментів управління підрозділами АТП.  
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ 
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПЕРАЦІЙ З НАГРОМАДЖЕННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ  

 
З метою збільшення виробничого потенціалу, підприємства здійснюють 

будівництво нових виробничих приміщень, реконструкцію наявних цехів, 
впроваджують сучасні робочі машини та устаткування, закуповують нові 
прилади, інструменти, інвентар та інші матеріальні і нематеріальні необоротні 
активи Тобто здійснюють діяльність з капітального інвестування, яка вимагає 
ведення окремого обліку, складовою частиною якого має стати облік 
фінансування капітальних інвестицій.  

Зважаючи на те, що в українських нормативних регламентах з 
бухгалтерського обліку не визначено порядку ведення обліку фінансування 
капітальних інвестицій, у підприємств відсутня системна достовірна 
бухгалтерська інформація про джерела та обсяги фінансування капітальних 
інвестицій і, як наслідок, допускається неконтрольоване використання 
(іммобілізація) оборотних коштів на ці потреби. У цьому контексті 
пропонується формувати інвестиційно-інноваційний фонд підприємства та 
відображати на бухгалтерських рахунках операції з надходження та 
використання інвестиційних коштів. 

Облік коштів зазначеного фонду доцільно здійснювати на рахунку 48 
«Цільове фінансування», передбачивши окремий субрахунок, наприклад, 485 
«Інвестиційно-інноваційний фонд». Основними джерелами його формування 
мають бути власні кошти підприємства (прибуток, амортизація та резервний 
капітал), бюджетні асигнування і залучені ресурси (банківські кредити, кошти, 
внесені різними організаціями та громадянами). 

Скерування прибутку до інноваційно-інвестиційного фонду в 
бухгалтерському обліку доцільно відображати записом за дебетом рахунку 44 
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», субрахунок 441 «Прибуток 
нерозподілений», у кореспонденції з кредитом рахунку 48 «Цільове 
фінансування», субрахунок, 485 «Інвестиційно-інноваційний фонд».  

Важливим джерелом фінансування капітальних інвестицій є амортизаційні 
відрахування за основними засобами, нематеріальних, довгостроковими 
біологічними та іншими необоротними активами. Але відповідно до Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [1] нараховані 
амортизаційні кошти передбачено включати до складу відповідних витрат 
підприємства (прямих витрат на виробництво продукції, загальновиробничих, 
адміністративних, збутових і ін.) і не визначено порядку системного обліку їх 
цільового використання. У зв’язку з цим пропонується внести зміни до чинного 
порядку відображення у бухгалтерському обліку амортизаційних коштів. 
Зокрема, доцільно у складі рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 
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платежів» запровадити окремий субрахунок, наприклад, 479 «Амортизаційний 
фонд», на якому акумулювати усі суми нарахованої амортизації необоротних 
активів. Такі операції в обліку відображатимуться проведеннями за дебетом 
відповідних рахунків обліку витрат (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі 
витрати», 92 «Адміністративні витрати» та ін.) у кореспонденції з кредитом 
рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», субрахунок 479 
«Амортизаційний фонд».  

Скерування амортизаційних коштів до інноваційно-інвестиційного фонду 
підприємства відображатимуть проведенням за дебетом рахунку 47 
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів», субрахунок 479 «Амортизаційний 
фонд» і кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування», субрахунок 485 
«Інвестиційно-інноваційний фонд». Документом, на підставі якого необхідно 
зробити такий запис, буде бухгалтерська довідка, в якій необхідно зазначити 
тільки загальну величину нарахованих у звітному місяці амортизаційних 
коштів усіх видів необоротних активів підприємства (основних засобів, 
нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів). Очевидно, що 
субрахунок 479 «Амортизаційний фонд» буде транзитним і, зазвичай, не 
матиме сальдо. 

Як джерело формування інноваційно-інвестиційного фонду на 
підприємствах можуть використовувати кошти наявного (сформованого 
раніше) резервного капіталу. Така операція в обліку відображатиметься на 
підставі розпорядження керівника підприємства або іншого затвердженого 
документа, наприклад, протоколу зборів засновників або акціонерів чи інших 
керівних органів, за дебетом рахунку 43 «Резервний капітал» і кредитом 
рахунку 48 «Цільове фінансування», субрахунок 485 «Інвестиційно-
інноваційний фонд». 

Для фінансування капітальних інвестицій підприємства можуть залучати 
запозичені кошти, зазвичай, – довгострокові кредити фінансових установ. При 
зарахуванні позикових коштів на банківський рахунок підприємства, відповідно 
до банківської виписки, у бухгалтерському обліку цю операцію відображають 
проведенням за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредитом рахунку 50 
«Довгострокові позики». Одночасно, ці кошти доцільно показати в якості 
окремого джерела фінансування капітальних інвестицій. Тобто, таку операцію в 
бухгалтерському обліку можна відображати за дебетом рахунку 18 «Інша 
довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 
субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» у кореспонденції з кредитом 
рахунку 48 «Цільове фінансування», субрахунок 485 «Інвестиційно-
інноваційний фонд». В якості первинного документа для відображення цієї 
операції слугуватиме бухгалтерська довідка. 

Використання коштів інноваційно-інвестиційного фонду для фінансування 
капітальних інвестицій з придбання та створення необоротних активів у системі 
бухгалтерського обліку відображатиметься проведеннями за дебетом рахунку 
48 «Цільове фінансування», субрахунок 485 «Інвестиційно-інноваційний фонд» 
у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків обліку ресурсів, 
використовуваних для діяльності з капітального інвестування (31 «Рахунки в 
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банках», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 
ін.). 

Таким чином, усі видатки (використання коштів або інших ресурсів), 
пов’язані з процесами придбання або створенням необоротних активів, 
незалежно від їх видів (придбані матеріальні ресурси, надані підрядниками 
інвестиційні послуги, виконані роботи господарським способом і ін.), відразу ж 
акумулюватимуться на субрахунку 485 «Інвестиційно-інноваційний фонд». 
Кредитове сальдо цього субрахунку вказує про наявність коштів для 
подальшого фінансування капітальних інвестицій. Якщо ж сальдо матиме 
дебетове значення, то на підприємстві допущено надмірне використання 
ресурсів для потреб його інвестиційної діяльності.  

Зрозуміло, що запропонована система обліку операцій з фінансування 
капітальних інвестицій підприємства неодмінно вплине на зміну чинного 
порядку обліку інших господарських операцій. Зокрема, необхідно буде 
запровадити синтетичний та аналітичний облік формування і використання 
амортизаційного фонду підприємства, капіталу в необоротних активах, джерел 
погашення довготермінових кредитів та змінити порядок обліку зношення 
необоротних активів. 

Отже, запровадження системного синтетичного та аналітичного 
бухгалтерського обліку операцій з фінансування капітальних інвестицій, хоч і 
збільшить кількість облікових операцій, але забезпечить формування 
оперативної достовірної бухгалтерську інформації про наявність та 
використання інвестиційних коштів і сприятиме здійсненню на підприємствах 
дієвого контролю за ефективним витрачанням інвестиційних ресурсів.  

 
Список використаних джерел: 1. Інструкція про застосування Плану рахунків 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА 
ОПЕРАЦІЯМИ З КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Діяльність підприємства з придбання, створення та капітального 

поліпшення основних засобів, нематеріальних, довгострокових біологічних та 
інших необоротних активів є складовою частиною його інвестиційної 
діяльності. Відповідно до норм Податкового кодексу України [1], операції з 
капітальними інвестиціями підприємств, які використовують загальну систему 
оподаткування, підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.  

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість за операціями з 
придбання, створення та поліпшення власних необоротних активів виробничо-
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господарського призначення у підприємств не виникають. Але, якщо на 
підприємстві, господарським способом, здійснюють таку діяльність щодо 
необоротних активів невиробничого призначення, податкові зобов’язання з 
податку на додану вартість необхідно нараховувати. Базою для їх визначення 
слугують кошторисна вартість або фактичні витрати по кожному із об’єктів 
інвестування. При цьому необхідно враховувати не тільки прямі, а теж і 
накладні витрати. Тому на підприємстві необхідно організувати чітку систему 
позамовного обліку фактичних витрат за кожним з об’єктів капітального 
інвестування. 

У процесі обліку інвестиційних витрат за позамовним методом не виникає 
проблем з визначенням фактичної величини прямих матеріальних, трудових та 
інших витрат, які нагромаджують на аналітичних рахунках (наприклад, у 
картках обліку інвестиційних витрат). Коди аналітичних рахунків у кожному з 
первинних документів (звіти про використання матеріалів, відрядні наряди та 
ін.) мають вказувати особи, відповідальні за їх оформлення.  

До складу фактичних накладних інвестиційних витрат по кожному із 
замовлень необхідно включати належну частку загальновиробничих витрат 
підрозділів, що виконують інвестиційні роботи та відповідну величину витрат з 
утримання загальногосподарських підрозділів, які координують діяльність 
підприємства з капітального інвестування (відділ капітального інвестування, 
відділ нестандартного обладнання тощо).  

Після закінчення поточного місяця і визначення фактичних повних витрат 
за завершеними і прийнятими замовниками роботами зі створення або 
поліпшення невиробничих необоротних активів оформляють податкові 
накладні. Вказані у них розміри податкових зобов’язань з податку на додану 
вартість будуть складовою частиною інвестиційних витрат, які обліковують на 
рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та, відповідно, й первісної вартості таких 
облікових об’єктів необоротних активів. У бухгалтерському обліку суми 
податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображають 
проведеннями за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунки 151 
«Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 
та ін.) і кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», 
субрахунок 641 «Розрахунки за податками». 

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість виникають у 
підприємства й у випадках, коли його невиробничі підрозділи, для 
використання в ролі необоротних активів, отримують зі складу цінності, які 
раніше придбані для операційної діяльності. Документування та облік таких 
операцій здійснюють аналогічно як охарактеризовано вище. 

У разі придбання, створення або капітального поліпшення необоротних 
активів виробничо-господарського призначення підрядним способом 
підприємства мають право на податковий кредит з податку на додану вартість. 
Підставою для його відображення у бухгалтерському обліку є податкові 
накладні постачальників та підрядних організацій. При цьому немає значення 
дата початку чи завершення робіт з капітального інвестування або отримання 
чи використання інвестиційних матеріальних цінностей. Основним чинником 



 24 

при кредитуванні податку на додану вартість, за наявності податкової 
накладної постачальника або підрядної організації, є здійснення першої з подій 
– проведення оплати за матеріальні цінності, роботи чи послуги або їх 
отримання. 

При здійсненні операцій з оплати грошових авансів постачальникам або 
підрядним організаціям, які в обліку проводять за дебетом рахунку 37 
«Розрахунки з різними дебіторами», субрахунок 371 «Розрахунки за виданими 
авансами» у кореспонденції з рахунком обліку грошових коштів, податковий 
кредит з податку на додану вартість відображають проведенням за дебетом 
рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», субрахунок 641 
«Розрахунки за податками» і кредитом цього ж рахунку, субрахунок 644 
«Податковий кредит». Пізніше, у місяці, в якому аванс буде зараховано як 
оплата за отримані інвестиційні матеріальні цінності або послуги (таку 
операцію, зазвичай, відображають проведенням за дебетом рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та кредитом рахунку 37 
«Розрахунки з різними дебіторами», субрахунок 371 «Розрахунки за виданими 
авансами»), сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит» необхідно списати. 
Тобто здійснити бухгалтерський запис за дебетом субрахунку 644 «Податковий 
кредит» у кореспонденції з кредитом рахунку 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками». 

При здійсненні розрахунків з постачальниками та підрядниками за 
отримувані матеріальні цінності або послуги, на умовах попередньої оплати, – 
цю операцію, зазвичай, відображають проведенням за дебетом рахунку 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками та кредитом рахунку 31 
«Рахунки в банках» – на суму податкового кредиту з податку на додану 
вартість, за наявності податкової накладної, дебетують субрахунок 641 
«Розрахунки за податками» і кредитують субрахунок 644 «Податковий кредит». 
Далі, у місяці, в якому отримані документи про надходження матеріальних 
цінностей або завершення робіт, сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит» 
списують. Тобто дебетують субрахунок 644 «Податковий кредит» і кредитують 
рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». 

За умови, коли першою подією є отримання інвестиційних матеріальних 
цінностей або послуг, податковий кредит з податку на додану вартість, 
відповідно до отриманих податкових накладних, в обліку відображають 
проведенням за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», 
субрахунок 641 «Розрахунки за податками» і кредитом рахунку 63 «Розрахунки 
з постачальниками та підрядниками». Аналогічно обліковують кредитування 
податку на додану вартість і у випадках, якщо оплата та отримання 
інвестиційних матеріальних цінностей або послуг мали місце в одному і тому ж 
звітному місяці. 

У разі придбання або створення підприємством необоротних активів 
невиробничого призначення підприємство немає права на податковий кредит з 
податку на додану вартість. У цьому випадку на загальну суму (разом з 
податком на додану вартість), яка зазначена у документах і підлягає оплаті, 
складають проведення за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» 



 25 

(відповідні субрахунки) та кредитом рахунку 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками». 

При імпортуванні інвестиційних матеріальних цінностей або послуг, 
підприємства завжди повинні визначати податкові зобов’язання з податку на 
додану вартість та сплачувати їх до бюджету, а податкове кредитування можна 
застосовувати тільки щодо операцій з капітальними інвестиціями у необоротні 
активи виробничо-господарського призначення.  

Отже, на підприємствах, які здійснюють діяльність з капітальними 
інвестиціями, важливою складовою частиною організації їх обліку є облік 
податку на додану вартість. 

 
Список використаних джерел: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VІ. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 
 

Будь-яке підприємство зацікавлене в поповненні власних обігових коштів. 
Одним з інструментів перерозподілу тимчасово вільних коштів суб’єктів 
господарювання є поворотна фінансова допомога. Правовою основою для 
отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики [1]. 

Згідно з Податковим кодексом України, поворотна фінансова допомога – 
це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, 
який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 
компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 
обов’язковою до повернення [2]. 

У отримувача поворотної фінансової допомоги сума одержаних коштів 
відображається у складі кредиторської заборгованості: 

- поточної – на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 
(якщо умовами договору передбачено її повернення протягом 12 місяців з дати 
балансу); 

- довгострокової – на субрахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання” 
(якщо заборгованість буде погашено протягом строку, що перевищує 12 
місяців, починаючи з дати балансу). 

У свою чергу, в надавача поворотна фінансова допомога розглядається як 
дебіторська заборгованість: 

- поточна – на субрахунку 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” (якщо 
фінансова допомога буде повернена протягом 12 місяців з дати балансу); 

- довгострокова – на субрахунку 183 “Інша дебіторська заборгованість” 
(якщо заборгованість буде погашена протягом строку, що перевищує 12 
місяців, починаючи з дати балансу) (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Типова кореспонденція рахунків з обліку отримання та повернення фінансової 

допомоги в надавача та отримувача 
Кореспонденція 

рахунків Зміст господарської операції 
Дебет Кредит 

У надавача поворотної фінансової допомоги 
Отримано поворотну фінансову допомогу: 
- короткострокову 
- довгострокову 

 
311 
311 

 
685 
55 

Переведено суму неповернених коштів до складу поточних 
зобов’язань, якщо на дату балансу термін погашення за договором не 
більше року 55 611 
Повернено суму фінансової допомоги надавачу: 
- короткострокової 
- переведеної зі складу довгострокової  

 
685 
611 

 
311 
311 

В отримувача поворотної фінансової допомоги 
Надано поворотну фінансову допомогу: 
- короткострокову 
- довгострокову 

 
377 
183 

 
311 
311 

Переведено дебіторську заборгованість за фінансовою допомогою до 
складу короткострокової, якщо на дату балансу термін погашення за 
договором не перевищує одного року 377 183 
Отримано повернену суму фінансової допомоги 311 377 

 

Поворотна фінансова допомога є найбільш розповсюдженим джерелом 
поповнення обігових коштів юридичних та фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності. Оподаткування отриманої поворотної фінансової 
допомоги для платника податку на прибуток залежить від того, від кого вона 
отримана – від платника чи неплатника податку на прибуток (табл. 2). 

Таблиця 2 
Модель податкових наслідків отримання поворотної фінансової допомоги 

залежно від податкового статусу надавача 
  Надавач допомоги 
 Податковий 

статус 
Платник податку на 

прибуток 
Неплатник податку на 

прибуток 
Засновник 

Платник 
податку на 
прибуток 

Основна сума не вклю-
чається до розрахунку 
оподатковуваного дохо-
ду. Сума умовних про-
центів, нарахованих на 
залишок неповернених 
коштів на кінець звітного 
періоду, відноситься до 
безповоротної допомоги 
і оподатковується на за-
гальних підставах 

Допомога відноситься 
на інші доходи на 
суму, що залишилася 
неповерненою на кі-
нець звітного податко-
вого періоду (при 
поверненні в майбут-
ніх податкових пері-
одах ця сума збільшує 
витрати отримувача) 

Допомога не включа-
ється до доходів отри-
мувача в разі її повер-
нення надавачу впро-
довж 365 календарних 
днів з дати отримання. 
В іншому випадку – 
застосовуються правила 
для платників та 
неплатників податку на 
прибуток 

О
тр
им

ув
ач

 д
оп
ом

ог
и 

Неплатник 
податку на 
прибуток 

До складу доходів не включаються суми поворотної допомоги, 
отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її 
отримання. При неповерненні такої допомоги вона відноситься на 
доходи без можливості коригування у майбутньому 
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До неплатників податку на прибуток (крім нерезидентів, платників 
єдиного податку, фізичних осіб-підприємців) у цьому випадку відносять також 
платників за ставкою 0 %, частково та тимчасово звільнених від оподаткування. 

Базовим податковим (звітним) періодом для цілей сплати податку на 
прибуток є календарний квартал. 

Умовні проценти (УП), що нараховуються на суму, яка залишилася 
неповерненою на кінець звітного періоду, визначаються за формулою (1): 

/ ,УП НД ОС КД ПР= ⋅ ⋅      (1) 

де НД – сума неповерненої фінансової допомоги; 
ОС – величина облікової ставки НБУ; 
КД – кількість днів користування фінансовою допомогою; 
ПР – кількість днів у поточному році. 
Сума умовно нарахованих процентів у бухгалтерському обліку отримувача 

допомоги не відображається. Оподаткування поворотної фінансової допомоги у 
особи, яка її надала (позикодавець), не призводить до податкових наслідків у 
останнього. 

Таким чином, на прикладі поворотної фінансової допомоги спостерігаємо 
подальше посилення дисбалансу між податковим та фінансовим обліком, яке 
зумовлене: 

- наявністю умовних процентів, які збільшують базу оподаткування 
податком на прибуток в отримувача допомоги, однак не відображаються на 
рахунках бухгалтерського обліку; 

- присутністю у податковому законодавстві календарних строків з 
прив’язкою до податкового періоду та календарного року, в той час як визнання 
та розподіл заборгованості в бухгалтерському обліку відбувається, виходячи з 
дати балансу. 

 
Список використаних джерел: 1. Габрук О. Поворотна фінансова допомога як 

інструмент поповнення обігових коштів суб’єктів господарювання / О. Габрук // Вісник 
податкової служби України. – 2011. – № 36 (656). – С. 39-43. 2. Податковий кодекс України 
від 02.12.2010 № 2755-VI. 
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 

 
Малий бізнес – це окремий та специфічний сектор економіки, що 

вважається найбільш перспективною та інноваційною формою ведення бізнесу. 
Однак розвиток та стабільне функціонування цього сектору економіки значною 
мірою залежить від державної підтримки та регулювання, а також від 
розвиненої інфраструктури ринку. Організаційні та функціональні особливості 
малих підприємств (невеликі розміри підприємства, обмежені обсяги 
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оборотного капіталу, спрощена система управління, висока гнучкість діяльності 
та необхідність конкуренції на ринку з підприємствами великого та середнього 
бізнесу та ін.) вимагають особливого підходу до державного регулювання їх 
діяльності, що також проявляється в організації бухгалтерського обліку і 
складанні фінансової звітності.  

Необхідність зниження трудомісткості облікових робіт для невеликих 
підприємств була доведена в СРСР ще на початку 60-х років ХХ ст., що 
знайшло відображення у розробленні та впровадженні Інструкції по 
застосуванню єдиної журнально-ордерної форми обліку для невеликих 
підприємств і господарських організацій від 06.06.60 р. №176 [1]. З того часу 
відбувалися систематичні зміни в удосконаленні організації спрощеної форми 
обліку, а саме: у складі та змістовному навантаженні облікових регістрів, 
методиці їх заповнення, зв’язку з планом рахунків та формами фінансової 
звітності, що більш детально досліджено у попередніх публікаціях автора [2].  

На основі вивчення та аналізу досвіду розвитку спрощених форм 
бухгалтерського обліку та дослідження напрямів удосконалення змісту та 
структури форм фінансової звітності на малих підприємствах за допомогою 
інструментів періодизації можна виокремити низку критеріїв та 
класифікаційних ознак періодизації (табл.). 

Таблиця 
Етапи розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств 

малого бізнесу за критеріями періодизації 
 

Класифікаційні 
ознаки 

Етапи розвитку 

1 2 
За формою бухгал-
терського обліку 

- журнально-ордерна форма обліку для невеликих підприємств і 
господарських організацій (1960-1996 рр.); 
- спрощена форма бухгалтерського обліку (проста форма – без 
використання регістрів обліку майна малого підприємства та 
форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку 
майна малого підприємства); 
- спрощений облік доходів і витрат (з 2011 року) 

За впливом норматив-
ного регулювання на 
структуру фінансової 
звітності 

- повне регламентування структури та форми фінансової 
звітності;  
- зниження рівня регламентування структури форм фінансової 
звітності (з 2013 року) 

За стандартами 
бухгалтерського обліку 

- застосування тільки національних стандартів бухгалтерського 
обліку;  
- існує право вибору щодо застосування національних або 
міжнародних стандартів (МСФЗ для МСП) (з 2012 року) 

За формою фінансової 
звітності 

- бухгалтерський баланс малого підприємства (1998-1999 рр.); 
- фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва (з 2000 
року); 
- спрощений фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва 
(з 2011 року); 
- форми фінансової звітності за НП(С)БО 1 або МСФЗ для МСП 
(з 2012 року) 
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Закінчення табл. 
1 2 

За структурою плану 
рахунків 

- загальний план рахунків (до 1960 року); 
- спрощення плану рахунків за допомогою групування 
облікових даних на узагальнених рахунках (1960-1999 рр.); 
- робочий план рахунків на основі загального плану рахунків 
бухгалтерського обліку; 
- спрощений план рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого 
підприємництва (з 2001 року); 
- звільнення від використання плану рахунків бухгалтерського 
обліку (для окремої категорії малих підприємств) (з 2011 року) 

За метою 
бухгалтерського обліку 

- контроль за використанням державних ресурсів і напрями 
розподілу прибутку; 
- трансформація національної системи бухгалтерського обліку з 
вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами 
фінансової звітності (з 1998 року); 
- підвищення якості і корисності фінансової інформації та 
задоволення інформаційних потреб користувачів 

 
Вивчення розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

підприємств малого бізнесу за критеріями періодизації дозволяє сформувати 
комплексне бачення та розуміння процесів, що відбувались на нормативному 
рівні в частині спрощення вимог до бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності та удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою 
підвищення рівня корисності результативної облікової інформації для 
користувачів впродовж останніх 50 років у СРСР та Україні.  
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МЕТОД КОМПАРАТИВІСТИКИ В ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

СУБ’ЄКТА-БОРЖНИКА 
 

Реформування бухгалтерського обліку в Україні, складання фінансової 
звітності певними видами підприємств, зокрема у реальному секторі економіки, 
за правилами міжнародної практики бухгалтерського обліку викликало 
пожвавлену дискусію з приводу компліментарності методологічних та 
методичних підходів національної та міжнародної теорії і практики 
бухгалтерського обліку [1; 2; 12; 14; 15; 16; 20]. В антикризовому управлінні 
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суб’єкта-боржника у цьому сенсі центральне місце займають дебіторська та 
кредиторська заборгованості, рівні яких є впливовими факторами щодо 
відновлення платоспроможності боржника, важливою складовою 
інформаційного поля задля учасників та зацікавлених осіб антикризових 
процедур. Пошук удосконалення методологічних підходів до дебіторської та 
кредиторської заборгованостей як об’єктів бухгалтерського обліку зумовлює 
використання компаративістики, наукового методу порівняння, з метою 
встановлення подібностей та відмінностей, можливостей застосування більш 
прогресивного знання. 

Компаративістика (від лат. comparatio – рівне співвідношення, 
порівняння), як термін, узагальнює сукупність методів порівняння у різних 
галузях гуманітарного знання – права, лінгвістики, літературознавства, 
економіки [3; 7; 17; 18]. Загальні методологічні підходи компаративістики як 
методу наукового пізнання у філософській теорії дозволяють виділити та 
екстраполювати принципи та функції конкретної сфери знань на інші з 
урахуванням їх потреб. 

В основі процесу порівняння наприклад, таких різнорідних галузей знань, 
як право і лінгвістика як фундамент, на якому виникає і розвивається 
компаративістика, лежать загальні принципи [7; 17; 18; 19], які можливо 
використовувати і в бухгалтерському обліку: принцип порівнянності явищ, 
інститутів та інституцій; принцип відповідності один одному різних рівнів, 
форм і видів елементів порівнюваних систем; принцип врахування історичних, 
національних, економічних, соціально-політичних та інших умов, в яких 
виникають і розвиваються порівнювані облікові системи; принцип 
встановлення не тільки загальних рис, але й особливостей, а також специфічних 
ознак, властивих окремим системам [19, с. 255]. За першим визначальним 
принципом має враховуватися наявність у об’єктів аналізу загальних рис, 
приналежність до того самого роду чи виду, наявність у них подібних структур, 
функцій, загальної сфери застосування тощо. За другим важливим принципом 
порівнянню підлягають лише однопорядкові явища, узяті у відповідних формах 
і розглянуті на відповідних рівнях [19, с. 311], інакше кажучи, поряд з 
порівняльним аналізом систем обліку є корисним порівняння окремих її 
елементів. 

Компаративістика передбачає різні форми порівняння, на наш погляд, у 
бухгалтерському обліку доцільно використовувати форму описового 
порівняння, що має включати дослідження головних системоутворюючих 
елементів у конструкції різних систем обліку. Крім того, така форма, 
наприклад, у правознавстві, використовується для вирішення конкретних 
проблем у праві не менш ніж двох країн. При цьому використовується 
прикладне порівняння з вивчення зарубіжного досвіду та пошуку рішень для 
вдосконалення національної практики і подальшого розвитку теорії. Заслуговує 
на увагу форма контрастного порівняння щодо виявлення концепцій і методів 
регулювання, властивих «протилежним» системам з метою їх більш глибокого 
розуміння й ефективного використання та інших форм порівнянь, що 
використовуються в гуманітарних науках. 
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Зазначені форми доцільно застосовувати в порівнянні обліку дебіторської 
(а також кредиторської, згідно з порядком реструктуризації боргів в умовах 
процедур санації боржника) заборгованості з метою розширення поняття 
сумнівності боргів у національних стандартах на підставі використання поняття 
зменшення корисності активу в міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку. 

Поняття невпевненості або впевненості використовується у різних наукових 
напрямах. У теорії бухгалтерського обліку їх застосування пов’язане з 
ймовірністю погашення простроченої заборгованості, а отже, частковою втратою 
економічних вигод підприємства, що можливо було б надати на підставі 
характеристик зменшення корисності фінансових активів, які представлені у 
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» (далі МСБО 39) [11]. З метою з’ясування можливого 
використання характеристик зменшення корисності для розкриття терміну 
невпевненості та, беручи до уваги, що національні стандарти бухгалтерського 
обліку України створювались великою мірою з наближенням до міжнародних 
стандартів, коротко розглянемо загальну основу та проведемо аналогії між цими 
документами. Методологічна конструкція об’єктів обліку у національних та 
міжнародних стандартах є ідентичною та представлена правилами їх визнання, 
оцінкою та розкриттям інформації у примітках до фінансової звітності. Проте різні 
теоретичні підходи до регулювання бухгалтерського обліку зумовили відмінності 
у ступені використання їх норм та рекомендацій. Зазначені характеристики 
зменшення корисності мають ймовірний характер, використання яких потребує 
професійного судження бухгалтера. 

Методологічні основи формування інформації про дебіторську 
заборгованість в основному наведені у двох стандартах. Визнання дебіторської 
заборгованості та методи створення резервів сумнівних боргів здійснюється на 
підставі економічного підходу в національному стандарті бухгалтерського обліку 
– 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість визначається 
активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 
економічних вигод та може бути достовірно визначена (п. 5 П(с)БО 10). 
Одночасно з цим у національному стандарті бухгалтерського обліку 13 
«Фінансові інструменти» визначені методологічні основи формування інформації 
(поряд з іншими) про дебіторську заборгованість, що не призначена для продажу, 
як фінансового інструменту. Тому визнання дебіторської (кредиторської) 
заборгованості як фінансового інструменту відбувається згідно з умовами 
контракту, за яким підприємство має право на отримання грошових коштів або 
бере відповідальність сплатити грошові кошти (п. 11 П(с)БО 13) [13, с. 105-141]. 

У міжнародній практиці не має окремого стандарту щодо методологічних 
основ формування в бухгалтерському обліку інформації стосовно дебіторської 
заборгованості, для цього використовується МСБО 32, 36, 37, 39 та інші. 
Дебіторська та кредиторська заборгованості ототожнюються з фінансовими 
інструментами згідно з МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [10] та МСБО 
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [11]. У міжнародному стандарті 
бухгалтерського обліку МСБО 39, як і у національному П(с)БО 13, фінансовий 
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інструмент визначається як контракт, який одночасно зумовлює збільшення 
фінансового активу у одного підприємства та фінансового зобов’язання у іншого. 
Оцінювання дебіторської заборгованості як фінансового активу згідно з 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в первісному 
визнанні здійснюється за справедливою вартістю, а на кожну наступну після 
першого визнання дату – за оцінкою з урахуванням можливого зменшення 
корисності. Відображення зменшення корисності активів пов’язано з економічним 
підходом до вирішення питань бухгалтерському обліку, згідно з яким оцінювання 
зобов’язань господарюючих суб’єктів побудоване на принципі часової цінності 
грошей. Так, у п. 33 національного стандарту П(с)БО 13 балансова вартість 
дебіторської заборгованості переглядається на підставі аналізу очікуваних 
грошових потоків з урахуванням ринкової ставки відсотка на подібний актив, а за 
міжнародним стандартом (МСБО 39) бухгалтерського обліку її кожне наступне 
відображення у балансі (після першого визнання) здійснюється за оцінкою 
амортизованої собівартості із застосуванням методу ефективного відсотка (п. 8 
«Визначення» у МСБО 39). 

Таким чином, порівняння методологічних основ формування інформації 
про дебіторську заборгованість у національних та міжнародних стандартах за 
системоутворюючими елементами: визнання й оцінки та методологічних 
підходів до визначення цих категорій, є підставою для використання ознак 
зменшення вартості дебіторської заборгованості, наведених у пп. 58-66 МСБО 
39, для розширення поняття сумнівності з урахуванням уточнень, притаманних 
нормативному характеру національних стандартів. 

 
Список використаних джерел: 1. Бойко Т. Г. Особливості регулювання обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками у відповідності до МСБО та національних 
стандартів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Г. Бойко. – Режим доступу : 
http://int-konf.org/konf052013/291-boyko-t-g-osoblivost-regulyuvannya-oblku-rozrahunkv-z-postachal-
nikami-ta-pdryadnikami-u-vdpovdnost-do-msbo-ta-naconalnih-standartv-buhgalterskogo-oblku.html. 
2. Бондаренко Д. О. Особливості обліку кредиторської заборгованості в умовах переходу на 
міжнародні стандарти [Електронний ресурс] / Д. О. Бондаренко // Офіційний сайт Житомирської 
наукової бухгалтерської школи Франца Бутинця. – Режим доступу : 
http://zsas.zhitomir.org/ru/forum. 3. Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. Современная 
версия / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – М. : Эксмо, 2005. – С. 452. 4. Голов С. Ф. Бухгалтерський 
облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : практичний посібник / С. Ф. Голов, 
В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с. 5. Великий енциклопедичний словник 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/291. 6. Жолнер І. В. 
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. / І. В. Жолнер. – 
К. : НУХТ, 2012. – 335 с. 7. История современной зарубежной философии: Компаративистский 
подход. Т. 1. – 3-е издание, расширенное. – СПб. : Лань, 1998. – 448 с. 8. Котенко В. П. 
Компаративистика – новое направление методологии анализа научной деятельности и развития 
науки [Электронный ресурс] / В. П. Котенко // Библиосфера. 2007. – № 3. – Режим доступа : 
http://cyberleninka.ru/article/n/komparativistika-novoe-napravlenie-metodologii-analiza-nauchnoy-
deyatelnosti-i-razvitiya-nauki. 9. Ловінська Л. Г. Державне регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні: мета та сфера впливу / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 56-66. 
10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32) «Фінансові інструменти: 
подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_029. 
11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 (МСБО 39) «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2012) [Електронний ресурс]. – 



 33 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015. 12. Нашкерська Г. Особливості 
визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги 
/ Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. 13. Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533. 14. Присяжнюк С. В. 
Облік поточної дебіторської заборгованості за вітчизняною та міжнародною практикою 
[Електронний ресурс] / С. В. Присяжнюк, Т. В. Короленко. – Режим доступу : 
http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/7_123418.doc.htm. 15. Пятов М. Л. 
Обязательства: трактовка МСФО [Електронний ресурс] / М. Л. Пятов. – Режим доступу : 
http://www.buh.ru/document-1172. 16. Учет резервов по МСФО (опубликовано 27.04.2011) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.msfofm.ru/transformation/277-reserves-in-ifrs. 
17. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://terme.ru/dictionary/183/word/komparativistika. 18. Ханіна О. Методи компаративістики 
[Електронний ресурс] / О. Ханіна. – Режим доступу : 
http://www.knigi1.dissers.ru/books/library1/9118-1.php. 19. Харитонова О. І. Порівняльне право 
Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, 
Є. О. Харитонів. – X. : Одіссей, 2002. – 592 с. 20. Хомик П. М. Порівняльний аспект обліку 
заборгованості підприємства за П(с)БО ТА МСФЗ (IAS) [Електронний ресурс] / П. М. Хомик, 
М. А. Кулик. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_3/56.pdf. 

 
Н.Л. Ющенко, канд. екон. наук 
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 
 

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
 
Рівень конкурентоспроможності працівника визначають його здібності, 

швидкість і об’єктивність прийняття рішень, оцінку реалістичності прийнятих 
рішень, оцінку середовища функціонування тощо, ступінь реалізації та 
розвитку особистого потенціалу. Чим вище буде цей рівень, тим більша 
можливість витримати конкуренцію з боку претендентів на те ж саме робоче 
місце чи на більш престижне робоче місце. 

Відповідно до статті 4 Закону України „Про професійний розвиток 
працівників” [6] одним з основних напрямів діяльності роботодавців у сфері 
підвищення конкурентоспроможності працівників відповідно до суспільних 
потреб, ефективного використання праці є стимулювання професійного 
зростання працівників, що може забезпечуватися шляхом організації 
оперативного обліку їх персональних досягнень за допомогою комп’ютерної 
інформаційної системи. Тим більше, що з метою реалізації Закону України 
„Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки” [4] суб’єктами господарювання, а також у публічному секторі, 
зокрема освіті, науці, охороні здоров’я, культурі, нові сучасні інформаційно-
комунікаційні технології та рішення щодо створення інформаційних ресурсів і 
запровадження електронних технологій для підвищення конкурентоспромож-
ності прискорено запроваджуються. 

Вивчення доступних на ринку універсальних програмних продуктів для 
автоматизації кадрового обліку й управління персоналом: “1С: Предприятие 8. 



 34 

Зарплата и Управление Персоналом для Украины” [11], Система 
автоматизованого кадрового обліку „СОФТПРОЕКТ – Кадри 3.6” [10], БОСС-
Кадровик [8], Контур управління персоналом системи Галактика ERP [13], 
LeaderTask Управление Компанией [14], Система групової роботи TeamWox 
[16], Yaware – облік робочого часу співробітників [17], АиТ / Управление 
персоналом [12], Контур-Персонал [9], HRM-система “ПерсоналАктив” [7], 
Професійна програма для автоматизації кадрової діяльності „Персонал” [15], 
КИС „Трудовик” [19], Фараон [18] та ін., засвідчило їх обмеженість у сприянні 
стимулюванню професійного зростання працівників на підставі отримання 
персонального рейтингу кожного з них, відстеженню зростання перспективних 
працівників, які демонструють високі результати за рейтингом. 

Дієвим засобом для забезпечення відповідності між здійсненням 
стимулюючої координації та конкретними досягненнями працівника може бути 
організація оперативного поточного обліку персональних досягнень кожного 
працівника за допомогою комп’ютерної інформаційної системи, основними 
принципами, покладеними в основу її створення, є обов’язкова персоніфікація 
трудової діяльності та диференціація її стимулювання. Основні складові 
інформаційної системи оперативного обліку трудової діяльності для 
вироблення ефективної системи стимулювання зведені у таблицю. 

Таблиця 
Складові інформаційної системи 

Підсистеми Елементи Інформаційне 
забезпечення Призначення 

Персональний 
облік праців-
ників 

Облік усієї можливої 
інформації про кон-
кретного працівника: 
особисті дані, соці-
ально-побутові умови 
його життєдіяльності, 
інформація про сім’ю, 
суспільно-політичні 
та релігійні погляди 

Особові картки від-
ділу кадрів; резуль-
тати опитувань-
інтерв’ю працівників 
спеціалістами-психо-
логами 

Вироблення індивідуальних 
підходів до стимулювання 
трудової діяльності кожного 
працівника. Наприклад, стає 
можливим привітання пра-
цівника зі значною сімей-
ною подією, релігійним чи 
національним святом та ін. 

Оперативний 
облік основ-
них резуль-
татів та досяг-
нень трудової 
діяльності 

Для кожної типової штатної одиниці 
повинна бути розроблена система основних 
показників, за якими оцінюються 
результати її діяльності, а також критерії її 
оцінювання за виробленою шкалою 
(десятибальною, стобальною, іншою) 

Отримання персонального 
рейтингу кожного праців-
ники з урахуванням історії 
його діяльності 

Організація 
поточного 
обліку служ-
бового просу-
вання праців-
ників і наяв-
ності вакансій 

Облік поточної і перспективної наявності 
вакансій повинен забезпечити інформацією 
усіх працівників підприємства про 
можливість професійного зростання. 
Обов’язково повинні вказуватися вимоги до 
претендентів на вакансії, що створюватиме 
додаткову мотивацію до підвищення 
кваліфікації 

Сприяння оптимальному 
переміщенню кадрів у 
структурі робочих місць з 
урахуванням як потреб 
підприємства (установи, 
організації), так і намірів 
(бажань) працівників, 
відстежувати зростання 
перспективних працівників, 
які демонструють високі 
результати за рейтингом 
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Стадії та етапи розроблення інформаційних систем, які можуть бути поєднані 
у три основні: вивчення особливостей діяльності підприємства (установи, 
організації), проектування системи й узгодження проекту, впровадження та 
удосконалення системи, визначає державний стандарт ГОСТ 34.601-90. 

Для досягнення результативності у процесі стимулювання працівника, з 
огляду на [2; 3; 5], важливо розвивати потребу в самовдосконаленні та 
покращенні професійних якостей. Більше того, у системі інститутів державної 
статистики доцільно запровадити практику комплексного статистичного 
аналізу продуктивності праці, ввести цей показник у звітність і рекомендувати 
враховувати його на усіх рівнях ієрархії управління. 
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ЧИ СПРАВЕДЛИВА СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ? 
 

Указывая способ оценки, сам закон открывает 
этим лазейки к своеволию и злоупотреблениям. 

Э. Леотэ [1] 
 
Статтею 3 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV зазначено, що метою ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання 
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
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інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства [2].  

Проте реальний стан речей свідчить, що застосування справедливої 
вартості для оцінювання активів, власного капіталу та зобов’язань 
підприємства, ставить під сумнів відповідність облікових записів фактам 
господарського життя, власне реальність даних бухгалтерської звітності носить 
суб’єктивний характер, а значить містить певну міру невизначеності для 
зовнішніх користувачів фінансової звітності. Сьогодення вимагає від 
бухгалтерського обліку не констатації реалій, а спробу надати певні оціночні 
судження щодо реальних господарських фактів, які лише частково можуть 
передати їх дійсний зміст, які сьогодні є основою для прийняття управлінських 
рішень реальними учасниками в реальному економічному середовищі. 

Проблеми оцінювання були і залишаються важливими для теорії та 
практики бухгалтерського обліку, адже вона є одним з основних його 
елементів. Так, професор Я. В. Соколов писав: «Поза грошовою оцінкою немає 
і не може бути системи бухгалтерського обліку. Завдяки оцінюванню 
бухгалтери досягають неможливого: вони зводять гроші, матеріали, ліцензії, 
іноземну валюту, основні засоби, борги, витрати, розкрадання, нестачі в одну 
загальну суму (актив) і працюють з нею; і все це завдяки єдиному вимірнику: 
умовному і безумовному одночасно» [3]. 

Отже, сьогодні важливо розуміти імовірнісну природу даних фінансової 
звітності, про що писав ще у 1912 році О.П. Рудановський, говорячи про зв’язок 
методології бухгалтерського обліку з сучасною йому методологією статистики [4]. 

Застосування МСФЗ дозволяє ті ж самі статті фінансової звітності 
оцінювати по-різному, спираючись не на формальну логіку, а на інтереси її 
користувачів. Це, з одного боку, свідчить про об’єднання інтересів різних груп 
користувачів інформації, а з іншого – визначає їх суперечності. Як результат, 
використання в теорії та практиці різноманітних методів оцінювання 
призводить до порушення співставності показників фінансової звітності. 

Співставність показників фінансової звітності визначаються основними 
принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сформульованими у 
ст. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”, а саме обачності, послідовності, неперервності та історичної 
собівартості, яка є пріоритетною під час оцінювання активів підприємства.  

Співставність показників можна забезпечити таким чином: 
- введенням додаткових коригуючих рахунків; 
- складанням пояснювальної записки про використані методи оцінювання 

у примітках до фінансової звітності.  
Але у будь-якому випадку присутня певна міра невизначеності для 

зовнішніх користувачів, що змушує їх самостійно здійснювати оцінювання 
активів та зобов’язань підприємства, що призводить до збільшення 
трансакційних витрат.  

Наявність бухгалтерського обліку і необхідність здійснення податкових 
розрахунків, звужує коло зовнішніх користувачів до кредиторів і потенційних 
інвесторів. Тому, як зазначає Ричард Г. Слоан, професор бухгалтерського 
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обліку каліфорнійського університету, стандарти бухгалтерського обліку та 
бухгалтери повинні дотримуватися стандартної оцінки – за історичною 
собівартістю, а завдання оцінювання справедливої вартості і пов’язаної з нею 
невизначеністю лишити інвесторам [5]. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ОСТАННІХ ЗМІН В ОБЛІКОВИХ СТАНДАРТАХ 
 

Ринкові умови господарювання в Україні, процеси інтеграції призвели до 
утворення таких об’єднань підприємств, як консолідовані групи підприємств 
або холдингові підприємства. Ці групи здійснюють значний вплив на 
економічну діяльність у межах країни. До причин, які спонукають компанії 
утворювати групи, можна віднести: зниження економічних ризиків, 
розширення ринків, зниження вартості поставок та їх стабільність, більш 
ефективне використання ресурсів, зменшення конкуренції тощо. 

В Україні особливості складання консолідованої фінансової звітності за 
національними стандартами регламентувалися П(с)БО 1 “Загальні вимоги до 
фінансової звітності” та П(с)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”. Однак 
ці стандарти втратили чинність та були прийняті нові: НПСБО 1 “Загальні 
вимоги до складання фінансової звітності” та НПСБО 2 “Консолідована 
фінансова звітність”. Метою прийняття нових стандартів стало приведення 
порядку складання фінансової звітності у відповідність до МСФЗ, а саме: 
МСБО 1 “Подання фінансової звітності” та МСФЗ 10 “Консолідована фінансова 
звітність”. Таким чином, досягається виконання норми Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, і національні 
положення (стандарти) не суперечать міжнародним.  

Порівняльний аналіз колишнього ПСБО 20 та діючого НПСБО 2 показує 
наступне: 

1) більш поглиблено вимоги щодо визнання контролю інвестора над 
об’єктом інвестицій. Контроль визнається, якщо материнське підприємство має 
владні повноваження щодо дочірнього підприємства; результати діяльності 
дочірнього підприємства безпосередньо призводитимуть до змін у складі і 
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вартості активів, зобов’язань, власного капіталу материнського підприємства; 
материнське підприємство має фактичну можливість для здійснення владних 
повноважень;  

2) залишилися без змін процедури консолідації; 
3) розширено коло випадків, коли материнське підприємство може не 

складати консолідовану фінансову звітність, зокрема у випадку, коли власники 
неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують; якщо воно не 
є емітентом цінних паперів; якщо його материнське підприємство складає 
консолідовану фінансову звітність, яка є загальнодоступною. 

Як бачимо, зміни є незначними і суто косметичними і мали на меті лише 
формальне наближення НПСБО 2 до МСФЗ 10. Однак саме ця формальність на 
сьогодні викликає сумніви у професійних колах. Концепція складання 
фінансової звітності за НПСБО 1 та консолідованої фінансової звітності за 
НПСБО 2 суперечить концептуальній основі складання такої звітності за 
МСФЗ. Це пов’язано перш за все з тим, що консолідована фінансова звітність, 
підготовлена за міжнародними стандартами, не має чітко регламентованої 
форми, а в МСФЗ 1 “Подання фінансової звітності” надано лише перелік 
мінімальних статей, які повинні бути наведені у звітах. Консолідована 
фінансова звітність, яка складається за національними стандартами, має 
регламентовані форми, які нічим не відрізняються від класичної звітності, які 
складаються для окремого підприємства. Єдині типові форми фінансової 
звітності для складання як за П(С)БО, так і за МСФЗ, внаслідок існування 
відмінностей між обома групами цих облікових стандартів несуть ризик до 
перекручення статистичних даних.  

Також існують певні суперечності між НПСБО та МСФЗ. Наприклад, це 
стосується тлумачення понять “сукупний дохід”, наведення окремих показників 
у формах фінансової звітності (більш детально ці невідповідності описані, 
наприклад, К.В. Безверхим у [1]).  

Провідний фахівець з МСФЗ в Україні С.Ф. Голов серед іншого звертає 
увагу на те, що “провідні українські підприємства, які складають звітність за 
МСФЗ, ігнорують типові форми Мінфіну, через те, що ці форми нездатні 
відобразити інформацію, якої вимагають МСФЗ” [5]. Окремо наголошується на 
проблемі невідповідності тих текстів МСФЗ, які оприлюднені на сайті Мінфіну, 
чинним редакціям багатьох МСФЗ. 

Консолідовану фінансову звітність складають здебільшого великі компанії. 
Зацікавлені у такій звітності здебільшого власники та інвестори. Потреба 
Держкомстату у такій звітності є сумнівною, оскільки цей орган отримує 
окремо фінансову звітність материнського та кожного дочірнього підприємства 
в межах України. Крім того, такі компанії здебільшого складають звітність за 
МСФЗ (особливо враховуючи дозвіл НПСБО 2 не складати консолідовану 
звітність підприємствам, які не є емітентами цінних паперів). Таким чином, 
виникає питання у доцільності існування НПСБО 2. Для остаточного вирішення 
цього питання необхідно дослідити кількість підприємств в Україні, які мають 
складати консолідовану фінансову звітність за МСФЗ та НПСБО та зробити 
відповідні висновки. 
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При проведенні аналізу вимог національних та міжнародних стандартів 
щодо процесу консолідації фінансової звітності встановлено, що в Україні 
спостерігається процес гармонізації вітчизняних нормативних актів з 
міжнародними. У ході дослідження виявлено, що основний зміст національних 
стандартів відповідає вимогам міжнародних стандартів, проте національні 
стандарти розглядають значно вужче коло питань, ніж міжнародні, та мають 
суперечності з ними за концептуальною основою. Проаналізувавши існуючий 
стан речей, виникає питання у доцільності скасування НПСБО 2 та 
затверджених форм консолідованої фінансової звітності в НПСБО 1 та прямого 
впровадження для таких підприємств МСФЗ. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ – СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Необхідність реформування обліку в державному секторі вже ні в кого не 

викликає питань. По-перше, Загальнодержавна програма адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу включає 
адаптацію законодавства в сегменті бухгалтерського обліку, в тому числі і для 
суб’єктів державного сектору [1]. А по-друге, це дійсна реальність, оскільки 
сучасна нормативна база бухгалтерського обліку бюджетних установ не 
відповідає дійсним практичним вимогам у сегменті забезпечення якісною та 
достовірно інформацією для прийняття рішень у системі державного 
управління та місцевого самоврядування та для оцінювання ефективності цієї 
системи, і на сам кінець не забезпечує, для зовнішніх користувачів, достатньої 
рівня прозорості та відкритості інформації про державні фінанси.  

Вагомим кроком у напрямку гармонізації національної системи 
законодавства в частині регламентування обліку в державному секторі було 
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затвердження в 2007 р. постановою Кабінету Міністрів України Стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-
2015 роки (далі Стратегія) [2]. У Стратегії визначено заходи щодо модернізації 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки з 
чітким зазначенням строків виконання та відповідальних за їх виконання. Слід 
зазначити, що у 2010 та 2013 до Стратегії вносились певні зміни, які відкладали 
строки виконання певних заходів на більш пізній період, змінювали деяких 
виконавців заходів, що дає можливість зробити висновок про складність 
удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з 
урахуванням вимог міжнародних стандартів. 

Зупинимось на деяких змінах більш детальніше. Так, на нашу думку, 
найвагоміші зміни в Стратегії були зроблені у 2013 році через виключення у 
розділі “Основні напрями реалізації Стратегії” в абзаці четвертому слів 
“єдиних” щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і 
“єдиного” щодо плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
гармонізованого з бюджетною класифікацією; та в абзаці тринадцятому слова 
“єдиних” щодо правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності 
[3]. Отже, надія, а можливо і страх практикуючих бухгалтерів бюджетних 
установ та державних підприємств (державна частка в статутному фонді яких 
перевищує п’ятдесят відсотків або складає величину, яка забезпечує державі 
право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів) щодо 
докорінних змін у системі обліку відносно прийняття єдиних для всіх суб’єктів 
держсектору стандартів бухгалтерського обліку, єдиного плану рахунків та 
звітності, на щастя, а можливо і на біду, не справдився.  

Розроблення уніфікованого програмного забезпечення, що 
використовуватиметься суб’єктами державного сектору, з метою забезпечення 
обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб’єктами 
державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем, 
потребує значного часу як для самого розроблення, так і для практичної 
апробації. При цьому слід враховувати, що розробити адекватне до сучасних 
реалій програмне забезпечення, на наш погляд, можливо лише після 
затвердження та впровадження відповідної нормативно-правової бази, яка 
визначає єдині методологічні основи бухгалтерського обліку та складання 
звітності. 

Стратегію було передбачено введення в дію нового плану рахунків. Проте 
вилучення терміна "єдиний" дозволяє припустити, що буде не один план 
рахунків, а декілька. І дійсно, аналіз Плану рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетних установ, який був затверджений наказом Міністерства фінансів 
України від 26.06.2013 та визначає склад рахунків і субрахунків, які 
застосовуються бюджетними установами, дозволяє зробити висновок, що він 
дійсно не може бути єдиним, оскільки цей План не відповідає одночасно 
практичним потребам обліку виконання кошторисів та бюджетів розпорядників 
бюджетних коштів [4; 5].  

Порівняльний аналіз нового та старого планів рахунків не підтверджує 
докорінні зміни безпосередньо в кодах рахунків, а навпаки, говорить майже про 
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ідентичність. Слід витратити чимало часу, щоб знайти хоча б 10 відмінностей 
між новим та старим планами рахунків. Діючий План рахунків не враховує нові 
особливості методологічних засад формування в бухгалтерському обліку 
інформації і про витрати, і про доходи, і про основні засоби, і про інші об’єкти 
обліку, та розкриття цієї інформації у фінансовій звітності, як визначають 
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 
секторі, які вступлять у дію вже в 2015 році. 

Проте в запасі є ще трохи більше року, протягом якого, можливо, буде 
розроблено і введено в дію новий План рахунків або будуть внесені зміни до 
існуючого відповідно до вимог Національних положень, оскільки робота 
проводиться і Міністерством фінансів, і органами ДКУ. Відбуваються робочі 
зустрічі з відповідними держаними службами Європейських країн. Так, у 
вересні 2008 році відбулася робоча зустріч представників Держказначейства 
України та Міністерства бюджету, державних рахунків і державної служби 
Франції, у ході якої було визначено Критичний шлях модернізації 
бухгалтерського обліку в державному секторі, який включає відпрацювання 
бухгалтерської архітектури, розроблення бухгалтерського довідника та 
впровадження інформаційної системи обліку [6]. 

Вищезазначене ще раз підтверджує про складність процесу гармонізації 
системи обліку та можливості розроблення єдиного методологічного, 
методичного та організаційного забезпечення бухгалтерського обліку для всіх 
суб’єктів державного сектору економіки. 

А от питань залишається ще багато – чи слід практикуючим бухгалтерам 
"приростати" всією душею до нового вже діючого Плану рахунків (оскільки він 
не задовольняє норми Національних стандартів), і яких змін чекати в 
наступному Плані рахунків, а саме головне – коли і скільки часу залишиться на 
їх опанування. І основне питання – буде чи не буде досягнута мета Стратегії, чи 
відбудеться перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і 
звітності в державному секторі, а також створення уніфікованого 
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. 
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Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13/print1360003603422490. 5. План рахунків 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ОРІЄНТОВАНІЙ НА ОПТИМІЗАЦІЮ 

 
Розвиток досліджень, спрямованих на удосконалення організаційних засад 

обліку бюджетних установ у сучасних умовах, виступає одним із важливих 
чинників підвищення ефективності їхньої діяльності. Раціоналізм у побудові 
мережі руху облікових інформаційних даних і оперативність їхнього 
використання системою управління дає змогу уникнути таких негативних 
явищ, як ризик невиконання завдань, непродуктивні витрати, втрата 
потенційних споживачів послуг тощо. Структурно система обліку 
(інформаційна система управління), яку доцільно розвивати, має включати 
підсистему бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку, а 
семантична мережа повноважень щонайменше охоплювати облік, планування 
та аналіз [1; 2; 3].  
Логічним буде визначення повноважень облікових працівників за рахунок 
урахування семантики формування інформації в інформаційній системі обліку 
(рис.). 
 
 

 
Рис. Рекомендоване розмежування повноважень та семантика формування інформації в 

інформаційній системі обліку бюджетних установ, орієнтованій на оптимізацію 
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Умовні позначення: А – вихідні облікові дані; Б – дані управлінського 
обліку; 18 – провідний бухгалтер-економіст: Г – отримання розпоряджень і 
вказівок щодо напрямів ведення управлінського обліку (розробляються, 
виходячи з обраної стратегії розвитку); К – формування розрахунків до 
кошторису (з метою оптимізації обсягів видатків, дослідження та 
обґрунтування використання більш досконалих базових розрахункових 
показників (так званих виробничих показників бюджетної установи та норм 
видатків на них), пошук і оцінювання інноваційних моделей обліку 
(оптимізаційних)); оптимізаційні розрахунки видатків і доходів; управління 
процесом розролення внутрішніх форм документації та звітності; участь у 
формуванні внутрішньої звітності щодо ресурсовикористання та проектів 
управлінських рішень з розробкою пропозицій, спрямованих на оптимізацію 
видатків, доходів та діяльності бюджетної установи загалом; 19 – економіст 1 
категорії: Д – формування наказів-розпоряджень щодо затребуваних у системі 
управління даних, які формуються відділом; Л – розроблення бізнес-планів 
розвитку системи надання платних послуг; ведення внутрішньої оперативно-
аналітичної відомості обліку видатків (аналіз відхилень); формування бази 
даних про конкурентів (перелік послуг, ціни, обсяги діяльності, внутрішні 
переваги: працівники, технології, досвід організації діяльності); 20, 21 – 
економісти з обліку доходів та видатків (витрат); Ж ,З – доведення інформації 
щодо облікової політики бюджетної установи стосовно доходів і видатків 
(порядок визнання, оцінка, потреба в деталізації, потреба в обліку показників 
динаміки та абсолютних і відносних відхилень тощо); М, Н – управлінський 
облік доходів і видатків (у т. ч. аналітичний за рахунками управлінського 
обліку); здійснення аналізу доходів і видатків; формування даних про проміжні 
результати здійснення видатків і надходження доходів (у т. ч. у вигляді 
розрахунків відхилень); підготовка підсумкових результатів для формування 
внутрішньої звітності про видатки та доходи бюджетної установи.  

Під час розроблення узагальненого у вигляді рис. рекомендованого 
розмежування повноважень за основу взято акцент на доходах і витратах 
(видатках). Проте не виключено, що потреба в підвищенні ефективності 
функціонування бюджетних установ вимагатиме більш широкого охоплення 
об’єктів системою управлінського обліку. Зокрема, цим цілям сприятиме 
поширення системи управлінського обліку на такі об’єкти, як основні засоби, 
матеріальні запаси тощо, оскільки завдяки цьому можна досягти кращого й 
ефективнішого їхнього використання. Взаємозв’язки між обліковими 
працівниками та їхні повноваження, які подані на рис., в подальшому можуть 
бути також доповнені відповідно до системної трансформації управління 
бюджетними установами, зміною потреб керівного складу в неупередженій та 
релевантній інформації для прийняття рішень, а також відповідно до розвитку 
програмних продуктів, нових форм подання джерел облікової інформації та 
розвитком теорії чисел, функцій комплексних змінних, вищої алгебри для 
удосконалення технічних засобів і моделей цифрового опрацювання облікових 
даних. Така позиція відповідає концепції обліку, орієнтованій на управління. В 
сучасних умовах розвиток такої системи достатньо актуальний, особливо 
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зважаючи на її спрямованість: забезпечувати можливість контролю успішності 
реалізації рішень, а також таку характеристику, як визначення однозначних 
цільових показників стосовно ухвалених рішень. На основі контролю цих 
показників через зіставлення фактичних значень і аналізу можливих відхилень 
виявляється необхідність і можливість корегуючих заходів [4, c. 79]. 

Враховуючи об’єктивність потреби у розвитку такого напряму облікової 
роботи, доцільним видається не просто формування єдиного Плану рахунків 
обліку в державному секторі (який поєднує в собі рахунки для обліку бюджетів 
і рахунки, призначені для обліку діяльності суб’єктів державного сектору, до 
якого відносяться бюджетні установи), а уведення до його складу рахунків 
управлінського обліку. У випадку вибору такого підходу, будуть створені 
умови, здатні сприяти вирішенню проблем оптимізації діяльності бюджетних 
установ. Крім цього, при встановленні шифрів рахунків доцільно врахувати 
специфіку їхнього сприйняття сучасною комп’ютерною технікою та потребу в 
деталізації (особливо зважаючи на факт наявності різних галузей національної 
економіки).  
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Розвиток ринкових відносин, загострення конкуренції поставили перед 
системою управління широке коло нових завдань, пов’язаних з визначенням 
ефективної стратегії і тактики підприємницької діяльності. Це, у свою чергу, 
створило додаткове навантаження на систему бухгалтерського обліку 
підприємства, вимагаючи її адаптації до специфічних інформаційних потреб 
системи управління. 

Для ефективного функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта 
необхідно, щоб управлінський персонал, приймаючи рішення, мали достовірну 
та об’єктивну інформацію про майно, фінансове становище, результати роботи 
(прибутки, доходи чи збитки), а також про процеси їх формування як на 
власному підприємстві, так і в партнерів на підставі попередніх даних. Саме 
таку інформацію надає система бухгалтерського обліку через свої функції. 
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Бухгалтерський облік виконує три головні функції: інформаційну, контрольну 
та аналітичну.  

Інформаційне забезпечення є одним із ресурсів підприємства і належить до 
основних складових системи управління. Прийняття виважених управлінських 
рішень можливе лише на основі інформації. Інформаційна роль 
бухгалтерського обліку являє собою одну з функціональних підсистем, що 
забезпечують зворотний зв’язок у всій системі управління.  

Контрольна функція сприяє збереженню власності підприємства та 
забезпечує надходження коштів у державний та місцеві бюджети і фонди. 
Контрольна функція важлива не лише сама по собі, а і як засіб економічної дії 
на якість роботи підприємства. Це означає, що бухгалтерський облік повинен 
не лише сигналізувати про недоліки в роботі, нераціональне використання 
ресурсів, але і за допомогою відповідної організації облікової служби 
забезпечити недопущення негативних явищ у діяльності підприємства [1, с. 24]. 

Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття 
управлінських (оперативних, тактичних і стратегічних) рішень з метою 
здійснення господарської діяльності в ринкових умовах господарювання, які, в 
більшості випадків, ототожнюються з невизначеними умовами.  

Бухгалтерський облік (accounting) – це інформаційна система, що здійснює 
вимір, реєстрацію, опрацювання і передачу фінансової інформації про 
підприємство. Метою облікової системи є надання корисної інформації її 
споживачам для прийняття виважених управлінських рішень. Необхідно 
відрізняти бухгалтерський облік від рахівництва. Рахівництво (bookkeeping) – 
це процес реєстрації фінансових операцій, ведення і зберігання фінансової 
документації. Ця механічна діяльність, що повторюється багато разів, є лише 
складовою бухгалтерського обліку. 

Переорієнтація бухгалтерського обліку з відображення, класифікації, 
узагальнення та інтерпретації фактів господарської діяльності на використання 
в управлінні одержаної інформації відбулася за ініціативи Американського 
інституту сертифікованих бухгалтерів у 1970 році. Автори одного із найбільш 
розповсюдженого у США підручників з бухгалтерського обліку Б. Нідлз, 
X. Андерсон та Д. Кардуєлл відзначають, що сучасний бухгалтер займається не 
тільки веденням рахунків, а здійснює планування та прийняття рішень, 
контроль і привернення уваги керівництва, оцінювання, огляд діяльності 
створює інформаційну систему, що задовольняє користувача. Його головна 
мета – аналіз, інтерпретація і використання інформації. Бухгалтерський облік 
містить дизайн систем, складання кошторисів, аналіз витрат, аудиторські 
перевірки, розрахунок податку на прибуток і його планування. Бухгалтерський 
облік – це фінансовий центр управлінської інформаційної системи, який дає як 
управлінському апарату, так і зовнішнім користувачам повну картину 
господарської діяльності підприємства [2, с. 11]. 

Отже, ефективна організація бухгалтерського обліку передбачає створення 
гнучкої, багатофункціональної системи, орієнтованої на забезпечення вихідною 
обліковою інформацією користувачів з метою прийняття виважених 
управлінських рішень. 
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ПОНЯТТЯ «ФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» В УМОВАХ 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 
 
Формування глобального соціально-економічного середовища та розвиток 

новітніх технологій першочергово знаходить відбиток на бухгалтерському 
обліку, який виступає генератором інформації для економіки та суспільства. 
Еволюційним індикатором змін в облікових процесах є поява та розвиток нових 
форм обліку. Динамічність виникнення форм обліку трактується необхідністю 
їх пристосування до швидкозмінних економічних реалій і технологій 
оброблення інформації.  

Проблематиці трансформацій форм обліку присвячені праці багатьох 
науковців. Дослідження впливу інформаційних технологій на форми обліку 
знаходили відображення в працях фахівців з обліку та комп’ютерної техніки в 
останні десятиліття, що пояснюється прискоренням науково-технічного 
прогресу. Проте існує відмінність не лише в розумінні дефініції «форма 
обліку», але й в її назві в умовах застосування комп’ютерної техніки.  

Під формою обліку розуміють «систему регістрів обліку, порядку та 
способу реєстрації інформації у них» [1]. Форма бухгалтерського обліку 
визначає алгоритм оброблення облікової інформації через встановлення 
вигляду проміжних накопичувальних документів та способу їх заповнення. 
Селекція форми обліку передбачає застосування тих чи інших методичних 
прийомів синтезу та аналізу в облікових процесах. Бухгалтер визначає, яким 
чином буде групуватися та розгортатися інформація через вибір інструменту 
праці, яким у сучасних умовах виступає програмно-технічне забезпечення. 

Р.Л. Хом’як звертає увагу на застосування у сучасних формах обліку 
принципів давно відомих меморіально-ордерної або журнально-ордерної форми 
[2, с. 65-66]. Використання комп’ютерної техніки, на думку науковця, 
оптимізує лише обчислювальні процеси, що не потребує перегляду базових 
положень автоматизованого бухгалтерського обліку. Тому виділення в окремий 
вид автоматизованих форм обліку є недоцільним. 

Натомість, М.Т. Білуха доводить, що впровадження інформаційних 
технологій привело до появи машинно-орієнтованих форм обліку [3, с. 165]. 
Така назва є дещо історично застарілою, враховуючи, що нині з усіх 
механічних та електронних засобів оброблення інформації використовується 
лише комп’ютерна техніка.  
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Також більшість науковців називають сучасні форми обліку 
автоматизованими, посилаючись на зменшення трудомісткості роботи 
бухгалтера унаслідок автоматизації облікових процесів. Проте необхідно 
визнати, що застосування інформаційних технологій в сучасних умовах 
зводиться не лише до автоматизації обліку. Перспективним є запровадження 
також електронного документування та документообігу, передачі облікової 
інформації через комп’ютерні мережі тощо. Як наслідок, використання назви 
«автоматизована форма обліку» призводить до звуження предметного поля 
застосування інформаційних технологій на підприємстві. 

Враховуючи можливість бухгалтера при реалізації облікових функцій 
працювати в режимі діалогового запиту, О.М. Островський вважає за доцільне 
назвати нові форми діалоговими, вказуючи на кардинальні відмінності від 
традиційних форм бухгалтерського обліку із регламентованої формою 
оброблення і відображення облікової інформації [4, с. 69]. Проте діалогова 
комунікація є лише методом взаємодії бухгалтера та комп’ютерної програми і 
жодним чином не визначає алгоритмів оброблення даних бухгалтерського 
обліку. Назва «діалогова форма обліку» не дає розуміння про інструмент 
сучасного бухгалтерського обліку, яким є комп’ютерна техніка.  

Тому у більшості випадків сучасні форми обліку називають 
комп’ютерними. М.Ф. Кропивко звертає увагу, що основним завданням 
комп’ютерної техніки є ведення електронного архіву облікової інформації, яка 
в потрібний момент часу може бути актуалізована та подана користувачеві. 
Науковець пропонує використовувати назву «архівно-комп’ютерна форма 
обліку» [5, с. 85-86]. Аналогічно й С.В. Івахненков, вказуючи на зростання 
глобальних комунікацій та впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій, вважає за доцільне називати сучасні форми обліку комп’ютерно-
комунікаційними [6, с. 24].  

Зі зростанням кількості транснаціональних корпорацій, популяризації 
комп’ютерних соціальних мереж, інтернаціоналізації бізнесу, збільшенням 
мобільності фахівців з обліку та управління, що призвело до глобалізації 
економіки й суспільства, виникла потреба в удосконаленні комунікацій в існуючій 
комп’ютерній формі обліку. Як наслідок, наступним етапом автоматизації 
облікових процесів є впровадження комп’ютерно-комунікаційної форми обліку, 
яка базується на використанні комп’ютерних мереж. Основними відмінними 
принципами комп’ютерно-комунікаційної форми обліку є: територіальна 
дистанційність у передаванні облікової інформації контролюючим установам; 
комунікаційна зручність при роботі бухгалтера з програмним забезпеченням; 
мобільність фахівців обліку й управління при виконанні функціональних 
обов’язків; делегування облікових функцій стороннім організаціям.  

 
Список використаних джерел: 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ 
 
Ще декілька років тому для якісного виконання облікової роботи 

бухгалтеру цілком вистачало акуратності та уважності, оскільки всі його дії 
виконувалися за встановленими інструкціями. Але з плином часу вимоги до 
професії обліковця значно змінилися. Зараз, щоб швидко навчатись та 
оволодівати професійними навичками, бухгалтер повинен знати податкове 
законодавство та мати аналітичний склад розуму. Від кваліфікації бухгалтера 
істотно залежить успішність роботи підприємства, тому професія бухгалтера 
набула великої суспільної значимості. Сьогодні, щоб отримати гідну роботу, 
бухгалтеру недостатньо мати відповідну вищу освіту. Сучасний бухгалтер 
повинен присвячувати багато часу набуттю практичних навичок, слідкувати за 
змінами в законодавстві. Бухгалтер повинен весь час підвищувати свій 
професійний рівень, щоб відповідати іміджу ділової презентабельної людини, 
також йому необхідно дотримуватися етичних та моральних принципів 
відповідно до вимог часу. Сучасний бухгалтер повинен мати не тільки глибокі 
знання з обліку, а й набути навички, які дадуть йому можливість у разі потреби 
виступати в ролі фінансового аналітика або бізнесового радника. 

У зв’язку з цим потребує спеціального дослідження проблема освіти 
бухгалтерів, крім того, необхідно визначити її місце в системі бухгалтерського 
обліку та провести аналіз освітніх напрямів розвитку. Проблемі освіти та 
підвищення кваліфікації сучасного бухгалтера присвятили свої праці такі 
вітчизняні та закордонні вчені, як Ф.Ф. Бутинець [1], Б.І. Валуєв [2], Я.В. Соколов 
[3], В.Я. Соколов [3], В.В. Сопко [4], Л.В. Чижевська [5] та деякі інші.  

Проте при вивченні поставленої проблеми вищезазначеними вченими не 
приділено достатньої уваги питанню підготовки бухгалтерських кадрів в 
Україні. Відомо, що система освіти бухгалтерів повинна реагувати на зміни, 
оскільки існує у середовищі, що постійно змінюється [2]. Серед світових 
рушійних сил змін в освіті бухгалтерів можна назвати такі фактори, як: вплив 
конкуренції; глобалізація бізнесу; удосконалення корпоративного управління та 
етики; розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. 

Одним зі складних питань, що стоять перед освітою бухгалтерів, є її якість. 
На сьогодні існує низка слабких місць у професійній освіті бухгалтерів на 
міжнародному рівні, а саме: потребує удосконалення якість академічної освіти; 
існує розрив між теоретичною підготовкою у ВНЗ і вимогами реального 
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підприємства щодо кваліфікації бухгалтера; в жодному ВНЗ професійна етика 
не викладається як окремий предмет. 

До першочергових завдань підготовки бухгалтерських кадрів в Україні 
можна віднести такі проблеми: 

- підготовка та випуск спеціалістів та магістрів, що отримують 
кваліфікацію обліковця, здійснюється значною кількістю закладів освіти. Деякі 
з них не мають відповідної матеріальної бази та викладачів-практиків з 
предмета «Бухоблік»; 

- існує значний розрив між теоретичною і практичною підготовкою 
бухгалтерів; 

- відсутні дієві зв’язки навчальних закладів з підприємствами; 
- на вітчизняних підприємствах недостатньо уваги приділяється 

бухгалтерському обліку, оскільки сучасна облікова система орієнтується, в 
основному, на податкове законодавство; 

- певна закритість діючих підприємств створює труднощі в одержанні від 
них облікової інформації та звітних даних. 

Висновки. Загальносвітові тенденції розвитку освіти бухгалтерів свідчать 
про те, що процес постійного підвищення кваліфікації бухгалтерів-практиків та 
їх післядипломна підготовка – це завдання професійних бухгалтерських 
організацій. Таким чином, в Україні необхідно створити таку систему 
постійного підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів, яка б відповідала 
стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи 
полягає у підвищенні кваліфікації професійного бухгалтера до 
загальноприйнятого у міжнародній практиці рівня.  

 
Список використаних джерел: 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : 
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  
У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

 
Постановка проблеми. Процес здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємствами України передбачає використання іноземної валюти 
суб’єктами господарської діяльності. Відсутність методики обліку розрахунків у 
іноземній валюті зумовлює певні проблеми в обліку та організації розрахунків у 
іноземній валюті. Необхідність системного підходу до вивчення цієї проблеми 
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зумовлює потребу в удосконаленні системи бухгалтерського обліку та глибокого 
вивчення суті міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Аналіз та напрями дослідження. Проблемам обліку розрахунків у 
іноземній валюті присвячені праці таких видатних учених, як Ф. Бутинець, 
С. Голов, І. Жиглей, Ю. Кузьминський, О. Степаненко, В. Сопко та інші.  

Розрахунки в іноземній валюті здійснюються у межах правового поля, 
визначеного Податковим кодексом України [3], Митним кодексом України [1], 
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [6], Законом України 
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та ін. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку розрахунків у іноземній валюті регламентовано 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
[5] та Положеннями (стандартами) стандартами бухгалтерського обліку [4]. 
Разом з тим діючі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО) не 
забезпечують впровадження принципів [5] бухгалтерського обліку в облікову 
практику підприємств України, які проводять розрахунки в іноземній валюті [3].  

Використання іноземної валюти та митної документації є обов’язковим 
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Відсутність системного 
підходу до методики обліку розрахунків у іноземній валюті, зумовлює певні 
проблеми при веденні обліку розрахунків у іноземній валюті. Зокрема, це 
стосується організації бухгалтерського обліку, оскільки операції в іноземній 
валюті необхідно відображати одразу в двох валютах – у іноземній та в 
гривневому еквіваленті в перерахунку за курсом НБУ. 

Необхідно зазначити, що при відображенні операцій, що вимагають 
розрахунків у іноземній валюті, слід керуватися П(с)БО 21 «Вплив змін 
валютних курсів». Разом з тим П(с)БО 21 не дає чіткого розмежування 
монетарних та немонетарних статей [3], а це викликає певні проблеми при 
визначені курсових різниць, адже за вітчизняним законодавством курсові 
різниці визначаються тільки за монетарними статтями [3]. 

Монетарними статями визнаються будь-які статті балансу про грошові 
кошти, а також про такі активи і зобов’язання, які будуть отримані або сплачені 
у фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів. Немонетарними статтями є статті 
інші, ніж монетарні [3]. Статті балансу, що визнані монетарними підлягають 
перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату здійснення такої операції та на 
дату відображення у балансі. А немонетарні статті балансу такому перерахунку 
не підлягають, а визнаються в обліку за курсом НБУ, що діяв на дату 
здійснення авансового платежу (авансового надходження) [3]. 

Згідно із П(с)БО 21 сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті 
для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, 
нематеріальних активів тощо) зараховується на баланс за курсом на дату 
визнання дебіторської заборгованості (тобто на дату сплати авансу) і в 
подальшому перерахунку на дату балансу і дату погашення дебіторської 
заборгованості (здійснення розрахунків у зв’язку з отриманням немонетарних 
активів) не підлягає. Така особливість стосується і продажу немонетарних 
активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо), а саме, сума 
авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті для продажу немонетарних 
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активів при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у 
валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату визнання 
кредиторської заборгованості (тобто на дату отримання авансу) і в подальшому 
перерахунку на дату балансу і дату погашення кредиторської заборгованості 
(здійснення розрахунків у зв’язку з продажем немонетарних активів) не 
підлягає. Тобто курсові різниці за авансовими платежами не виникають. 

Під час здійснення експортно-імпортних операцій, згідно із вітчизняним 
законодавством [3], в обліку необхідно зазначати курс на дату отримання 
(сплати) авансу. Вантажно-митна декларація є основним митним документом, 
який засвідчує факт здійснення операції зовнішньоекономічної діяльності. 
Разом з тим у вантажно-митній декларації буде зазначатися валютний курс на 
дату митного оформлення. Зокрема, у документі зазначається курс НБУ для 
перерахування валюти операції в національну валюту (за курсом НБУ) на дату 
відвантаження та дату надходження товарів, інших предметів (митне 
оформлення вантажів).  

Водночас, національним законодавством не передбачено використання 
валютного курсу, зазначеного у ВМД, якщо операції здійснюються із 
використанням авансових платежів. Дотримуючись П(с)БО 21, суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності не повинні використовувати один із методів 
бухгалтерського обліку – «Документування». Між тим, кожна господарська 
операція повинна бути оформлена документом (див. принципи бух. обліку у 
Законі про бух облік і звітність) (у ньому зазначено відвантаження 
(надходження) готової продукції, товару, визначено суму операції та 
підтверджено курс НБУ за датою здійснення митного оформлення, а не за 
курсом надходження (попередньої оплати, відповідно до П(с)БО 21)). 
Застосування документа є обов’язковим, оскільки забезпечує відображення 
достовірної інформації в обліку господарської діяльності підприємства.  

У П(с)БО 21 також зазначено, що до монетарних також відносяться активи 
і зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій сумі грошей або 
їх еквівалентів [4]. Разом з тим попередня оплата з наступним надходженням 
чи наступним відвантаженням не вважаються монетарними статтями, хоч це 
суперечить визначенню. 

Згідно з П(с)БО 21 всі розрахункові операції відносяться до монетарних 
статей. На нашу думку, такий підхід дає більш повну та достовірну інформацію 
про фінансові результати за операціями в іноземній валюті. 

Висновки. У П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» слід чітко 
визначити, що дебіторська (кредиторська) заборгованість, яка виникла 
внаслідок попередньої оплати, належить до монетарних статей, і за цією 
заборгованість потрібно визначати курсові різниці. Необхідно включити до 
монетарних статей всі розрахункові рахунки, оскільки це впливає на систему 
розрахунків у іноземній валюті і відображення їх у гривневому еквіваленті.  
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ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА РЕМОНТ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
 

Вітчизняні та іноземні інвестори спрямовують фінансові ресурси у 
будівництво і розвиток новітніх високотехнологічних виробництв будівельних 
матеріалів в Україні. Промисловість будівельних матеріалів налічує близько 4,5 
тисяч виробництв. Більшість з них постійно працюють над розширенням 
асортименту і підвищенням якості своєї продукції до рівня міжнародних 
стандартів [1]. Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності 
виробництва є забезпеченість підприємства основними засобами. Для 
підтримки основних засобів у робочому стані власникові підприємства 
потрібно виділяти кошти на поточний і капітальний ремонти, технічне 
обслуговування, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшень [2].  

Обліку основних засобів присвячували свої роботи такі науковці, як: 
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.С. Лень, Л.В. Нападовська, 
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, В.В. Бабич. Проте, незважаючи на 
наявні багаторічні напрацювання та науковий досвід щодо питань обліку 
основних засобів, з прийняттям Податкового кодексу України з’явилися нові не 
врегульовані питання, такі як облік витрат на ремонт основних засобів. 

У бухгалтерському обліку основні засоби регулюються П(с)БО 7 «Основні 
засоби». У податковому обліку після набрання чинності Розділу III «Податок на 
прибуток підприємств» ПКУ від 02.12.2010 р. № 2755-VI основні засоби 
обліковувалися за новими правилами і регулюються ст. 144-149 ПКУ. 
Внаслідок чого проявилися розбіжності щодо обліку і оподаткування витрат на 
ремонт і поліпшення основних засобів. 

У бухгалтерському обліку витрати з поточного ремонту основних засобів 
відносяться до поточних операційних витрат і відображаються у міру їх 
здійснення, а витрати на капітальний ремонт об’єкта основних засобів 
визнаються витратами звітного періоду. В податковому обліку, на відміну від 
бухгалтерського, немає поділу на поточний і капітальний ремонт. У податковому 
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обліку сума витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням (модернізація, 
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) в розмірі, що перевищує 
10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають 
амортизації, на початок звітного податкового року відноситься на об’єкт 
основних засобів, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення. Сума витрат, 
що не перевищує 10 % – відноситься до витрат того звітного податкового 
періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені [3, ст. 146].  

Таким чином, для цілей оподаткування збільшення первісної вартості 
об’єкта основних засобів за наслідками його ремонту та поліпшення, незалежно 
від техніко-економічної характеристики виконаних робіт, на суму їх вартості 
необхідні дві умови: зростання первісно очікуваних майбутніх економічних 
вигід від його використання; перевищення сум 10-відсоткового мінімуму 
витрат [4]. 

Міністерство фінансів України, прагнучи знизити рівень розбіжностей між 
бухгалтерським і податковим обліком, внесло зміни 18.03.2011 р. згідно з 
Наказом Мінфіну № 372 до П(с)БО 7. Так, п. 14 має такий вигляд: «Первісна 
вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з 
поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 
реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних 
вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Залишкова вартість 
основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта 
основних засобів. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути 
збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єкта, 
визначену у порядку, встановленому податковим законодавством» [5, п. 14]. 

Міністерство фінансів, приймаючи норми ПКУ, водночас дає можливість 
підприємству самостійно вирішувати питання про збільшення первісної 
(переоціненої) вартості відремонтованих, поліпшених об’єктів основних засобів 
на суму витрат на проведені роботи. Відповідно до Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 30.09.03р. № 561 рішення про характер і ознаки 
здійснюваних підприємством робіт, тобто: спрямовані вони на підвищення 
техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, 
реконструкція) об’єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних 
вигід, чи здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для 
використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх 
економічних вигід від його використання – приймається керівником 
підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості 
таких витрат [6, п. 29]. Таким чином, підприємство має право самостійно 
приймати рішення про капіталізацію витрат на ремонт і поліпшення основних 
засобів чи віднесення їх до витрат поточного періоду, але це повинно бути 
закріплено в наказі про облікову політику. 

Отже, розбіжностей не існує тільки щодо витрат на підтримання основних 
засобів у робочому стані (технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт 
тощо), якщо такі витрати приводять тільки до одержання початково визначених 
майбутніх економічних вигід від їх використання [4].  
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Проблемними залишаються питання обліку витрат на ремонт та 
поліпшення основних засобів. Витрати на ремонт (поточний і капітальний) не 
приводять до покращення техніко-економічних характеристик відремонтованих 
об’єктів і тому не приводять до збільшення первісно визначених економічних 
вигід, і як наслідок мають повністю відноситися на витрати звітного періоду як 
у бухгалтерському, так і в податковому обліку. В податковому обліку такі 
витрати можна обмежити кошторисною їх вартістю. Витрати на поліпшення 
основних засобів навпаки збільшують техніко-економічні характеристики 
об’єктів основних засобів, тому економічно обґрунтованого відносити в повній 
сумі на збільшення первісної вартості поліпшення об’єктів з подальшою їх 
амортизацією. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 

 
Процес обліку є досить трудомістким і разом з тим ризиконебезпечним, 

тому що навіть одна помилка може стати причиною багатьох порушень і 
неточностей, це відіб’ється на господарському процесі. Тому питання 
спрощення та мінімізації ризику цього процесу є досить актуальним. Одним з 
основних шляхів вирішення цієї проблеми є автоматизація бухгалтерського 
обліку за допомогою належного вибору сучасних інформаційних технологій. 

Питання автоматизації обліку знайшло відображення в міжнародних 
стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній літературі, в 
практичній діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств, а також у працях 
учених І.П. Бабенка, Ф.Ф. Бутинця, В.М. Давидова, В.Д. Завгороднього, 
В.Ф. Палія, Е.Н. Воєвудського, С.В. Івахненкова, Т.А. Писаревської, І.Ф. Рога-
ча, В.В. Сопко. Проте й досі залишається проблемним питання вибору 
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програмного забезпечення для бухгалтерів підприємств малого та середнього 
бізнесу відповідно до специфіки діяльності їх підприємств. 

Завдання обліку й управління можуть істотно відрізнятися залежно від 
роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що 
надаються, розміру і структури підприємства. Важко собі представити одну 
програму, призначену для масового використовування і задовольняє при цьому 
потребам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, 
необхідне рішення, відповідне специфіці саме його підприємства, але, з другого 
боку, він розуміє переваги вживання масового перевіреного продукту. 

Кожен бухгалтер знає, що використовувати в роботі потрібно 
автоматизовану систему бухгалтерського обліку, яка дозволить вирішити 
завдання, що стоять перед кожним конкретним фахівцем. Ці завдання залежать 
від масштабу підприємства, обсягу виконуваних операцій, специфіки галузі, 
характеру діяльності та інших чинників. Оскільки вітчизняний ринок 
бухгалтерських програм є дуже насиченим, критеріям вибору цих продуктів 
надається багато уваги. Вибираючи програму для роботи, необхідно розглянути 
деякі найважливіші параметри. 

Система повинна володіти функціональністю, необхідною для вирішення 
завдань обліку на підприємстві. 

Оскільки з цією програмою доведеться тісно “спілкуватися” щодня, її 
інтерфейс та логіка побудови системи повинні бути інтуїтивно зрозуміла. 

Людям властиво помилятися, тому система повинна м’яко контролювати 
користувача, не допускаючи свідомо помилкових дій. 

Програма покликана прискорити роботу і полегшити виконання рутинних 
операцій. Тому варто віддавати перевагу програмі, в якій виключено 
дублювання інформації, тобто один раз введена інформація може 
використовуватися на будь-якому робочому місці автоматизованої системи [2]. 

Щоб уникнути помилок і отримання недостовірної інформації, необхідно 
переконатися, що всі ділянки обліку, які включені в автоматизовану систему, 
використовують єдині довідники і класифікатори. 

Застосування комп’ютерної техніки для автоматизації обліку та управління 
на підприємствах має не тільки переваги, але й недоліки. Як перевагу, можливо 
визначити, що сучасні комп’ютерні засоби дозволяють значно полегшити 
працю бухгалтерів та знизити трудомісткість окремих операції, зменшити 
кількість помилок при складанні первинних документів та зведених облікових 
регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію. Недоліком є (особливо 
для малих підприємств): висока вартість комп’ютерного обладнання та 
програмного забезпечення, що не завжди може дозволити собі підприємство з 
невеликими обсягами діяльності [3]. 

На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по 
автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш 
адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: 
"Підприємство", "Парус-Підприємство" та "Бест Звіт Плюс". В Україні більш 
широкого розповсюдження набула програма 1С: універсальна програма 
масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, 
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що включає підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності. Це готове 
рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види 
комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю 
(зокрема субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Користувачі можуть 
самостійно управляти методикою обліку в межах облікової політики, 
створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. 

Кожне підприємство може вибрати програмний продукт для автоматизації 
обліку відповідно до особливостей своєї діяльності та особливостей ведення 
бухгалтерського обліку. Отже, тільки за умови вибору програмного продукту, 
оптимального для обраного підприємства, можна максимізувати ефективність 
ведення облікової діяльності, що, безумовно, є необхідним кроком на шляху до 
розвитку підприємства. 

 
Список використаних джерел: 1. Марченко Д. Н. Автоматизація бухгалтерського 

обліку як джерело зростання його ефективності / Д. Н. Марченко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2009. – № 6. – С. 248-254. 2. Сопко В. В. Мета і принципи автоматизації 
бухгалтерського обліку / В. В. Сопко, М. М. Бенько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. 
– № 12. – С. 186-192. 3. Стригуль Л. С. Сучасний стан та проблеми автоматизації 
бухгалтерського обліку на підприємствах України / Л. С. Стригуль, А. Г. Ковальов. – Х., 
2010. 

 
В.В. Василюк, аспірантка 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-
Франківськ, Україна 
 

ОБЛІК ВИТРАТ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА 
ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 
 
Функціонування підприємств харчової промисловості на сучасному етапі 

характеризується зростанням інформаційного навантаження на працівників 
бухгалтерської служби, що й обумовлює необхідність введення комплексної 
автоматизації в бухгалтерському обліку, особливо в розрізі витрат на 
виробництво. Крім того, в умовах розбудови ринкової економіки України 
однією з найактуальніших проблем постає проблема вдосконалення системи 
бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, основним напрямом якого є 
застосування комп’ютерних технологій та інформаційних систем в організації 
обліку, зокрема на підприємствах харчової промисловості. 

Сутності та перевагам автоматизації обліку виробничих витрат 
приділялася значна увага в працях вітчизняних учених, зокрема Ф.Ф. Бутинця, 
С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, 
В.В. Сопка та ін. Зауважимо, що автоматизація обліку витрат на виробництво за 
допомогою спеціальних комп’ютерних програм дозволить вирішувати 
завдання: 

- одержання оперативної інформації про залишки у виробництві, 
виробничі витрати; 
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- одержання даних про залишки матеріалів та їхній рух на конкретну 
дату; 

- про вихід продукції з виробництва; 
- обґрунтування калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), 

правильне складання звітних калькуляцій; 
- виявлення й усунення недоліків організації виробництва і матеріально-

технічного забезпечення, спрямованого на максимальну економію матеріальних 
і трудових витрат та підвищення продуктивності праці [2]. 

Впровадження комп’ютеризованих програм дає можливість встановити не 
тільки загальну суму затрат, а і їхню структуру, питому вагу окремих затрат. 
Комп’ютерні програм в обліку також дозволяють виокремлювати витрати: 

- витрати виробництва, цеху, дільниці, служби; 
- витрати на виріб, типові види виробів, групи однорідних виробів, разові 

замовлення; валову, товарну, реалізовану продукцію; 
- витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції; 
- витрати прямі, непрямі, умовно-змінні, умовно-постійні; 
- витрати поточні, одноразові; 
- витрати виробничі та невиробничі [3]. 
Відзначимо, що підприємства харчової промисловості за умов 

автоматизації обліку витрат виробництва, отримають можливість створити 
реальну інформаційну основу для прийняття ефективних управлінських рішень 
через забезпечення вчасного подання достовірної та повної інформації про 
діяльність підприємства та чинники, що впливають на її результати. Таким 
чином, автоматизація обліку виробництва харчової продукції дасть можливість 
детальніше оцінити залежність обсягів виробництва та витрат на виробництво 
від чинників внутрішнього та зовнішнього впливів, що забезпечують повну 
інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Принагідно відзначимо також, що автоматизація процесу обліку 
виробничих витрат вимагає досить багато зусиль, однак за умов її 
впровадження, ефект полягатиме у економічно вигідних рішеннях, що в свою 
чергу дозволить зменшити виробничі витрати. Крім цього, автоматизація 
обліку витрат на виробництво підприємств харчової промисловості за 
допомогою спеціальних комп’ютерних програм дозволить створити надійну 
інформаційну основу для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

При дослідженні теоретичних питань обліку незавершеного виробництва, 
серед інших проблем, виявлено наявність двох підходів до визначення його 
складу [1, с. 11-12; 2, с. 115; 3, с. 107-112]. Відповідно до першого, який 
називають вузьким, до незавершеного виробництва відноситься продукція, 
оброблення якої не завершено в конкретному структурному виробничому 
підрозділі. Відповідно до широкого підходу до незавершеного виробництва 
відносяться також і напівфабрикати власного виробництва. 

Розгляд окресленого питання можемо знайти в працях І.В. Смірнової, 
В.В. Сопка, В.Ф. Палія. Проте окремі аспекти, пов’язані з теоретичними 
аспектами незавершеного виробництва та напівфабрикатів власного 
виробництва, розглядалися в роботах Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, 
А.Г. Загороднього, П.В. Іванюти, Т.М. Сторожук, Н.М. Ткаченко та ін. 

Проведений аналіз визначень незавершеного виробництва, що надаються в 
літературі, свідчить, що деякі автори демонструють прихильність широкому 
підходу (А.Г. Загородній, Г.А. Вознюк та ін. [4]; А.Г. Грязнова [5] та ін.). Інші 
автори вказують на необхідність розмежування незавершеного виробництва та 
напівфабрикатів власного виробництва (В.Ф. Палій [3, с. 107-112]; 
Т.М. Сторожук [6, с. 220] та ін.). У деяких роботах взагалі не проводиться межа 
між незавершеним виробництвом та напівфабрикатами власного виробництва. 
Наприклад, П.В. Іванюта та О.П. Лугівська [7, с. 96] надають єдине визначення 
незавершеного виробництва та напівфабрикатів власного виробництва. 

Необхідно зазначити, що в нормативних документах України на сьогодні, з 
одного боку, відбувається розмежування незавершеного виробництва та 
напівфабрикатів власного виробництва, оскільки Планом рахунків [8] 
передбачено відповідні самостійні рахунки: 23 “Виробництво” та 25 
“Напівфабрикати”. З іншої сторони, в п. 6 П(с)БО 9 “Запаси” [9] 
напівфабрикати власного виробництва не виділені як самостійна складова 
запасів, а відповідно до НП(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 
[10] та Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності 
[11] вартість напівфабрикатів власного виробництва та затрат на незавершене 
виробництво відображається в одній статті Балансу (ф. № 1) – р. 1100 “Запаси” 
(з можливістю внесення додаткової статті – р. 1102 “Незавершене 
виробництво”). 

Спільність незавершеного виробництва та напівфабрикатів власного 
виробництва, на думку В.Ф. Палія [3, с. 107-108], проявляється в єдиній 
природі їх виникнення – часовій розбіжності моментів споживання ресурсів у 
виробництво та отримання готової продукції. Внаслідок цього частина 
результатів процесу виробництва є незавершеною і виступає у формі 
незавершеного виробництва або напівфабрикатів власного виробництва. 
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Досить влучно спільність та відмінність між незавершеним виробництвом 
та напівфабрикатами власного виробництва охарактеризувала Т.М. Сторожук: 
“Кожен напівфабрикат є незавершеним виробом, але не кожен незавершений 
продукт – напівфабрикат” [6, с. 220]. Погоджуємося також з Б.І. Валуєвим [12, 
с. 46], який конкретизує відмінність між досліджуваними категоріями з погляду 
альтернативності використання напівфабрикатів власного виробництва. 
Останні, на відміну від незавершеного виробництва, можуть не тільки 
піддаватися подальшому обробленню на підприємстві, але й можуть 
реалізовуватися контрагентам. Тому необхідно розмежувати незавершене 
виробництво та напівфабрикати власного виробництва як самостійні категорії 
та об’єкти бухгалтерського обліку.  

Таким чином, між незавершеним виробництвом та напівфабрикатами 
власного виробництва як економічними категоріями бухгалтерського обліку 
існують спільні та відмінні риси. Спільність полягає у тому, що вони одночасно 
є продуктами часткової готовності і становлять відповідні об’єкти обліку затрат 
підприємства. Відмінність проявляється, перш за все, у можливості відділення 
напівфабрикатів власного виробництва від виробничого процесу, і як наслідок 
– мати альтернативне використання (зокрема, споживання в наступних 
операціях виробничого процесу, використання в цілях управління 
підприємством, реалізація на сторону). 

 

 
 

Рис. Склад незавершеної продукції підприємства (пропозиція автора) 
 
Спільність незавершеного виробництва та напівфабрикатів власного 

виробництва як незавершених продуктів дозволяє для позначення їх сукупності 
використовувати загальний термін – “незавершена продукція” (рис.). Це 
дозволить вирішити проблему визначення складу незавершеного виробництва, 
чітко розрізняючи дві складові незавершеної продукції – незавершене 
виробництво та напівфабрикати власного виробництва. Такі зміни сприятимуть 
коректності термінології бухгалтерського обліку, приводячи її у логічну 
послідовність та стрункість. 
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ САДІВНИЦТВА НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 
Однією з функцій держави є забезпечення продовольчої безпеки у 

продуктах харчування для населення, в тому числі у фруктах та ягодах. Серед 
усіх виробників плодово-ягідної продукції слід виокремити дослідні станції 
Інституту садівництва Національної академії аграрних наук (надалі – ДС ІС 
НААН). Адже саме ці установи здійснюють наукове забезпечення розвитку 
садівництва, впровадження інновацій, є експериментально-виробничою базою 
для проведення досліджень та наукових розробок з виведення нових сортів 
плодових і ягідних культур, забезпечуючи галузь якісним та елітним садивним 
матеріалом. За даними статистичної звітності ДС ІС НААН, у більшості з них 
протягом 2005-2012 років спостерігаються позитивні тенденції розвитку та 
здійснення діяльності на умовах інтенсифікації виробництва плодово-ягідної 
продукції за рахунок скорочення площ садів і ягідників, зростання урожайності 
плодових і ягідних культур та як наслідок збільшення обсягів виробництва 
продукції садівництва. Виходячи з цього, з метою збереження позитивної 
динаміки показників розвитку садівництва в ДС ІС НААН потрібне 
розроблення ефективної системи управління їх діяльністю, насамперед, 
правильна і раціональна організація і методика обліку. При цьому варто 
зазначити, що ДС ІС НААН є установами державного сектору економіки, тобто 
фінансування їх діяльності здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
Відповідно організація і методика обліку біологічних активів садівництва в них 
значно відрізняється від облікової політики госпрозрахункових 
сільськогосподарських підприємств.  

Питанням організації та методики обліку діяльності підприємств 
державного сектору присвячені роботи таких науковців, як: М.Т. Білухи, 
Й.М. Бескіда, С.Ф. Голова, Р.Т. Джоги, С.Я. Зубілевича, Т.В. Канєвої, 
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С.В. Свірко, О.О. Сунцевої, Н.І. Сушко, Т.І. Ткаченко, О.О. Чечуліної та інших. 
Однак у працях учених не приділено увагу проблемам організації та методики 
первинного обліку біологічних активів садівництва, тобто питання є 
актуальним і потребує подальшого вивчення та удосконалення. 

Слід зазначити, що поняття біологічні активи взагалі відсутнє в 
нормативних документах, якими при формуванні облікової політики стосовно 
обліку багаторічних насаджень керуються ДС ІС НААН. Це пов’язано з тим, 
що в державному секторі і досі триває реформування бухгалтерського обліку. 
До 2014 року ДС ІС НААН здійснюють облік біологічних активів садівництва – 
багаторічних насаджень у складі основних засобів відповідно до вимог 
інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ [2]. З 2014 року 
облік біологічних активів садівництва ДС ІС НААН зміниться у зв’язку з 
введенням у дію національного положення (стандарту) в державному секторі 
121 «Основні засоби» [3]. При цьому національний стандарт виключно для 
біологічних активів у держаному секторі поки що не затверджений 
Міністерством фінансів України, є лише його проект, що знаходиться на стадії 
розгляду. Все це призводить до невідповідності інформації про багаторічні 
насадження ДС ІС НААН з вимогами міжнародних стандартів фінансової 
звітності, що передбачають їх облік у складі біологічних активів. У зв’язку з 
цим насамперед потребують удосконалення існуючі форми первинних 
документів з обліку багаторічних насаджень ДС ІС НААН, що є підставою для 
реєстрації господарських операцій у бухгалтерському обліку. При цьому варто 
зазначити, що первинний облік багаторічних насаджень у ДС ІС НААН 
здійснюється відповідно до інструкції зі складання типових форм з обліку та 
списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які 
утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів [1] з 
використанням для придбання або введення в експлуатацію багаторічних 
насаджень – акта приймання-передачі основних засобів – форма ОЗ-1 (бюджет), 
для аналітичного обліку з метою контролю за їх зберіганням – інвентарної 
картки обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і 
багаторічних насаджень) – форма ОЗ-8 (бюджет), для списання – акта списання 
основних засобів – форма ОЗ-3 (бюджет).  

Вивчивши основні реквізити акта приймання-передачі основних засобів – 
форма ОЗ-1 (бюджет), вважаємо недоцільним його використання для обліку 
багаторічних насаджень. Пропонуємо змінити назву документа на акт 
приймання і введення в експлуатацію довгострокових біологічних активів 
рослинництва (багаторічних насаджень) і номер форми – на ДБАРДС-1 
(державний сектор). У верхній частині акта вказати, ким і коли затверджено 
документ, а також графи: номер документа, дата складання (рік, місяць, число), 
назва підприємства державного сектору, код ЄДРПОУ та код за ДКУД, 
структурний підрозділ, особа, відповідальна за експлуатацію. Нижче в рядках 
зазначити, що комісією у складі (склад комісії, із зазначенням ПІБ і посад) 
зроблено огляд, приймання та введення в експлуатацію багаторічних 
насаджень, що знаходяться на території (вказати місцезнаходження). Нижче 
вказати час закладання (сезон, рік). Потім у таблиці «Характеристика 
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багаторічних насаджень» навести графи: код синтетичного обліку та код 
аналітичного обліку з поділом на графи дебет і кредит, номер смуги (кварталу, 
дільниці), площа смуги (кварталу, дільниці), порода, сорт, схема насаджень, 
кількість дерев, стан насаджень, відсоток зрідженості, нормативні витрати на 
закладання (грн коп.), фактичні витрати (грн коп.), відхилення від нормативу 
(грн коп.), причини відхилення, джерело фінансування витрат (загальний чи 
спеціальний фонд), код та назва бюджетної класифікації видатків, інвентарний 
номер, призначення насаджень. Нижче окремими рядками навести висновки 
комісії, а потім підписи її голови, всіх членів та особи, відповідальної за 
подальшу експлуатацію багаторічних насаджень із зазначенням їх ПІБ і посад. 
У кінці зазначити інформацію про дату відкриття інвентарної картки 
багаторічних насаджень, засвідчену підписом головного бухгалтера.  

Висновки. Запропонована форма акта приймання і введення в 
експлуатацію довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних 
насаджень) – форма № ДБАРДС-1 (державний сектор) відповідає вимогам 
міжнародних стандартів фінансової звітності щодо обліку біологічних активів 
садівництва, водночас враховує особливості державного сектору, зокрема 
містить інформацію про джерело фінансування, а також код та назву бюджетної 
класифікації видатків. Методика складання запропонованого акта повинна бути 
відображена в методичних рекомендаціях з обліку біологічних активів 
бюджетних установ, що також відсутні і потребують розроблення. 
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НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ НА 
ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Організація виробництва – це комплекс заходів, спрямованих на 

раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва 
в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва, тобто 
досягнення поставлених завдань у найкоротший строк за найкращого 
використання виробничих ресурсів [1]. Щоб отримати якісний готовий 
продукт, необхідно, щоб всі підрозділи працювали однаково ефективно. На 
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вуглевидобувних підприємствах важко створити механізм, за якого всі 
підрозділи працювали б чітко та організовано. Обумовлюється нестачею 
інвестицій та якісного менеджменту в розвитку певних напрямків виробничої 
діяльності. Проблему може бути вирішено залученням сторонніх виконавців. У 
світовій практиці такий процес називається аутсорсингом. 

Концептуальні дослідження аутсорсингу проведені у роботах західних 
науковців. Важливим внеском у дослідженні аутсорсингу є праці російських 
учених Б. Анікіна [2], І. Рудої [2], С. Лепіхіна [3], Т. Бєлкіна [4] та ін. 
Застосуванню аутсорсингу на вуглевидобувних підприємствах вітчизняними 
науковцями не приділено достатньої уваги. 

У роботі обґрунтовано напрями вирішення проблеми організації 
виробництва на вуглевидобувних підприємствах за допомогою аутсорсингу. 

Головна мета діяльності кожного підприємства – отримання прибутку. Для 
вуглевидобувних підприємств основним прибутком є видобуток та реалізація 
товарної вугільної продукції. Технологічний процес вуглевидобувного 
підприємства складається з таких елементів: видобуток вугілля під землею, 
транспортування по гірничих виробітках, підйом на поверхню та відвантаження 
замовникам [5, с. 3-5]. Для отримання прибутку вуглевидобувному 
підприємству необхідна тільки видобувна ділянка, всі інші процеси можна 
віддати на виконання іншим організаціям. В економіці такий процес 
називається аутсорсингом. 

Аутсорсинг – передача компанією частини її завдань або процесів 
стороннім виконавцям в умовах субпідряду. Угода, за якою робота виконується 
людьми з зовнішньої компанії, яка зазвичай є також експертом у цьому виді 
робіт. Аутсорсинг часто використовується для скорочення витрат [6]. 

Практика застосування аутсорсингу успішно використовується у країнах 
СНД, Австралії, США. Розділ великих підприємств на маленькі підвищує 
ефективність їх діяльності. В цілому з вуглевидобувних підприємств на 
виконання іншим організаціям можна вивести такі процеси:  

а) надання та перевезення очисних механізованих комплексів та іншого 
гірничошахтного обладнання; 

б) відкачка води з шахт; 
в) гірничомонтажні роботи; 
г) кваліфіковане сервісне обслуговування; 
д) постачання необхідних комплектуючих і запчастин та ін. 
Отже, вуглевидобувні підприємства мають змогу покращити ефективність 

діяльності за рахунок впровадження аутсорсингу. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ ЯК НОВОЇ ЕПОХИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Кожне суспільство, кожна наука, кожна людина – наслідок історії. Це 
повною мірою стосується бухгалтерського обліку. Історія бухгалтерського 
обліку налічує майже шість тисячоліть. Він був покликаний до життя самою 
господарською діяльністю людини. Писемність і арифметика заклали основу 
для виникнення бухгалтерського обліку. 

Відомо, що історія сучасної бухгалтерії починається у XV столітті з праці 
видатного італійського математика Луки Пачолі “Трактат про рахунки і 
записи”, що являв собою перший з відомих навчальних посібників для 
вивчення подвійної бухгалтерії. Однак слід зауважити, що на думку сучасних 
дослідників з історії бухгалтерського обліку, система подвійного запису 
з’явилася раніше [6, с. 21; 2]. Користувалися нею в деяких торгових центрах 
Північної Італії. Знайдена в муніципальних записах Генуї система подвійного 
запису датується 1340 роком. Ще раніше подвійний запис виявлений у 
флорентійській торговій фірмі (1299-1300), а також фірмі, яка торгувала в 
провінції Шампань (Франція). Хоча Л. Пачолі лише описав подвійний запис, 
пізніше це стало великим інструментом обчислення фінансових результатів.  

Поява подвійного запису в часі співпала з переходом Європи від 
Середньовіччя до Нового часу [4]. Л. Пачолі узагальнив кращі методи ведення 
обліку, відомі на той час. На думку російського дослідника з історії 
бухгалтерського обліку К. Циганкова, у трактаті Луки Пачолі описано 
“венеціанський спосіб”, який є гранично спрощеним варіантом подвійної 
бухгалтерії [6, с. 25]. Простота пояснювалася тим, що венеціанський варіант не 
передбачав того, що є сенсом сучасної бухгалтерії – складання бухгалтерської 
звітності. Завдяки своїй простоті венеціанський варіант був поширений серед 
дрібних і середніх торговельних компаній і викладався поряд з арифметикою в 
комерційних училищах багатьох міст Північної Італії [3, с. 15]. 

Мало хто знає про існування флорентійського варіанта розвитку 
бухгалтерського обліку, зокрема подвійного запису, який відомий завдяки 
архівам Франческо Датіні (1335-1410), відомого купця та банкіра, який залишив 
своєму спадкоємцю не тільки частину свого майна, але й певний порядок 
ведення облікових книг. Ф. Датіні володів розгалуженою мережею торгової, 
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банківської та виробничої діяльності в семи областях Італії та Іспанії 
(Флоренція, Венеція, Генуя, Авіньйон, Барселона, Валенсія, Мальорка). Звіти 
відділень складалися з бухгалтерського балансу та звіту про прибутки і збитки, 
які повністю узгоджувались між собою. За К. Циганковим, бухгалтери 
Ф. Датіні використовували практично сучасні підходи у бухгалтерському 
обліку: необоротні активи були відокремлені від оборотних; на необоротні 
активи нараховувалась амортизація; використовувалися такі статі, як витрати 
майбутніх періодів та резерви по несплаченим податкам і непередбаченим 
витратам; окремо відображалися витрати для різних видів діяльності, прибутки 
від торгової діяльності відділені від прибутків за банківськими операціями; 
власні товари відображались за ціною придбання або за ринковими цінами, 
якщо останні були нижче, при цьому різниця відносилась на рахунок збитку за 
товарами, в той же час необоротні активи обліковувались за ціною придбання.  

Проте Ф. Датині не був творцем власної системи обліку. Певний час у його 
кампанії велась проста бухгалтерія, причому досить архаїчна і незручна, і лише 
починаючи з 1383 по 1386 роки був здійснений перехід до більш зручної 
двохсторонньої форми рахунку. Перехід в обліку з використанням подвійного 
запису потребує забагато часу, як це підтверджує розвиток цієї науки протягом 
останніх 300 років. На думку багатьох дослідників, метод подвійного запису в 
бухгалтерському обліку дозволяє обчислити фінансові результати [2, с. 251]. І 
саме флорентійські компанії використовували результативні рахунки з метою 
визначення прибутків за різними видами діяльності.  

Таким чином, венеціанський варіант (до якого належить “Трактат” Л. 
Пачолі) не дозволяє визначити фінансовий результат, в ньому відсутні такі 
необхідні для цього методи: амортизація, фінансово-розподільні рахунки, 
резервування. Венеціанський варіант є спрощеною системою флорентійського 
варіанта подвійного запису. 

За А. Шапошниковим, ґрунтовне історичне дослідження К. Циганкова 
привело автора до таких висновків: бухгалтерія була створена Римською 
державою як засіб обчислення сімейного багатства у процесі проведення 
цензів; бухгалтерія була запозичена середньовічними купцями епохи 
Відродження у своїх античних попередників так само, як римське право й інші 
досягнення античної культури; сам факт застосування подвійної бухгалтерії і 
сенс цієї системи навмисно приховувались італійськими купцями. Цим 
пояснюються повна відсутність будь-яких згадок про бухгалтерію включно до 
1494 року та відсутність будь-яких теоретичних обґрунтувань у “Трактаті” 
Луки Пачолі [7]. “Трактат про рахунки і записи” Луки Пачолі з’явився першою 
друкованою роботою по бухгалтерії. Можливо, в основу першого друкованого 
трактату по бухгалтерії полягли лекції невідомих сьогодні вчителів по 
бухгалтерії. Існування вчителів, які викладали бухгалтерію, і конспектів, які 
листувалися, зважаючи на потребу в знанні, було задовго до публікації трактату 
«Про рахунки і записи».  

Російський бухгалтер Фон Дітмар вважав, що подвійний запис є наслідком 
основного правила економіки: обсяг видач дорівнює обсягу отримань. Він 
пропонував свою форму, у якій спочатку перераховувались рахунки, що 
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кредитуються, а потім ті, що дебетуються. Як і А. Гуляєв (також російський 
бухгалтер), він знаходив підтвердження цієї думки в основних фізичних 
законах зберігання матерії та енергії. Оскільки запис на рахунках обумовлений 
тим, що видача дорівнює надходженням, то можлива тільки подвійна 
бухгалтерія, вважав Фон Дітмар [5]. 

Отже, хоч подвійним записом користуються на практиці майже тисячу 
років, учені ще й досі не досягли згоди щодо його економічної суті. Ця 
суперечливість думок свідчить передовсім про певну теоретичну складність 
механізму реєстрації, групування та систематизації господарських операцій.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ 

ПОЛІТИКИ НБУ  
 

Глобальна криза продемонструвала структурну вразливість економіки 
України та нестійкість її фінансової системи. В силу існування національних 
особливостей перебігу економічних і фінансових процесів в Україні, а саме: 
збереження протягом тривалого періоду потужної дії немонетарних чинників 
інфляції, а також специфічної ролі обмінного курсу гривні підвищення 
ефективності антикризової політики НБУ у посткризовий період потребує 
відновлення цілісності економічної і фінансової систем. Визначальну роль у 
цьому процесі посідає обліково-аналітичне забезпечення як джерело інформації 
для прийняття управлінських рішень на макрорівні. 

Метою тез є аналіз динаміки реального ефективного обмінного курсу як 
фактора оптимізації антикризової політики НБУ. 

Реальний ефективний обмінний курс (real effective exchange rate (REER)) – 
розрахунковий валютний курс, який є індикатором зміни цінової 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів щодо продукції основних 
торговельних партнерів країни [1]. Економічний зміст РЕОК полягає у 
відображенні зміни обмінного курсу, відкоригованого на рівень інфляції в 
країнах – торговельних партнерах. Факторами, що впливають на динаміку 
РЕОК, є: значення номінального обмінного курсу до валют країн-партнерів і 
співвідношення рівня інфляції в країні до масштабу цін у країнах-партнерах. 
Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність вітчизняних товарів 
на світових ринках знижується. Така ситуація можлива у випадку перевищення 
темпів зростання цін у країні над рівнем інфляції в країнах-партнерах, або у 
випадку ревальвації обмінного курсу національної валюти. У тому випадку, 
коли РЕОК знижується, то відбувається зростання конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів на світових ринках унаслідок порівняно менших темпів 
інфляції або девальвації національної валюти.  

На сьогодні чіткої загальновизнаної методики розрахунку РЕОК у світі не 
існує. Кожна країна має свою специфіку з погляду реалізації стосунків у 
зовнішньоекономічній сфері та інтенсивності використання тієї чи іншої 
валюти у міжнародних розрахунках. В Україні розрахунок ефективного 
валютного курсу здійснюються за методикою МВФ, яка отримала назву 
«моделі багатостороннього обмінного курсу». Для розрахунку значення РЕОК 
використовують вагові коефіцієнти, які відображають середню за останні три 
роки питому вагу країн – основних торговельних партнерів у загальному 
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зовнішньому товарообороті. Критерієм включення країни до переліку основних 
торговельних партнерів є її частка у загальному зовнішньоторговельному 
обороті. Для України відповідний критерій встановлено на рівні 1%. Індекс 
РЕОК гривні розраховується за кошиком з 19 валют 25 країн – основних 
торговельних партнерів України, скоригованим на відносну зміну споживчих 
цін. Однак іноді індекс розраховується на основі кошику трьох основних валют 
– російського рубля, євро та долара США. Сукупний обсяг експорту та імпорту 
товарів з 25 країн, що враховуються при обчисленні РЕОК гривні, становить 
76 % від загального зовнішньоторговельного обороту України.  

НБУ має два основні шляхи контролювання індексу РЕОК. У 
найкоротшому періоді, тобто щоденно, НБУ може визначати індекс РЕОК через 
вплив на номінальний обмінний курс долара США, євро та російського рубля за 
рахунок інтервенцій на валютний ринок. У середньостроковій перспективі НБУ 
може впливати на темп інфляції через операції на відкритому ринку (продаж та 
купівля державних облігацій), кредити комерційним банкам та визначення 
ставки резервних вимог.  

Аналіз динаміки індексу реального ефективного обмінного курсу за період 
2008-2012 рр. демонструє значні та різкі зміни реального ефективного 
обмінного курсу гривні, що в свою чергу свідчить про те, що дії НБУ не були 
досить ефективні. У 2012 році вперше за чотири роки спостерігалася 
девальвація РЕОК, яка становила 6,5 % (РЕОК = 8,14 грн). Експерти 
пояснюють це проведенням ефективної політики «низького рівня» інфляції [2]. 
Це є позитивним, оскільки свідчить про підвищення конкурентоспроможності 
національного виробництва. 

РЕОК є одним з індикаторів цінової конкурентоспроможності країни в 
міжнародній торгівлі і розраховується з врахуванням змін інфляції і курсів 
валют країн – основних торгівельних партнерів. Найбільше значення індексу 
інфляції спостерігається у 2008 році, що пояснюється поглибленням світової 
фінансової та економічної кризи, що спровокувало уповільнення зростання 
економіки України (рівень інфляції становив 22,3 %). У цьому ж році 
зменшився зовнішньоторговельний оборот України (значно скоротився обсяг 
експорту). Ця ситуація відобразилася на індексі РЕОК: за 2008 рік значення 
індексу найбільше (111,7), що в свою чергу свідчить про те, що НБУ не зміг 
через вплив на валютний курс і валютні інтервенції зменшити вплив 
інфляційного фактора. У 2009 році на споживчому ринку спостерігалось 
уповільнення інфляції, рівень якої за підсумками року становив 12,3 %. У 
2012 році в Україні вперше за 10 років спостерігалось зниження споживчих цін 
за підсумками року (-0,2 %). Реальний ефективний обмінний курс гривні у 2012 
році зменшився на 6,5 %. Це було зумовлено якраз внеском інфляційного 
диференціалу з однієї сторони, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її 
середньозважений рівень у країнах – основних торговельних партнерах та в 
результаті заходів НБУ зі зниження інфляції [2]. 

Необхідно зазначити, що основним чинником, що впливає на стан 
поточного рахунку платіжного балансу, є зміна умов торгівлі, а вони 
погіршились у 2012 році порівняно з минулим роком. Тому саме підтримка 
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цінової конкурентоспроможності, індикатором якої є РЕОК, дуже важлива з 
огляду підтримки експортерів в умовах зниження зовнішнього попиту, а також 
в умовах підвищення цін на енергоносії.  

Висновок. Антикризова політика НБУ є складовою антикризової політики 
держави. Вона сприяє досягненню прогнозованих соціально-економічних 
показників через реалізацію монетарних цілей і завдань інструментами 
грошово-кредитного регулювання. Одним із головних інструментів 
антикризової політики НБУ є реальний ефективний обмінний курс (РЕОК). 
Індекс РЕОК включає найбільш важливі монетарні чинники, а саме: обмінні 
курси гривні щодо долара США, євро та російського рубля, а також рівні 
інфляції в США, єврозоні, Росії та Україні й сигналізує про те, як змінюється 
конкурентоспроможність вітчизняних товарів у результаті проведеної грошово-
кредитної політики. На основі обліково-аналітичного забезпечення 
здійснюється аналіз динаміки реального ефективного обмінного курсу і 
приймаються рішення при визначенні антикризових заходів. Впливати на 
динаміку реального ефективного курсу можна двома способами: або знижуючи 
інфляцію, або девальвуючи національну валюту. Проте девальвацію слід 
вважати екстенсивним шляхом розвитку, оскільки її ефект буде носити 
нетривалий характер.  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

НАУКИ 
 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України першочерговим 
завданням є формування інноваційної моделі розвитку, підвищення 
ефективності структури виробництва за рахунок зростання частки 
високотехнологічних галузей, інвестування в людський капітал. Під 
інноваційною моделлю економічного розвитку слід розуміти модель, яка здатна 
забезпечити неперервний розвиток вітчизняної економіки за рахунок 
впровадження у виробництво нових наукових результатів, а також запозичених 
нововведень для покращення конкурентоспроможності товарів та послуг з 
мінімізацією негативного впливу на навколишнє середовище при впровадженні 
підприємствами інновацій [11, с. 12]. 
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Поняття “інновації”, “ інноваційний розвиток”, “ інноваційна діяльність” 
входять у повсякденний обіг спеціалістів різних підприємств і організацій, є 
предметом наукових дискусій зарубіжних та вітчизняних учених. 

Вивченню інновацій та їх впливу на виробництво присвятили свої наукові 
праці вчені-класики, серед них: В.Н. Лапін, Б.Т. Брайн, П.Ф. Друкер, 
Е.М. Портер, Б. Санто, Х. Хартман, Б. Твіс, Ф. Ніксон. Вагомий внесок у 
вивчення проблем інноваційного розвитку регіональної економіки зробили 
вітчизняні дослідники – О. Алимов, О. Амоша, Б. Буркинський, З. Варналій, 
В. Геєць, З. Герасимчук, Б. Данилишин, М. Долішній, С. Дорогунцов, 
В. Захарченко, І. Лукінов, Л. Чернюк, М. Чумаченко, А. Чухно та ін. 

Разом з тим питання організації обліку інновацій на підприємствах 
України є предметом наукових дискусій вітчизняних науковців: О. Бородкіна, 
В. Бачинського, Ф. Бутинця, В. Василенка, С. Голова, Т. Давидюк, О. Кантаєвої, 
Я. Крупки, М. Кужельного, В. Леня, Н. Малюги, Л. Нападовської, М. Пушкаря, 
В. Шевчука, В. Сопка та ін. Аналіз останніх наукових праць свідчить про 
наявність результатів комплексних досліджень щодо розвитку та впровадження 
елементів інноваційного механізму. Однак питання створення ефективної, 
логічно обґрунтованої системи обліку інноваційної діяльності, адекватної 
потребам користувачів інформації, залишаються недостатньо опрацьованими. 
Виникає потреба вдосконалення та розширення проблематики, що стосується 
побудови єдиної адекватної системи інформаційного забезпечення управління 
інноваційною діяльністю (єдиної системи бухгалтерських рахунків, облікових 
регістрів щодо обліку інноваційної діяльності). 

До основних завдань обліку інноваційної діяльності слід віднести: 
оброблення транспарентної інформації про витрати на розроблення інновацій; 
оцінювання інноваційної діяльності; надання оперативної інформації для 
управління процесами розроблення, впровадження і реалізації інновацій; 
ведення регістрів аналітичного та синтетичного обліку для відображення 
процесів інноваційної діяльності; фіксація зовнішніх факторів впливу на 
конкурентоспроможність інноваційного підприємства [7, с. 60]. 

Існує велика кількість варіантів обліку інноваційних процесів, 
направлених на удосконалення і розвиток виробництва продукції [2; 3; 4; 5; 7; 
8; 12]. Вибір методики обліку інноваційної діяльності пов’язаний з 
класифікацією інновацій; характером реалізації інноваційних програм та з 
джерелами фінансування інноваційних проектів капітального характеру.  

Значною мірою вибір правильного способу обліку інновацій залежить від 
того, чи пов’язані вони з операційною діяльністю чи носять капітальний 
характер. Розглядаючи інновації у здійсненні операційної діяльності, облік 
науково-дослідних розробок та досліджень пропонується вести на рахунках з 
обліку витрат операційної діяльності й у кінці звітного періоду списувати на 
фінансові результати. Нормативним та методичним забезпеченням для обліку 
наукових досліджень призначений субрахунок 941 «Витрати на дослідження і 
розробки», а для забезпечення систематизації й аналізу інформації про витрати 
– ввести облік витрат на цьому рахунку в розрізі наступних груп інноваційних 
витрат: зі створення та розроблення прикладних досліджень, пов’язаних з 
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оновленням випуску продукції, нових виробництв; із удосконалення існуючих 
технологій; із проведення науково-дослідних і конструкторських робіт; зі 
створення нових видів сировини та матеріалів; із переоснащення виробництва; 
із внесенням змін у систему управління та її вдосконалення [3, с. 203]. 

Практичний досвід діяльності підприємств показав, що інновації 
капітального характеру можуть бути представлені у напрямку капітальних 
(стосуються створення нових видів основних засобів) та інтелектуальних 
інновації (стосуються створення нематеріальних активів), що пов’язані зі 
здійсненням інвестиційної діяльності. При першому напрямі доцільно облік 
вести на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», з 
використанням аналітичних рахунків: рахунок 1521 “Витрати на придбання 
(створення) інноваційних технологій”; рахунок 1522 “Інноваційні технології, 
придбані за ліцензійним договором”; рахунок 1523 “Інноваційні технології, які 
надійшли від технопарку”; рахунок 1524 “Інноваційні технології, утворені в 
результаті спільної діяльності”. Крім того, облік повинен забезпечуватись 
відповідним документальним оформленням, а саме карткою обліку 
інноваційних витрат і відомістю обліку витрат інноваційної діяльності. 

Подальші дослідження щодо можливості розширення та створення 
сприятливих умов прискореного впровадження інновацій у діяльність 
підприємств будуть спрямовані на удосконалення існуючої системи обліково-
аналітичного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах та 
розроблення методики обліку й аналізу витрат на інновації. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВ-КОСТИНГУ, EVA-АНАЛІЗУ 
ТА DEA-АНАЛІЗУ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ 
 
В умовах поступового впровадження вітчизняними підприємствами 

системи стратегічного управління та створення адекватної її цілям і завданням 
системи обліково-інформаційного забезпечення особливої актуальності набуває 
дослідження сутності інструментів стратегічного обліку та методики їх 
інтегрованого використання з метою досягнення ефекту синергії.  

З огляду на поширення на промислових підприємствах такого інструменту 
стратегічного обліку, як АВ-костинг, досягнення ефекту синергії в разі 
інтегрованого використання інструментів стратегічного обліку доцільно 
розглянути саме на його прикладі. Як показало дослідження діючої практики 
промислових підприємств, крім позитивних аспектів використання, цей 
інструмент стратегічного обліку має багато недоліків, які негативним чином 
впливають на процес продукування інформації для прийняття управлінських 
рішень. З метою усунення негативного впливу зазначених вище аспектів на 
ефективність прийняття управлінських рішень, науковими співробітниками 
Департаменту промислового інжинірингу Пітсбургського університету було 
розроблено модель АВС + EVA [3]. У свою чергу, визначення обґрунтованості 
прийняття рішення про впровадження цієї моделі на підприємстві 
здійснювалося за допомогою коефіцієнта відношення вартості капіталу до 
операційних витрат (Capital to Operating Ratio). Якщо цей коефіцієнт дорівнює 
0,1 або вищий за нього, на підприємстві приймається рішення щодо 
впровадження моделі АВС + EVA. Якщо він є нижчим за це значення – 
доцільність впровадження такої системи ставиться під сумнів [1; 2]. 

Розглянутий вище підхід, на нашу думку, розрахований на інформаційні 
потреби керівництва тих суб’єктів господарювання, які мають традиційні 
організаційно-правові форми. У свою чергу, доцільність його застосування у 
холдингах, які об’єднують декілька однорідних промислових підприємств, є 
дещо спірною. Зокрема, чинна практика свідчить, що навіть за умови 
відповідності показників цієї моделі нормі, конкурентна позиція промислового 
підприємства, що досліджується, може бути найгіршою серед промислових 
підприємств холдингу. Тобто модель АВС + EVA не продукує інформацію про 
ефективність роботи досліджуваного промислового підприємства (у тому числі 
й видів його діяльності) щодо інших промислових підприємств, які входять до 
складу холдингу, а отже, не дозволяє його керівництву приймати обґрунтовані 
стратегічні рішення. 

З метою усунення цього недоліку автором рекомендується доповнити 
розглянуту вище модель DEA-аналізом, який являє собою вимірювання 
ефективності функціонування системи однорідних економічних об’єктів. 
Зазначене дозволить керівництву промислових підприємств: 
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- отримувати інформацію про кількісні показники ефективності 
промислового підприємства, що входить до складу холдингу, стосовно інших 
промислових підприємств останнього; 

- виявляти причини неефективної роботи цього промислового 
підприємства; 

- визначати промислові підприємства холдингу, які мають найкращу 
практику діяльності; 

- уникати пастки перехресного субсидіювання (тобто того факту, коли 
виникає ситуація фінансування збиткових видів діяльності за рахунок 
прибуткових), яка, як свідчить практика, є доволі поширеною на вітчизняних 
промислових підприємствах. 

За основу алгоритму побудови запропонованої моделі ABC + EVA + DEA 
доцільно взяти методику побудови моделі АВС + EVA та доповнити її етапами 
проведення DEA-аналізу. Таким чином, він матиме такий вигляд: 

- аналіз фінансової інформації про діяльність організації;  
- ідентифікація основних видів діяльності, що здійснюються на 

промисловому підприємстві; 
- визначення повних операційних витрат для кожного з виділених видів 

діяльності; 
- вибір оптимальних носіїв витрат (кост-драйверів) для кожного з 

виділених видів діяльності та визначення їх кількісної величини; 
- розрахунок конкретної ставки носія витрат для кожного виду діяльності; 
- калькулювання операційних витрат за вибраними об’єктами обліку 

витрат; 
- визначення витрат капіталу по кожному виду робіт та групі продуктів 

(окремим продуктам); 
- здійснення кластерного аналізу з метою упорядкування об’єктів 

(промислових підприємств холдингу) у відносно однорідні групи, за якими у 
подальшому буде застосовуватися DEA-аналіз; 

- проведення DEA-аналізу як у межах кожної кластерної групи, так і 
кожного промислового підприємства, яке входить до складу кластерної групи. 

Таким чином, ґрунтуючись на результатах дослідження поглядів науковців 
на проблему досягнення синергетичного ефекту від інтегрованого 
використання інструментів стратегічного обліку, нами розроблено модель 
АВС + EVA + DEA, застосування якої дозволить не тільки відносити вартість 
капіталу на об’єкти розподілу витрат та коректно визначати величину витрат на 
кожен вид діяльності або окремий продукт, але і розраховувати кількісні 
показники ефективності роботи на промислових підприємствах холдингу в 
порівнянні один з одним. Такий підхід суттєво сприятиме обґрунтованості 
стратегічних рішень керівництва в частині розробки напрямів подальшого 
розвитку як окремого промислового підприємства, так і холдингу, до складу 
якого воно входить. 
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СУТНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Основним економічним чинником, який значною мірою визначає 
прибутковість підприємства, є його фінансовий результат. Тому одним з 
актуальних завдань, яке стоїть перед керівниками підприємств, ученими та 
науковцями, практикуючими бухгалтерами, є розроблення та впровадження 
способів ефективного управління формуванням кінцевих фінансових 
результатів у процесі діяльності суб’єкта господарювання. Більшої 
актуальності цей процес набуває в умовах зміни нормативного забезпечення 
обліку та звітності, що останнім часом стає все більш непередбаченішим.  

Для забезпечення життєдіяльності будь-якого суб’єкта господарського 
діяльності необхідний кругообіг засобів, окремий етап якого завершується 
процесом реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. У процесі реалізації 
підприємство отримує виручку від реалізації, яка в свою чергу забезпечує 
безперервне повторення процесу виробництва. Дохід (виручка) є потоком 
грошових коштів та інших надходжень за певний період, що отримується від 
продажу продукції, товарів, робіт та послуг. Для забезпечення такого доходу 
підприємство несе відповідні витрати. Різниця між доходами і витратами 
становить фінансовий результат [1, с. 427]. 

Отже, фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує 
господарюючий суб’єкт внаслідок своєї діяльності. Тобто поняття фінансового 
результату тісно пов’язане з поняттями прибутків та збитків. У національному 
положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» (НП(с)БО 1) [2] надані такі визначення прибутку та збитку: 

– прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати;  

– збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 
якого були здійснені ці витрати.  

Відповідно до статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [3] фінансовий результат (прибуток або збиток) 
повинен визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 
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звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат, 
тобто визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти 
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку 
та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів. 

До 2012 року фінансові результати визначались та відображались у звіті 
про фінансові результати згідно з П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати» 
відповідно до поділу за видами діяльності, однак у зв’язку з набуттям чинності 
НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у звіті про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід) з 1 квітня 2013 року такого поділу не 
передбачається. Відповідно до НП(с)БО 1 у формі № 2 «Звіт про фінансові 
результати» розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки, збитки, 
інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період [2]. 

Розглядаючи процес формування фінансових результатів за методикою, 
яка наведена у Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової 
звітності [5], виникають запитання стосовно того, чи є чистий прибуток 
(збиток) кінцевим результатом діяльності суб’єкта господарювання. Адже 
формування чистого прибутку (збитку), яке відбувається у першому розділі 
звіту про фінансові результати, не є кінцевим, оскільки у другому розділі цього 
ж звіту визначається сукупний дохід як «зміни у власному капіталі протягом 
звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком 
змін капіталу за рахунок операцій з власниками)» [2]. Фактично ж сукупний 
дохід виступає сумою чистого прибутку, розрахованого за результатами 
першого розділу звіту та іншого сукупного доходу підприємства, під яким 
розуміють «доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів 
підприємства, та сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного 
періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 
капіталу за рахунок операцій з власниками» [2]. 

Тобто, опосередкованим чином до складу доходів суб’єктів 
господарювання включатимуться суми дооцінки необоротних активів, 
накопичені курсові різниці, а до витрат – суми уцінки таких активів (у межах 
попередньої дооцінки). Зрозуміло, що це було здійснено з метою зростання 
податкових надходжень до бюджету, адже позитивна сума іншого сукупного 
доходу підлягає оподаткуванню податком на прибуток, як і фінансові 
результати підприємства від звичайної діяльності. Але це ще раз підтверджує 
тезу про те, що кінцевими фінансовими результатами діяльності суб’єктів 
господарювання, на думку фіскальних органів, у фінансовому обліку та 
звітності є не фінансовий результат від їх діяльності, а саме сукупний дохід. 

Наступним кроком, який не заважатиме суб’єктам господарювання до 
проведення переоцінки необоротних активів, що знаходяться на їх балансі, став 
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань 
бухгалтерського обліку» [6], за яким з переліку принципів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності пропонується виключити принцип історичної 
(фактичної) собівартості, згідно з яким пріоритетним є оцінювання активів 
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підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання. Логічно 
припустити, що після прийняття цих змін, буде законодавчо встановлена 
обов’язкова норма проведення переоцінки активів у разі суттєвих розбіжностей 
між їх історичною та ринковою вартістю. 

Отже, основною метою створення та подальшої діяльності будь-якого 
господарюючого суб’єкта, незалежно від виду його діяльності чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. 
Фінансовий результат є однією з найважливіших економічних категорій, яка 
узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку 
ефективності цієї діяльності. Тому чітке розуміння мети і алгоритму її 
визначення дає можливість збільшити ефективність використання цієї категорії 
в обліку та аналізі. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СПИСАННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
У процесі здійснення господарської діяльності у суб’єктів господарювання 

виникають зобов’язання. Одним з видів зобов’язань згідно із П(с)БО 11 
«Зобов’язання» є забезпечення, які являють собою зобов’язання з 
невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення 
являються джерелом для погашення наступних витрат і платежів, що 
відповідно зменшує ризик невиконання в майбутньому такого зобов’язання.  

Питання відображення в обліку забезпечень вивчалися і вивчаються 
такими вченими, як: Ф.Ф. Бутинець, С. Вахрушев, В.С. Лень, І. Омецінська, 
М.М. Орищенко, О.О. Пархомчук, Н.І. Петренко, В.С. Терещенко та інші [1-3; 
5-8; 10]. Незважаючи на значний доробок вищезазначених науковців, окремі 
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питання щодо порядку обліку списання (зменшення) забезпечень є недостатньо 
вивченими. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення 
на дату балансу [9]. У МСБО 37, забезпечення – зобов’язання з невизначеним 
строком або сумою. 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій 
зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що 
втілюють у собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково 
визначена [4]. 

Згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», 
забезпечення слід визнавати, якщо: a) суб’єкт господарювання має існуюче 
зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 
б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде 
необхідним для виконання зобов’язання; в) можна достовірно оцінити суму 
зобов’язання.  

При цьому, відповідно до МСБО 37, «щоб подія була такою, що створює 
зобов’язання, треба, щоб суб’єкт господарювання не мав реальної альтернативи 
виконанню зобов’язання, створеного подією. Це відбувається лише: a) якщо 
виконання зобов’язання може бути примусово забезпечене в судовому порядку 
або б) у разі конструктивного зобов’язання, в якому подія (яка може бути дією 
суб’єкта господарювання) створює обґрунтоване очікування в інших сторін, що 
суб’єкт господарювання виконає своє зобов’язання» [4]. 

Згідно з П(с)БО 11 «Зобов’язання», нарахування або збільшення 
забезпечення відображається по дебету рахунку обліку витрат одночасно з 
кредитом рахунку обліку забезпечення (за винятком суми забезпечення, що 
включається до первісної вартості основних засобів). У випадку зменшення 
раніше нарахованого забезпечення або відсутності ймовірності вибуття активів 
для погашення зобов’язань, за якими було створене таке забезпечення, в обліку 
методом сторно повторюється проведення з формування такого забезпечення 
на суму розрахованого зменшення (на суму раніше сформовано забезпечення).  

На нашу думку, використання сторнування для відображення в обліку 
наслідків зменшення (списання) забезпечення може призвести до викривлення 
показників фінансової звітності. Зокрема, може виникнути ситуація, коли сума 
сторнованого забезпечення призведе до того, що на рахунках обліку витрат 
буде відображатись від’ємна сума (наприклад, забезпечення було створено у 
минулому році, а на кінець першого кварталу наступного року, прийнято 
рішення про його списання у зв’язку з відсутністю ймовірності вибуття активів 
для погашення майбутніх зобов’язань, і сума такого забезпечення більша, ніж 
розмір витрат на рахунку, який підлягатиме сторнуванню). 

У зв’язку з цим ми пропонуємо відображати зменшення (списання) 
забезпечення методом сторно лише у сумі, яка була нарахована у звітному році, 
а якщо сума зменшення (списання) забезпечення перевищує такі суми, то на 
суму перевищення здійснювати запис за дебетом рахунку обліку забезпечення 
та кредитом рахунку обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).  
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ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ 
 

Для вирішення питання спільного використання інформації належної 
якості різними групами користувачів створюється інформаційно-аналітичне 
забезпечення, яке в свою чергу трансформується в інформаційно-аналітичний 
процес управління. 

Найповніший структурно-логічний ланцюг інформаційно-аналітичного 
процесу наступний: реквізит, показник, документ (повідомлення), масив 
(звітність), обліково-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітичне 
забезпечення, інформаційно-аналітична система [3, с. 110]. 

Формування адекватного інформаційно-аналітичного процесу на 
вітчизняних підприємствах передбачає використання науково обґрунтованого 
інструментарію, зокрема, праксеологічного підходу, що забезпечує 
критеріальну аподиктичність заходів підвищення якості прийнятих рішень на 
всіх рівнях управління. 
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Праксеологія походять від латинських слів «рraxіs» (застосування 
(прикладання) або використання знань (навичок); практика, як відмінність від 
теорії; характерна риса, властивість або звичка, умовність, традиційність) та 
«logos» (наука). В перекладі з грецької «рraxіs» – це дія. Отже, праксеологічний 
підхід означає дієвий, практичний, тобто той, що дає потрібні (найкращі) 
результати. Праксеологічний підхід як наукове поняття досить багатогранне. 
Кожна галузь людських знань розглядає проблему використання 
праксеологічного підходу під своїм специфічним кутом зору. 

Праксеологія охоплює три групи завдань [1, с. 107-109]: 1) аналітичний 
опис, характеристику, класифікацію і систематизацію практичних дій; 
2) вивчення умов і законів, що визначають ефективність дій; 3) дослідження 
генезису і розвитку різних видів діяльності, шляхів їх удосконалення і регресу, 
обумовлених традиціями і винахідливістю. Тобто це наука про форми дії, що 
проявляється у всіх сферах життя і прагне бути корисною, та одночасно наука 
про фактори, що визначають підвищення ефективності дій. Звідси, головне 
завдання праксеології – розроблення загальних норм максимальної доцільності, 
які ґрунтуються на практичному досвіді. Таким чином, праксеологія вивчає 
будь-яку людську діяльність, у тому числі й управлінську. Інструментарій 
праксеології – це найоптимальніші засоби удосконалення інформаційно-
аналітичного процесу управління. 

У цивілізованому суспільстві управління орієнтоване на праксеологічне 
вчення. Практична діяльність розглядається через працю людини, яка в 
праксеології постульована як людська потреба. Згідно з сучасною концепцією 
менеджменту, людський фактор розглядається як головна продуктивна сила у 
виробництві. Проблеми використання людської праці, активної діяльності 
особи змінюються відповідно до існуючих умов ринку. Отже, праксеологію 
можна визначити «вершиною управління», адже вона є наукою про людську 
дію, керування поведінкою людей. 

Відзначаючи роль праксеологічних знань у теорії та практиці сучасного 
управління слід наголосити на тому, що саме це поняття означає: спосіб, 
манеру ставлення до людей; владу і мистецтво управляти; особливе вміння та 
адміністративні навички; орган управління, адміністративну одиниця [2, с. 213]. 

Таким чином, праксеологічний підхід в архітектоніці понятійного апарату 
управління є пріоритетним і провідним, оскільки «спосіб, манера ставлення до 
людей» відповідає суті праксеології. 

За таких умов робимо висновок, що в ієрархії рівнів управління 
праксеологічне вчення займає основу пірамідальної структури. До того ж, як 
вже зазначалося, з одного боку, – це система знань про управління, а з іншого – 
максимізація їх практичного результату. А якщо врахувати результативний 
вектор цього вчення, то визначення місця і ролі праксеологічного підходу в 
управлінні трактуємо як максимальну адаптацію його самого через 
управлінські рішення до потреб життєдіяльності людини. У цьому зв’язку в 
структурно-логічному аналізі точками дотику праксеології та управління є: 
розроблення та раціоналізація рішень, мотивація їх прийняття і біхевіоризм, 
економізація дій менеджера в процесі реалізації таких рішень. 
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Реалії сьогодення свідчать, що низька якість рішень, підтверджена 
фактографічними даними про незадовільні результати діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання, вимагає удосконалення методології формування 
самої інформаційно-аналітичної системи управління в межах інформаційно-
аналітичного процесу. 

Досягнення цієї мети можливе за умов, коли здійснюючи збір, оброблення 
та зберігання інформації, яка у вигляді показників буде доведена до суб’єктів 
управління, використовуються науково обґрунтовані, історично-апробовані та 
емпірично-підтверджені концептуальні положення поліпшення зазначеної 
системи. Таким інструментарієм, що забезпечує підвищення рівня кореляції 
управлінських рішень з об’єктивними умовами їх прийняття, є праксеологічний 
підхід до формування адекватного інформаційно-аналітичного процесу. 

Сьогодні праксеологічний підхід до інформаційно-аналітичного процесу 
забезпечення прийняття управлінських рішень особливо актуальний, адже для 
кожного підприємства існує система цілей, яка включає економічні, соціальні, 
морально-етичні, організаційно-технічні, перспективні та поточні, кінцеві й 
проміжні та інші їх види. Під цілями слід розуміти такий стан об’єкта 
управління, який передбачається досягти. 

Отже, проведений аналіз теоретико-методологічних засад сутності 
праксеологічного підходу та застосування його в управлінні дозволяє зробити 
висновок про те, що праксеологія – це наука, яка вивчає будь-яку людську 
діяльність, у тому числі й управлінську. Предметом праксеології є людська дія, 
закономірності та тенденції практичної діяльності людини. Сучасна праксеологія 
розглядає діяльність з погляду ефективності. Завдання праксеології – 
розроблення норм максимальної доцільності (діяльності), а отже, ефективності 
управління, за рахунок формування адекватного інформаційно-аналітичного 
процесу. У межах праксеології ефективність як наукова категорія розглядається 
стосовно результатів діяльності, її способу, ступінь ефективності якого прямо 
пропорційний ефективності цієї діяльності. Доцільність є основним критерієм 
успішності дії. Чим краще дія пристосована до всієї суми наявних обставин і 
робиться з використанням власних знань індивіда, тим вона раціональніша. 

Такий методологічний підхід обґрунтовує проведення дослідження з 
позиції оптимальності використання наявних засобів для досягнення 
управлінських цілей і передбачає наукове розв’язання багатьох питань, які при 
традиційному підході вирішити складно. Ці питання тісно пов’язані з 
процедурою оптимізації функціонування процесу управління в цілому і такого 
елемента його структури, як рішення, зокрема. Управлінське рішення – це 
систематичний процедурний акт із певним ступенем відповідальності 
(моральної та матеріальної). У кожній конкретній ситуації прийняття рішення 
полягає у виборі альтернативи з деякої множини. У межах праксеологічного 
підходу це звучить як процес прийняття управлінського рішення відповідно до 
потреб життєдіяльності людини. При прийнятті управлінського рішення – від 
зародження ідеї до затвердження остаточного варіанта – свідоме, відповідальне 
ставлення людини-працівника має найважливіше значення у подальшому 
функціонуванні та розвитку як окремого підприємства, так і країни. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

 
В умовах ринкової економіки для власників всіх без винятку підприємств 

надзвичайно важливою є інформація про реальний стан підприємства та 
достовірні результати його функціонування. Для забезпечення отримання 
повної та правдивої інформації про діяльність підприємства на виконання умов 
п. 6 ст. 145 Господарського кодексу України [1] та статті 1 Закону України 
№996-XIV [2] проводиться інвентаризація.  

Проведення інвентаризації забезпечує своєчасне виявлення розбіжностей 
між обліковими даними та фактичною наявністю, станом і оцінкою активів і 
зобов’язань підприємства, сприяє перевірці повноти та своєчасності 
документування і відображення в обліку господарських операцій, забезпечує 
користувачів повною та правдивою інформацією про достовірність даних 
обліку і показників фінансової звітності. 

Для ефективності управління підприємством важливо не просто володіти 
інформацією про стан підприємства і результати інвентаризації активів та 
зобов’язань, а й приймати управлінські рішення за результатами інвентаризації, 
які забезпечать удосконалення діючої системи контролю на підприємстві.  

Загальну схему та структуру потоку інформації для підготовки та 
прийняття управлінських рішень за результатами інвентаризації зображено на 
рис., що забезпечить відображення чіткої послідовності виконання дій 
конкретними суб’єктами для отримання інформації. 

 
Рис. Схема потоку інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень за 

результатами інвентаризації 
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Логічним та доцільним є призначення відповідальних за систематизацію та 
підготовку інформації про остаточні результати інвентаризації голову 
інвентаризаційної комісії разом з представником служби моніторингу.  

Подання остаточно сформованої інформації про результати інвентаризації 
керівництву підприємства повинно здійснюватися одразу після виведення таких 
результатів та на стадії формування протоколу інвентаризації. Відповідно до 
підпункту 11.12 Інструкції № 69 [3] протокол інвентаризаційної комісії у 
п’ятиденний термін затверджується керівником підприємства. Виходячи з 
цього, управлінські рішення повинні бути прийняті протягом п’яти днів і 
затверджені одночасно з протоколом інвентаризації.  

Надзвичайно важливим є той факт, що для прийняття управлінських 
рішень результати проведеної інвентаризації є джерелом аналізу діяльності 
підприємства з ефективного управління активами та контролю за станом 
розрахунків. 

Отримані дані за результатами інвентаризації дають можливість 
проаналізувати ступінь ефективного управління активами підприємства, що 
полягає в аналізі доцільності вибору методу обліку надходження та вибуття 
активів, достовірності оцінки об’єктів обліку і контролю тощо. Крім того, 
наприклад, за результатами інвентаризації встановлюється, чи є необхідним 
витрачання фактичної кількості матеріалу у виробництво, чи, можливо, 
відбувається умисний переліміт. У результаті чого отримується інформація для 
достовірного визначення реальних затрат на виробництво продукції та 
раціонального використання ресурсів. Інвентаризаційні дані являють собою 
підґрунтя для аналізу за станом розрахунків на підприємстві. Так, наприклад, за 
результатами проведення актів звірки з контрагентами встановлюється 
достовірність та своєчасність розрахунків, ефективність здійснення яких є 
запорукою забезпеченості необхідними активами та підтриманням 
платоспроможності підприємства. 

Таким чином, на стадії прийняття управлінських рішення за результатами 
інвентаризації головою інвентаризаційної комісії та представником служби 
моніторингу разом з керівництвом підприємства:  

- проводиться оцінювання та аналіз виявлених інвентаризаційних різниць, 
причин їх виникнення та винних у цьому осіб; 

- здійснюється оцінювання остаточних результатів інвентаризації; 
- проводиться аналіз остаточних результатів проведеної інвентаризації; 
- встановлюється переваги та недоліки кожної з альтернатив 

підготовлених рішень, а також їх можливі наслідки; 
- здійснюється вибір варіантів управління інвентаризаційними 

відхиленнями та приймаються рішення по недопущенню їх у майбутньому; 
- визначаються способи і методи впливу на осіб, з вини яких виникли 

недостачі, лишки чи відбулося псування цінностей; 
- встановлюється ефективність діючої системи контролю на підприємстві; 
- приймаються рішення про доцільність чи необхідність корегування 

діючої системи контролю;  
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- визначається вплив результатів інвентаризації на фінансовий стан 
підприємства.  

Отже, для ефективності управління підприємством важливо не просто 
володіти інформацією про стан підприємства і результати інвентаризації 
активів, власного капіталу та розрахунків, а й приймати управлінські рішення 
за результатами інвентаризації, які забезпечать удосконалення існуючої 
методики інвентаризації та системи контролю підприємства загалом. 

 
Список використаних джерел: 1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. 

№ 436-IV. 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 
16. 07.1999 р. № 996-ХІV. 3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : 
затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69. 

 
Д.В. Зоценко, асистент 
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна  
 

ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ  
 

Фермерське господарство є особливою організаційною формою 
господарювання на селі. У зв’язку з цим господарська діяльність фермерського 
господарства та ведення бухгалтерського обліку регламентується спеціальним 
нормативним забезпеченням. З іншого боку, на фермерські господарства 
поширюється загальне законодавство у сфері бухгалтерського обліку. Тому в 
процесі організації та ведення бухгалтерського обліку фермерськими 
господарствами постає проблема одночасного дотримання вимог загального та 
спеціального законодавства. 

Так, на фермерські господарства поширюється дія Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», згідно з яким однією зі 
складових фінансового результату від основної діяльності є фінансовий 
результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та 
додаткових біологічних активів [7].  

Відображення в обліку результатів господарських операцій з 
сільськогосподарською продукцією розкривають у своїх працях такі вчені, як 
В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, В.С. Лень, М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко та інші [1-3; 
5; 8]. Разом з тим потребує подальших досліджень порядок обліку таких 
операцій у фермерських господарствах. 

Сільськогосподарська продукція – актив, одержаний у результаті 
відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, 
перероблення або внутрішньогосподарського споживання. 

У пункті 12 П(с)БО 30 визначається, що сільськогосподарська продукція 
при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною 
на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю 
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відповідно до П(с)БО 16 «Витрати». Первісне визнання сільськогосподарської 
продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена 
від біологічного активу. Для визначення справедливої вартості 
сільськогосподарської продукції використовуються ціни активного ринку. 

Відповідно до п. 18 цього ж П(с)БО доходи (витрати) від первісного 
визнання сільськогосподарської продукції, одержані унаслідок 
сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного) року, 
визначаються як різниця між вартістю сільськогосподарської продукції, 
оціненої за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
продажу, та витратами, пов’язаними з біологічними перетвореннями. Зазначені 
доходи (витрати) включаються до складу інших операційних доходів (витрат).  

Тобто для коректного формування доходу (витрат) від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції фермерське господарство повинно забезпечити 
організацію обліку на таких ділянках: 

1) оприбуткування сільськогосподарської продукції за справедливою 
вартістю (якщо її можливо встановити); 

2) калькулювання та облік виробничої собівартості продукції. 
Порівнюючи дані цих ділянок обліку, фермерське господарство зможе 

визначити результат первісного визнання сільськогосподарської продукції. 
Разом з тим для ведення обліку у фермерських господарствах розроблені 

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в 
селянських (фермерських) господарствах [4]. Цими Методичними 
рекомендаціями передбачається використання чотирьох форм обліку залежно 
від розмірів фермерського господарства. Нами проаналізовано можливість 
забезпечення обліку оприбуткування сільськогосподарської продукції та її 
виробничої собівартості, і як результат порівняння цих даних – визначення 
доходів чи витрат від первісного визнання сільськогосподарської продукції 
залежно від застосовуваної форми обліку у фермерському господарстві. 

При застосуванні простої форми обліку фермерськими господарствами, в 
яких немає найманих працівників, використовується Книга обліку доходів і 
витрат, форма якої не передбачає обліку готової продукції взагалі; витрати ж 
обліковуються за елементами, що не дає можливості визначити виробничу 
собівартість. 

Маючи до 10 найманих працівників та обсяг виручки за рік до 500 тис. грн, 
фермерське господарство використовує спрощену форму обліку з умовними 
рахунками. При цьому заповнюється Журнал реєстрації господарських 
операцій, в якому також не передбачено окремого обліку надходження готової 
продукції та витрат на її виробництво. 

Фермерські господарства, що відповідають статусу малих підприємств, 
можуть використовувати спрощену форму обліку з використанням Плану 
рахунків для суб’єктів малого підприємництва [6]. Як і план рахунків, так і 
Відомості 1-м-5-м дозволяють визначати виробничу собівартість продукції та 
вести облік її оприбуткування. 
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Решта фермерських господарств використовують журнально-ордерну 
форму обліку, що має найширші можливості для визначення результатів 
первісного визнання сільськогосподарської продукції. 

Отже, в результаті проведеного дослідження встановлено: якщо облік 
ведеться згідно з Методичними рекомендаціями з організації та ведення обліку 
у фермерських господарствах, то частина фермерських господарств не може 
виконати вимоги П(с)БО 30 «Біологічні активи» в частині розрахунку доходу 
(витрат) від первісного визнання сільськогосподарської продукції. Тому 
облікові регістри для найменших фермерських господарств потребують 
подальшого удосконалення з одночасним збереженням їх простоти та 
доступності заповнення головою фермерського господарства або членом сім’ ї, 
що веде бухгалтерський облік.  
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 
 

Узгодження бухгалтерського обліку та податкової звітності є однією з 
важливих проблем не тільки неприбуткових установ, але й підприємств всіх 
організаційно-правових форм власності. 

Організація бухгалтерського обліку, яка орієнтується на структуру 
податкової звітності, дозволяє в процесі господарської діяльності поступово 
формувати показники за статтями податкової звітності, що зменшує 
ймовірність помилок та полегшує роботу бухгалтера.  
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Вивченням окремих питань щодо відображення результатів господарських 
операцій у податковому звіті неприбуткових установ та організацій і 
розподіленням їх між «прибутковою» та «неприбутковою» діяльністю 
займаються такі дослідники: О. Ключник, Н. Журавель, В. Рорат, Н. Гура та 
інші [5; 3]. Однак вони, в основному, приділяють увагу загальним питанням 
щодо розподілення надходжень та видатків за статтями звіту неприбуткових 
установ і організацій, не розглядаючи методології його заповнення з 
орієнтацією на відповідну організацію бухгалтерського обліку як джерело 
інформації. 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) відносяться 
до неприбуткових установ (п.п. «е» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу 
України), звільнені від сплати податку на прибуток (ст. 157 Податкового 
кодексу України) та подають до структурних підрозділів Міністерства доходів і 
зборів за місцем державної реєстрації Податковий звіт про використання 
коштів неприбуткових установ та організацій [9].  

Для того, щоб його заповнити, необхідно, насамперед, визначитись з 
об’єктом та базою, що звільняються від оподаткування податком на прибуток. 
Зокрема, п.п. 157.8 ПКУ передбачає звільнення від оподаткування отриманих 
доходів у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким 
неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та 
у вигляді пасивних доходів [6]. Отже, внески членів Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, надходження у вигляді пасивних доходів та 
витрати на утримання будинку і прибудинкової території відображаються в 
частині I цього звіту. 

Доходи від інших видів діяльності, що не звільняються від оподаткування, 
та витрати, понесені на отримання цих доходів, відображаються відповідно в 
статтях частини II Податкового звіту про використання коштів неприбуткових 
установ та організацій. При цьому слід зазначити, що видатки, здійсненні не на 
підтримання статутної діяльності ОСББ, вважаються доходом, який 
відображається в частині II Податкового звіту про використання коштів 
неприбуткових установ та організацій і оподатковуються на загальних 
підставах [2]. 

На відміну від інших платників податку на прибуток, які застосовують 
загальні правила визнання доходів та витрат (ст. 137 Податкового кодексу 
України), для неприбуткових установ та організацій встановлено особливий 
порядок заповнення податкової звітності, а саме: доходами є фактично 
отримані доходи (тобто дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок та 
отримання майна, якщо здійснюється його безоплатна передача), а витратами є 
фактично понесені витрати (фактично використані кошти, що надходять до 
неприбуткової установи (організації)) відповідно до п. 2.5 Порядку заповнення 
податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та 
організацій та роз’яснення в Єдиній базі податкових знань (категорія 110: 
Податок на прибуток, підкатегорія 110.26: Оподаткування неприбуткових 
установ та організацій) [2; 9]. Винятком лише є доходи та витрати, що не 
підпадають під звільнення від оподаткування податком на прибуток 
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(наприклад, здача в оренду загальних частин житлового фонду), вони 
визнаються за загальними правилами, що передбачені статтями 137, 138 
Податкового кодексу України. 

Оскільки надходження та видатки ОСББ, що звільнені від оподаткування, 
визначаються за «касовим» методом, то для заповнення податкової звітності 
необхідний аналіз розрахункових та касових рахунків ОСББ. Для цього з метою 
відокремлення надходжень та витрат за оподатковуваною та звільненою від 
оподаткування діяльністю пропонується у внутрішньому нормативному 
документі ОСББ, що визначає політику організації обліку, передбачити 
аналітику на рахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та 301 
«Каса в національній валюті», відповідно 311.1 «Поточний рахунок у 
національній валюті за неприбутковою діяльністю», 311.2 «Поточний рахунок у 
національній валюті за оподатковуваною діяльністю», 301.1 «Каса в 
національній валюті за неприбутковою діяльністю», 301.1 «Каса в національній 
валюті за оподатковуваною діяльністю».  

З метою відокремлення доходів та витрат між оподатковуваною та 
звільненою від оподаткування діяльністю, пропонується передбачити аналітику 
рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг» та 903 «Собівартість 
реалізованих робіт і послуг», відповідно 703.1 «Доходи від оподатковуваної 
діяльності», 703.2 «Неприбуткові надходження», 903.1 «Собівартість робіт, 
послуг за оподатковуваною діяльністю», 903.2 «Собівартість робіт, послуг за 
неприбутковою діяльністю». 

Для розмежування процесу накопичення собівартості виконаних робіт та 
наданих послуг між оподатковуваною та звільненою від оподаткування 
діяльністю пропонується ввести аналітику рахунку 23 «Виробництво»: 231 
«Витрати на виконання робіт, послуг за оподатковуваною діяльністю», 232 
«Витрати на виконання робіт, послуг за неприбутковою діяльністю». 

Запропоноване обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності 
ОСББ дозволить оперативно аналізувати ефективність діяльності за 
оподатковуваним та звільненим від оподаткування податком на прибуток 
напрямками. Зведені бухгалтерські дані за грошовими рахунками 
відображатимуться в розрізі структури Податкового звіту про використання 
коштів неприбуткових установ та організацій, що дозволить швидко його 
заповнювати та зменшить імовірність виникнення помилок. 
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СТАНОВЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 
 
Важливою ланкою успішної діяльності кожного підприємства є процес 

прийняття рішень, які б оптимально відповідали умовам господарювання та 
дозволили максимізувати прибутки. Для реалізації цього процесу відповідальні 
особи найчастіше використовують такий інструмент, як звітність, яка є 
кінцевим результатом зведення інформації. Звітність підприємств має різні її 
класифікації, але зазвичай використовують такий поділ звітності: 

- внутрішня (управлінська); 
- зовнішня (фінансова, податкова, статистична, адміністративна) [1, с. 5-7].  
Але стандартний набір звітів у контексті стрімкого поширення ідей 

корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ) став недостатнім, що 
сприяло появі звітності з КСВ. Практика складання звітності з КСВ приблизно 
становить 20 років, але для України це досить нове явище, яке містить у собі 
чимало дискусійних питань. 

Згідно з даними аналітичної доповіді "Розвиток КСВ в Україні у 2012 році. 
Прогнози на 2013 рік" в Україні у 2012 році в порівнянні з 2011 роком кількість 
звітів з КСВ збільшилась з 15 до 35, що пояснюється не лише закінченням 
терміну відстрочки Глобального договору підготовки звітів з прогресу [2], а й 
усвідомленням вигід для компаній від оприлюднення таких звітів. 

Інформація, яка відображається у звітах, виражає аспекти реалізації 
політики КСВ компанії і має такі вигоди: 

- покращує репутацію; 
- збільшує прозорість діяльності компаній; 
- сприяє підвищенню інвестиційної привабливості;  
- укріплює позиції не лише на внутрішніх ринках, а й на зовнішніх, 

оскільки підтримка ідей КСВ стає вагомим чинником у конкурентній боротьбі; 
- виражає рівень розвитку компанії та вагомості в економіці; 
- інші. 
Серед незаперечних лідерів у підготовці звітності з КСВ в Україні 

виступають СКМ (перший звіт у 2005 році), ДТЕК, Метінвест Холдинг та 
Оболонь. 
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Також слід враховувати й ризики від оприлюднення звітів з КСВ, які 
відображають більш складні проблеми та перешкоди для подальшого розвитку 
цього виду звітності. 

На сьогодні не має єдиної форми подання, тому у світовій практиці 
виділяють такі види звітності з КСВ: 

- комплексний звіт [3, с. 41], який містить інформацію у трьох сферах: 
економічній, соціальній та екологічній (за методом Triple Bottom-Line); 

- звіт із прогресу, заснований на виконанні принципів Глобального 
договору (Global Compact); 

- звіт зі сталого розвитку за системою Глобальної ініціативи зі звітування 
(GRI); 

- довільна форма [4]. 
Наведені форми мають місце при підготовці звітності з КСВ в Україні та 

неузгодженість єдиної форми створює труднощі при розрахунку і порівнянні 
показників ефективності реалізації політики КСВ різних компаній. Також 
постає питання періодичності звітності, оскільки різні види звітності з КСВ 
мають різний термін підготовки. 

Важливе питання, яке слід розглядати в контексті оприлюднення звітності 
з КСВ, є достовірність даних. Якщо у фінансових, податкових та статистичних 
звітах подання недостовірних даних регулюється відповідними 
контролюючими органами, то у звітах з КСВ реальність даних неможливо 
перевірити, що викликає необхідність щодо підтвердження аудитом. 

Великий вплив на якість звітності з КСВ відіграє наявність 
кваліфікованого персоналу у сфері КСВ, але наразі спостерігається низький 
рівень обізнаності фахівців з КСВ та незначна кількість університетів, які 
викладають курс КСВ. 

Дискусійним питанням у становленні звітності з КСВ в Україні є 
неврахування зацікавлених сторін у процесі підготовки звітності, що звужує 
можливості охопити весь спектр зацікавлених осіб і задовольнити їх 
очікування. 

Ключовою проблемою у становленні не лише звітності з КСВ, а й розвитку 
ідей КСВ в Україні є невідпрацьований механізм взаємодії з державою, що 
проявляється у недосконалості законодавства у сфері КСВ (нормативно-
правова база застаріла та не відповідає процесам у сфері КСВ), податковому 
тиску та відсутності пільгових стимулів для бізнесу. 

Виявлені проблеми у становленні звітності з КСВ в Україні вказують на 
можливості подальшого її розвитку в таких напрямках: 

- посилення ролі держави в питанні приведення законодавства у сфері 
КСВ до потрібного рівня і прийняття необхідних законів;  

- обґрунтування методології з питань складання звітності з КСВ. 
Отже, підготовка звітності з КСВ в Україні є досить новим явищем, тому 

виникають проблемні питання у розрізі вибору форми, збору даних, верифікації 
та оприлюдненні звітів, що вказує на великий потенціал та можливості щодо 
подальшого активного розвитку у цій сфері. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ 

 
В умовах посилення невизначеності зовнішнього середовища гармонізація 

інтересів груп заінтересованих осіб підприємства є передумовою забезпечення 
його сталого розвитку.  

Основним джерелом інформації для прийняття ефективних управлінських 
рішень є система бухгалтерського обліку, яка містить економічну інформацію 
про об’єкти управління. Цінність облікової інформації визначається 
можливостями, які вона надає для прийняття управлінських рішень. Ефективне 
управління припускає дві складові – точну оцінку ситуації, що склалася, та 
вибір можливих і найбільш ефективних комбінацій управлінських рішень.  

Інформаційна асиметрія фінансової звітності підприємств призводить до 
диспропорцій у достовірності та обсягах даних, якими оперують економічні 
суб’єкти під час прийняття управлінських рішень. Уникнення вищенаведеної 
ситуації потребує розуміння окремих обліково-економічних реалій та вжиття 
конструктивних заходів, а саме: система бухгалтерського обліку на сучасному 
етапі суспільно-економічного розвитку модифікується, необхідним є зміна її 
завдань щодо задоволення інтересів не тільки держави, власників чи 
управлінського персоналу, але й інших економічних суб’єктів, що вимагає 
дослідження організаційно-методологічних засад системи бухгалтерського 
обліку за ознакою узгодження інтересів. 

Основою прийняття ефективних управлінських рішень повинні бути науково 
обґрунтовані методи, які представляють значну цінність для вирішення практичних 
завдань. Для вибору найоптимальнішого рішення в умовах невизначеності може 
застосовуватися апарат теорії ігор, яка є однією з моделей прийняття управлінських 
рішень у світовій практиці. Предметом вивчення цієї теорії є ситуації, коли відсутня 
повна інформація, яка необхідна для прийняття рішення.  

З позиції теорії ігор підприємець – це передусім гравець, для якого ризик у 
прагненні отримати чисельно більший виграш стає однією з найважливіших 
характеристик його специфічної професії. При цьому, якщо розуміти під 
раціональністю підприємця-гравця прагнення до максимізації прибутку-
виграшу, в процесі досягнення результату гравець-підприємець часто буває 
ірраціональним або об’єктивно, або з позицій індивіда і суспільства. 
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Теорія ігор передбачає, що гравець поводить себе раціонально тоді, коли 
він прагне отримати виграш (більше числове значення деякої величини). Але 
слово “більше” може означати не тільки більше грошей, влади, але також 
чистіше повітря і воду, більше робочих місць, більшу впевненість у 
завтрашньому дні, більшу цінність будь-якого виду. Термін “цінність” у теорії 
ігор відповідає припущенню про те, що кожний гравець прагне до виграшу 
будь-якого виду. Тому можна зробити висновок, що підприємець, так само як і 
інші заінтересовані особи, є типовим гравцем, оскільки для нього є 
характерним прагнення до збільшення виграшу будь-якого виду.  

Тобто теорія ігор дає підприємцю математичний апарат для вибору 
стратегії в конфліктних ситуаціях, який дозволяє краще зрозуміти конкурентні 
обставини і звести до мінімуму ступінь ризику. Крім того, аналіз ризикової 
ситуації за допомогою прийомів теорії ігор спонукає підприємця розглядати всі 
можливі альтернативи як своїх дій, так і стратегії партнерів та конкурентів. 

У теорії ігор визнається значення як групи, так і індивідів у створенні 
суспільства, і оптимальним є стан, при якому кожний одержує більше, діючи 
спільно. 

У межах теорії ігор користуються, як правило, функцією корисності, 
заданій на множині стратегій діяльності гравців. Для економічних задач як 
функції корисності гравця найчастіше обирають прибуток, витрати, зарплату, 
прикладені зусилля. Функція корисності виражає в числовому вигляді 
результат дії гравця. Інформація, яка необхідна, щоб задати гру: опис учасників 
гри, цілей, правил гри (допустимі дії кожного гравця, які спрямовані на 
досягнення певної мети), рівень інформованість гравців. 

За властивостями функцій виграшу (платіжних функцій) теорію ігор 
поділяють на три види: 1) гра з нульовою сумою, або антагоністична гра (гра, в 
якій виграш одного з гравців дорівнює програшу іншого; 2) гра з постійною 
різницею (гра, за якої гравці виграють і програють одночасно та їм вигідно 
діяти разом); 3) гра з ненульовою сумою (це гра, в якій наявні конфлікт та 
узгоджена дія гравців). Останній вид доцільно використовувати під час 
прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського обліку. 

Застосування апарату теорії ігор під час прийняття управлінських рішень, 
інформація для яких одержується на основні даних бухгалтерського обліку, 
призведе до трансформації бухгалтерського обліку з пасивного нагляду в 
інструмент активного впливу на господарські процеси.  

 
К.В. Прошина, аспірант 
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 
 
ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Єдиного погляду на те, якими мають бути нормативні витрати, немає, і 

різні підприємства використовують різні типи нормативів залежно від власних 
потреб та рівня підготовки бухгалтерів-аналітиків. Вирішення питань розподілу 
повноважень і взаємодія між керівниками всіх ланок пов’язане з організа-
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ційною структурою підприємства. Одним із головних принципів організації має 
бути чіткий розподіл повноважень і відповідальності [1]. 

Сьогодні на практиці підприємств намітилися підходи до побудови 
аналітичного управлінського обліку за центрами відповідальності. Багато 
вчених-економістів відзначають, що практична реалізація управлінського 
обліку здійснюється через внутрішньогосподарський госпрозрахунок 
(бухгалтерський облік − через повний госпрозрахунок), який при правильній 
організації повинен передбачати виділення місць виникнення витрат і центрів 
відповідальності. Однак чіткого розмежовування понять «місця витрат» та 
«центри відповідальності» у сучасній літературі не знайдено. Тому актуальним 
є розгляд цих понять, їх трактування та розмежовування для повноцінного 
розуміння процесу управління витратами за центрами відповідальності [2]. 

Однак, говорячи про місця виникнення витрат (МВЗ), часто 
використовують і ще одне, «суміжне» поняття – «центри відповідальності 
(ЦВ)». Обидва ці поняття використовуються вже досить давно. Але при цьому 
немає повної ясності – як ці поняття один з одним співвідносяться. Деякі 
дослідники схильні ставити між ними знак рівності або, принаймні, 
використовують такий формат: «МВЗ/ЦВ», «МВЗ (ЦВ)». Інші вважають, що 
«ЦВ – це завжди щось масштабніше, ніж МВЗ». На думку третіх, між цими 
поняттями – прірва: «МВЗ – відгомін соціалізму, а ЦВ – надбання сучасних 
управлінських технологій». Розглядаючи праці прихильників різних підходів, 
важливо розібратися в цих поняттях з метою чіткого їх розмежування або 
ототожнення у процесі управління витратами [3]. 

Управління витратами − це процес цілеспрямованого формування витрат 
за їхніми видами, місцями і носіями при постійному контролі та стимулюванні 
їх зменшення. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого 
підприємства. Управління витратами на підприємстві передбачає їх 
диференціацію за місцями і центрами відповідальності. 

На практиці вважається, що центр відповідальності збігається з місцем 
витрат, хоча це не обов’язково. Формування місць витрат і центрів 
відповідальності здійснюється за функціональними й територіальними 
ознаками [4]. У першому випадку витрати локалізуються в певній 
функціональній сфері діяльності (маркетинг, дослідження й підготовка 
проведення, матеріально-технічне забезпечення, проведення, технічне 
обслуговування проведення, керування). Територіальні місця витрат і центри 
відповідальності включають організаційні підрозділи підприємства (відділи, 
ділянки, цехи), які відділені просторово. 

Аналіз трактувань визначень понять «місця виникнення витрат» і «центрів 
відповідальності» дозволяє дійти висновку, що й місця виникнення витрат, і 
центри відповідальності – це структурні одиниці, тільки розглянуті під різними 
кутами зору: місце виникнення витрат – це структурна одиниця, розглянута з 
погляду споживаних цієї структурною одиницею ресурсів, а центр 
відповідальності – це структурна одиниця, розглянута з погляду прав на 
використання ресурсів і відповідальності за результати їх використання. Однак 
поняття центру відповідальності є близьким, але не ідентичним місцю витрат. 
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Можна узагальнити, що під центром відповідальності в управлінському обліку 
розуміється галузь, сфера, вид діяльності, сегмент організації, на чолі яких 
перебуває відповідальна особа (менеджер, керівник), наділений персональною, 
особистою відповідальністю за результати й витрати діяльності сегмента, у 
межах якого він здатний виявляти на них безпосередній управлінський вплив у 
межах наданих йому повноважень. На відміну від місця витрат, центр 
відповідальності, як правило, більш масштабний. Кожний центр 
відповідальності може складатися з декількох місць витрат і, крім того, 
здійснювати видатки, що не мають чітко вираженого місця формування 
усередині підприємства. Досить часто центр відповідальності пов’язаний з 
виконанням функцій, що не мають чітко вираженого вимірника обсягу 
діяльності. Однак, якщо в цього місця витрат є особа, службово-відповідальна 
не тільки за обсяг і якість виробничо-господарської діяльності, але й за 
видатки, такий підрозділ можна вважати центром відповідальності. 
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ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ ВІД ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  
ДО СУЧАСНОСТІ 

 
Постановка проблеми. З виникненням бухгалтерського обліку одним з 

перших його завдань виступала фіксація інформації про розрахунки за 
зобов’язаннями, що виникали в процесі господарської діяльності. З того часу 
відбулось багато змін, проте і досі питання розрахунків між підприємствами є 
ключовим питанням. У сучасному ринковому середовищі постійно 
відбувається пошук нових способів взаєморозрахунків, які пожвавлюють рух 
грошових потоків без підвищення ризиків неплатежів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Способи розрахунків з 
постачальниками та підрядниками досліджувались багатьма зарубіжними та 
вітчизняними вченими, зокрема Я.В. Соколовим, Ф.Ф. Бутинцем, 
Н.І. Верхоглядовою, В.П. Шилом, С.Б. Ільїною, О.В. Лишиленком, Л.К. Суком, 
А.М. Поддєрьогіним та іншими. Проте дослідження способів розрахунків в 
історичному аспекті не є повністю завершеними.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Нині 
залишається не повністю вирішеним питання еволюції застосування форм 
розрахунків з постачальниками та підрядниками, а також існує потреба в 



 94 

пошуку нових форм розрахункових відносин, здатних забезпечити здійснення 
платежів з наданням високої гарантії виконання зобов’язань за угодами 
комерційних партнерів. 

Мета роботи. Метою роботи є аналіз розвитку розрахунків з 
постачальниками в історичному вимірі. 

Виклад основного матеріалу. Визначення понять «розрахунки» та 
«форми розрахунків» у нормативній базі, у тому числі з бухгалтерського 
обліку, не наведені. Різні визначення цих понять наводять також дослідники 
економісти. Ф.Ф. Бутинець вважає, що розрахунки – грошові відносини, що 
виникають між підприємствами за операціями товарного та нетоварного 
характеру [1]. С.В. Мочерний [5], В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко [6] виділяють 
два варіанти тлумачення цього терміна й зазначають, що розрахунок – це 
сплата грошей за зобов’язаннями або документ, складений на основі 
розрахунку. В.П. Мозолін під терміном «розрахунки» («розрахункові 
зобов’язання») розуміє процес виконання грошових зобов’язань. Так, він 
вказує, що "розрахункові зобов’язання опосередковують здійснення платежів за 
передане майно (виконані роботи, послуги) або з інших підстав. Їх мета – 
належне оформлення передачі грошей з рук боржника в руки кредитора [4]. 
Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова вважають, що розрахунки – це 
система відносин між підприємствами і громадянами, заснована на грошовому 
погашенні вартості товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг [9]. 
О.П. Подцерковний ототожнює терміни «грошові розрахунки» та «платежі»: 
розрахунки – грошові відносини, що виникають з приводу повного або 
часткового погашення боргу грошовими коштами (шляхом платежу) або будь-
яким іншим чином, у тому числі послугою за послугу чи товаром за товар [7]. 

Аналізуючи висловлювання зазначених авторів, можна зробити висновок, 
що вчені по-різному розглядають категорію «розрахунки». Деякі розглядають 
їх як систему відносин або відносини; інші – як процес, а деякі пояснюють 
лише економічну сутність розрахунків. В основі з’ясування сутності поняття 
«розрахунків» цих авторів лежать виключно грошові засади. 

На наш погляд, наведені названими авторами визначення потребують 
уточнення з двох причин. По-перше, розрахунки виникають за взаємними 
зобов’язаннями, а по-друге – вони не завжди здійснюються у грошовій формі. З 
урахуванням цього під розрахунками слід розуміти форму та спосіб 
погашення зобов’язань за операціями купівлі-продажу. 

Розрахунок здійснюється за рахунок оплати зобов’язань, яка може 
здійснюватись у різних формах (грошовій, негрошовій, змішаній).  

М.Б. Чижевська дає таке визначення формам розрахунків – «це види носіїв 
боргових зобов’язань на гроші, які відрізняються структурою документів, 
порядком оформлення, правилами їх руху за схемами документообороту, 
засобами захисту та підтвердження дійсності, кредитовим чи дебетовим 
характером дії» [2]. Л.А. Новосьолова визначає форму розрахунків як 
встановлені законодавством, а також звичаями ділового обороту способи 
виконання через банк або іншу кредитну організацію грошових зобов’язань, які 
характеризуються певним видом розрахункового документа, документообігом 
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та способом платежу [3]. Проте більшість дослідників поділяють форми 
розрахунків на грошові, негрошові і змішані (Сук, Бутинець). Тобто форму 
розрахунків пов’язують з застосуванням чи незастосуванням грошей. З погляду 
останніх, визначення форми розрахунків, наведене Чижевською, є скоріше 
способом виконання зобов’язань.  

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем 
визначаються в господарських договорах.  

Одним з відомих перших досліджень форм розрахунків є трактат “Про 
рахунки та записи” Л. Пачолі, у виданій ним у 1494 році книзі «Сума 
арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення» [8]. У главі 19 
трактату наводиться дванадцять способів погашення зобов’язань, а саме: 

1) на готівку; 
2) частиною на готівку і частиною в кредит; 
3) частиною на готівку і частиною переведенням заборгованості на фірму; 
4) переведенням заборгованості на банк і частиною на готівку; 
5) частиною на готівку і частиною на товар; 
6) частиною на товар і частиною переведенням заборгованості на фірму; 
7) переведенням заборгованості лише на фірму; 
8) частиною на товар і частиною в кредит;  
9) частиною на товар і частиною переведенням заборгованості на банк; 
10) частиною переведенням заборгованості на банк і частиною в кредит; 
11) частиною переведенням заборгованості на банк і частиною 

переведенням заборгованості на фірму; 
12) частиною переведенням заборгованості на банк, частиною на готівку, 

частиною переведенням заборгованості на фірму і частиною на товар та ін. 
Л. Пачолі розглядає форми розрахунків з позиції покриття заборгованості 

за куплені товари окремими видами активів (гроші, товар, змішана форма), а 
також через переведення боргу (цесія).  

Багато дослідників до форм розрахунків відносять способи розрахунків. 
Зокрема, Л.К. Сук до способів розрахунків відносить матеріальні носії 
інформації (меморальні ордери, платіжні доручення тощо). В.Т. Венцель, 
досліджуючи форми розрахунків за експортно-імпортними операціями, виділив 
такі види форм розрахунків: акредитив, інкасо, вексельні розрахунки, 
банківський переказ, розрахунки за відкритим рахунком, чекові розрахунки, 
оплата в натуральній формі (бартерні (товарообмінні) операції), розрахунки за 
комерційним кредитом, поштові перекази, телеграфні переказ, грошові 
перекази за допомогою системи СВІФТ (SWIFT), клірингові розрахунки, 
платежі готівкою, 100 % авансовий платіж, оплата грошовими коштами, 
“нетрадиційні” (передача відступного; зарахування; за угодою сторін (новація); 
прощення боргу; збіг в одній особі боржника і кредитора; неможливість 
виконання зобов’язань; смерть фізичної особи; ліквідація юридичної особи) [2]. 

Висновок. На підставі проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки: 

- під розрахунками слід розуміти форму та спосіб погашення зобов’язань 
за операціями купівлі продажу; 
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- з часів після Л. Пачолі нових форм розрахунків у принципі не виникло;  
- досить багато авторів до форм розрахунків відносять способи та 

технології розрахунків; 
- потребують подальшого дослідження визначення понять “розрахунки”, 

«форми розрахунків», «способи розрахунків», «технологія розрахунків».  
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО НЕЗАВЕРШЕНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. Облікова політика підприємства є важливою 

складовою бухгалтерського обліку, її розкриття у фінансовій звітності дає змогу 
зовнішнім користувачам отримати достовірну інформацію про майновий і 
фінансовий стан підприємства та результати його діяльності. Облікова політика 
обирається підприємством самостійно. На її обрання впливає багато факторів: 
мета діяльності підприємства, цілі, поставлені керівництвом, кваліфікація 
бухгалтера та інші. Однією зі складових облікової політики виробничого 
підприємства є політика щодо оцінювання незавершеного виробництва на дату 
балансу, оскільки від цього значною мірою залежить рівень собівартості 
виготовленої продукції та фінансовий результат від реалізації.  

Мета роботи. Аналіз методів оцінювання незавершеного виробництва на 
дату балансу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням оцінки неза-
вершеного виробництва займались Л.В. Нападовська, О.В. Вітренко, В.С. Лень, 
Л.П. Гордієнко, Т.І. Зайцева, Н.А. Ілюхіна, М.В. Лінник, В. Міщенко, 
І.В. Смірнова та інші. 
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Виклад основного матеріалу. В системі обліку незавершене виробництво 
– це витрати на продукцію, роботи і послуги, які не пройшли всіх стадій 
технологічного процесу і, як наслідок, є недоукомплектованими або такими, що 
не пройшли відповідного технічного контролю, і становлять сальдо 
калькуляційних рахунків. До складу незавершеного виробництва не входять 
бракована продукція, напівфабрикати власного виробництва та виробничі 
запаси, які ще не підлягали обробленню. Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси» 
оцінювання запасів, у тому числі незавершеного виробництва, на дату балансу 
здійснюється за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою 
вартістю реалізації [1].  

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 
підприємства, визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за П(с)БО 
16 «Витрати» [2]. До виробничої собівартості продукції включають прямі 
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі виробничі 
витрати та загальновиробничі витрати. Детальний перелік і склад статей 
калькулювання виробничої собівартості продукції підприємство встановлює 
самостійно. Оцінювання за чистою вартістю реалізації здійснюється у випадку, 
коли ціна на такі запаси знизилась, вони застаріли, зіпсувались чи іншим чином 
втратили свою економічну вигоду.  

Згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості 
продукції (робіт, послуг) у промисловості залишки незавершеного виробництва 
можуть також оцінюватись: за нормативною виробничою собівартістю; за 
плановими прямими витратами; за собівартістю сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів, що перебувають в перероблення [3]. 

Можливі варіанти оцінювання незавершеного виробництва наведено на рис.  
 

 
Рис. Варіанти оцінювання незавершеного виробництва на дату балансу 

 
Застосування різних варіантів оцінювання незавершеного виробництва на 

кінець періоду призводить до різної собівартості виготовлено продукції, а при її 
реалізації – до різної величини фінансових результатів. У зв’язку з цим обраний 
підприємством метод оцінювання незавершеного на кінець періоду 
виробництва має відображатись у наказі про облікову політику. 

На оцінювання незавершеного виробництва на дату балансу значним 
чином впливає метод перенесення незавершеного виробництва на собівартість 
виготовленої продукції (метод ідентифікованої собівартості, ФІФО, метод 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО 
ВИРОБНИЦТВА НА ДАТУ БАЛАНСУ 

За чистою  
вартістю 
реалізації 

За вартістю 
використаних 
матеріалів 

 
За собівартістю 

фактичною нормативною 
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середньозваженої собівартості, нормативних затрат). При застосуванні будь-
якого з методів розрахунок собівартості проводять у розрізі елементів витрат.  

Метод ФІФО передбачає окреме зарахування незавершеного виробництва 
на готову продукцію з метою його виділення в окрему складову собівартості 
продукції. При цьому вважається, що незавершене виробництво на кінець 
періоду виникає при виробництві нових одиниць продукції, виготовлення яких 
розпочато у звітному періоді, а тому незавершене виробництво на початок 
звітного періоду повністю переноситься на готову продукцію. Слід зазначити, 
що за умов інфляції вартість незавершеного виробництва може бути занижена, 
що варто враховувати при аналізі звітності підприємства, але за умов помірного 
коливання цін використання методу має певні переваги.  

Метод середньозваженої собівартості передбачає включення 
незавершеного виробництва в загальну собівартість випущеної продукції та 
еквівалентну кількість продукції незавершеного виробництва. В умовах 
масового (серійного) виробництва метод є, так би мовити, «рятівним», оскільки 
суттєво спрощує процес визначення вартості продукції та незавершеного 
виробництва. 

Найточнішою є оцінка незавершеного виробництва у разі застосування 
методу ідентифікованої собівартості, оскільки є змога точно визначити понесені 
витрати. Проте можливість його використання обмежується складністю 
розрахунків та залежить від специфіки діяльності підприємства. Використання 
методу нормативних затрат дозволяє контролювати витрати на виробництво, але 
може викликати недостовірність даних в обліку через перекручення собівартості 
незавершеного виробництва, оскільки відхилення суми фактичних витрат від 
планового рівня буде віднесено на готову продукцію.  

Висновок. Оскільки на сьогодні немає нормативних документів, що 
регламентували б розрахунок собівартості незавершеного виробництва, 
підприємства залежно від виду економічної діяльності, особливостей 
виробництва та технологічного процесу, самостійно обирають спосіб його 
оцінювання, що відображається в Наказі про облікову політику.  

При визначенні вартості незавершеного виробництва на кінець періоду 
важливе значення має й обраний підприємством метод перенесення 
незавершеного виробництва на собівартість виготовленої продукції. При виборі 
одного із наведених методів необхідно керуватися цілями, які ставить перед 
собою підприємство, оскільки від обраного методу залежить собівартість 
готової продукції.  

 
Список використаних джерел: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 

"Запаси" [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства України від 20.10.1999 № 246. – 
Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z0751-99. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.1999 № 318. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00. 3. Методичні 
рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості : затв. 
наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373. – К. : Державне 
підприємство державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень 
міністерства промислової політики України, 2007. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДШКОДУВАННЯ 

МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
Глобалізація економіки, науково-технічний прогрес, відкритість доступу 

до найновіших досягнень науки і техніки призводить до швидкої втрати 
деякими основними засобами здатності виконувати свої функції в існуючому 
середовищі внаслідок створення нових, прогресивніших і економічно 
ефективніших машин та устаткування. В першу чергу, це стосується 
комп’ютерної техніки, виробничого обладнання, оргтехніки. Такий процес 
носить назву морального зносу. Адекватно реагуючи на реалії ринку, 
підприємства мають безперервно оновлювати, модернізовувати свої основні 
засоби. Фінансування на ці операції мають здійснюватися, перш за все, за 
рахунок амортизаційних відрахувань та прибутку. Проте на сьогодні, відсутня 
нормативна регламентація порядку бухгалтерського обліку розподілу 
капітальних інвестицій на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства та 
на компенсацію морального зносу активів підприємства. 

Термін “моральний знос” відсутній у діючій системі облікових стандартів 
(як національних, так і міжнародних). Аналізуючи норми П(с)БО 7, МСБО 16 
та Податкового кодексу України, можна дійти висновку, що моральний знос 
враховується за рахунок терміну придатності (корисного використання) 
об’єктів, на які нараховується знос. Однак більшість підприємств при 
встановленні таких термінів орієнтуються, в першу чергу, на норми 
Податкового кодексу України, в якому у п.п. 145.1 встановлені мінімально 
допустимі строки корисного використання основних засобів. Це обмежує на 
практиці можливість адекватного і своєчасного реагування підприємства на 
моральне старіння основних засобів. Одним зі шляхів вирішення цього питання 
є створення правил обліку амортизаційного фонду в цілому та фонду 
інноваційного призначення зокрема. 

Слід зазначити, що в системі бухгалтерського обліку України уже були 
певні кроки до регулювання обліку амортизаційних відрахувань та 
використання амортизаційного фонду. По-перше, Наказом Міністерства 
фінансів України від 12.12.2003 р. № 671 були внесені зміни до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, а саме: було введено позабалансовий рахунок 09 
“Амортизаційні відрахування”. На цьому рахунку ведеться облік нарахування 
та використання амортизаційних відрахувань [1]. По-друге, існує Положення 
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які 
володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, 
що затверджено Наказом Міністерства фінансів України 19.12.2006 № 1213. У 
цьому положенні в IV розділі пропонується використання 426 “Фонди 
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спеціального призначення” як рахунку для розподілу прибутку підприємств 
державного і комунального секторів економіки. Цей фонд запропоновано 
використовувати для придбання, створення, модернізації, модифікації, 
реконструкції добудови, дообладнання тощо необоротних активів [2]. 

Такі кроки в цілому є позитивними та є спробами створити інформаційне 
забезпечення для обліку та контролю використання амортизаційних 
відрахувань підприємства. Однак вони мають свої недоліки. В першу чергу, 
позабалансовий рахунок 09 не дає змоги розподілити прибуток підприємства, 
оскільки позабалансові рахунки підприємств не можуть кореспондувати з 
балансовими. Крім того, цей рахунок практично випадає з системи обліку 
амортизації, оскільки більшість підприємств вважають його “зайвим” в обліку 
та не використовують його. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що інформація 
за ним практично дублює інформацію по рахунку 13 “Знос необоротних 
активів”. Використання ж рахунку 426 для такого обліку для всіх підприємств 
різної форми власності можливе, проте створення фонду спрямованого на 
інноваційно-модернізаційну діяльність на субрахунках рахунку 42 є 
недоцільним, адже цей рахунок передбачає облік додаткового капіталу 
підприємства, а не розподілу прибутку чи амортизаційних відрахувань, що за 
своєю суттю є ближчим до резервів, ніж додаткового капіталу (цей фонд, так 
само як і резервний капітал, є результатом перерозподілу прибутку).  

Одночасно недоліком обох існуючих підходів до обліку амортизаційних 
фондів є відсутність чітко виписаної методики їх обліку та використання, а 
також відсутність виділення на них частини амортизаційного фонду 
інноваційного призначення. 

На нашу думку, створення інноваційного фонду в межах підприємства є 
ефективним методом виправлення існуючої неоднозначної ситуації. Для обліку 
надходжень і видатків коштів інноваційного фонду доцільно було б 
використати рахунок 43 “Резервний капітал”, перейменувавши його попередньо 
в рахунок 43 “Резервний капітал та фонди цільового призначення”. На цьому 
рахунку рекомендуємо виділити субрахунки 431 “Резервний капітал”, 432 
“Амортизаційний фонд загального призначення”, 433 “Амортизаційний фонд 
інноваційного призначення”, 434 “Інші спеціалізовані фонди”. Поповнення цих 
фондів буде здійснюватися за рахунок щомісячних амортизаційних відрахувань 
та прибутку підприємства. Використання коштів інноваційного фонду за 
субрахунком 433 дає можливість підприємству своєчасно і в повному обсязі 
реагувати на рівень морального зносу основних засобів. До того ж це створює 
можливість контролю за використанням цього фонду та проведення відповідної 
державної політики, пов’язаної з певними пільгами в оподаткуванні 
підприємств, які використовують частину прибутку на інноваційне оновлення 
основних засобів, що створює перспективи для розвитку економіки України в 
цілому та збільшення надходжень до державного бюджету. 

У Податковому кодексі України доцільно переглянути створені 
амортизаційні групи в напрямку більш чіткого виділення об’єктів основних 
засобів, які піддаються швидкому моральному зносу, в першу чергу, об’єктів 4-
ї групи. Також доцільно для частини підприємств за такими групами об’єктів 
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дозволити самостійне визначення строку корисного використання без 
обмеження його нижньої межі. Наприклад, це можуть бути підприємства, що 
належать до 62 розділу КВЕД “Комп’ютерне програмування, консультування та 
пов’язана з ними діяльність в Україні”. Це буде також проявом державної 
підтримки розвитку ІТ-технологій в Україні. 

Отже, запропоновані кроки удосконалення інноваційно-інвестиційного 
потенціалу підприємства дають змогу своєчасно та в повному обсязі реагувати 
на зміни техніки та технології виробництва, а також здійснювати контроль за 
використанням амортизаційних відрахувань.  

 
Список використаних джерел: 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ 
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591. 2. Тези доповідей IV Міжнародної 
науково-практичної відео-конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: 
проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів : Видавництво 
Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 252 с. 3. Науковий вісник 
НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – 
Вип. 20.2. – 312 с. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

 
За останні роки в країнах з високим рівнем соціально-економічного 

розвитку спостерігається тенденція збільшення кількості суб’єктів малого 
бізнесу. Саме малі підприємства мають найбільшу рушійну силу стосовно 
соціально-економічного розвитку країни, також вони складають половину 
внутрішнього валового продукту. Нині ж в Україні частка малих підприємств у 
ВВП становить лише 10-15 %. Малий бізнес породжує конкурентоспроможність 
на ринку, збільшує кількість робочих місць, забезпечує значний рівень 
надходжень до бюджету, мобілізує фінансові та виробничі ресурси. Ці фактори 
мають змогу значно підвищити економіку країни та є ефективними в подоланні 
економічної кризи. В Україні така ситуація є більш складною, оскільки для 
розвитку малого бізнесу необхідне створення більш сприятливих умов для 
існування та позитивного його функціонування. З кожним роком кількість 
суб’єктів малого бізнесу збільшується, оскільки для початку цей вид діяльності 
не потребує значних капіталовкладень та гарантує швидкий оборот ресурсів, але 
згодом на ринку залишаються лише ті, хто витримує податковий тиск, тому що 
державою не розроблено особливих режимів підтримки малого бізнесу.  

За офіційними даними, в Україні малі підприємства на початок 2013 
становлять 93,7 % від загальної кількості усіх підприємств – суб’єктів 
підприємницької діяльності, їх кількість – 150,8 тис. підприємств [1]. 
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Діяльність суб’єктів малого підприємництва в Україні регулюється 
Податковим кодексом України. Згідно з цим Кодексом спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і 
зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного 
податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з 
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [4]. З моменту введення 
його в дію в Україні існує шість груп платників єдиного податку, які мають право 
застосовувати спрощену систему оподаткування. В таблиці наведено діючі 
спрощені системи оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. 

Таблиця 
Класифікація суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності 
Група платників податку за Податковим кодексом України 

Критерій 
1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 6-а 

1 2 3 4 5 6 7 
Суб’єкт 
господа-
рювання 

фізичні 
особи-

підприємці 

фізичні 
особи-

підприємці 

фізичні 
особи-
підпри-
ємці 

юридичні 
особи – 
суб’єкти 
господа-
рювання 
будь-якої 
організа-
ційно-
правової 
форми 

фізичні 
особи-

підприємці 

юридичні 
особи – 
суб’єкти 
господа-
рювання 
будь-якої 
організацій
но-право-
вої форми 

Ставка 
єдиного 
податку 

від 1 до 
10 % 

розміру 
мінімальної 
заробітної 
плати 

від 2 до 20 % 
розміру 

мінімальної 
заробітної 
плати 

3 % доходу у разі 
сплати ПДВ; 5 % – у 
разі включення ПДВ 

до складу ЄП 

5 % доходу у разі сплати 
ПДВ; 7 % – у разі 
включення ПДВ до 

складу ЄП 

Наймана 
праця 

не викорис-
товують 
найману 
працю 

не вико-
ристовують 

працю 
найманих 
осіб або 
кількість 
осіб, які 

перебувають 
з ними у 
трудових 
відносинах, 
одночасно не 
перевищує 

10 осіб 

не вико-
ристо-
вують 
працю 

найманих 
осіб або 
кількість 
осіб, які 
перебу-
вають з 
ними у 
трудових 
відноси-
нах, од-
ночасно 
не пере-
вищує 20 

осіб 

не пере-
вищує 50 

осіб 

не 
викорис-
товують 
працю 

найманих 
осіб або 
кількість 
осіб, які 
перебува-
ють з ними 
у трудових 
відноси-
нах, не 

обмежена 

не 
обмежено 
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Закінчення табл. 

1 2 3 4 5 6 7 
Гранич-
ний обсяг 
доходу 

не переви-
щує 

150 тис. 
гривень 

не переви-
щує 1 млн 
гривень 

не пере-
вищує 3 
млн 

гривень 

не пере-
вищує 5 
млн 

гривень 

не переви-
щує 20 млн 
гривень 

не переви-
щує 20 млн 
гривень 

Види 
діяльнос-
ті 

виключно 
роздрібний 
продаж 
товарів з 
торговель-
них місць 
на ринках 
та/або про-
вадять 

господарсь-
ку діяль-
ність з 
надання 
побутових 
послуг 

населенню 

господарська 
діяльність з 
надання 
послуг, у 
тому числі 
побутових, 
платникам 
єдиного 
податку 
та/або 

населенню, 
виробництво 

та/або 
продаж 
товарів, 

діяльність у 
сфері 

ресторанного 
господарства 

Будь-які види діяльності, крім заборонених для 
спрощеної системи оподаткування згідно з ПКУ 

Податко-
вий звіт-
ний період 

Річний (звітний) Квартальний (звітний) 

Право на 
свідоцтво 
платника 
ПДВ 

Не мають права Мають право у разі 
обрання ставки 3 % 
(якщо відповідають 
критеріям ПКУ) 

Мають право у разі 
обрання ставки 5 % 
(якщо відповідають 
критеріям ПКУ) 

 

Аналізуючи групи платників податку за спрощеною системою 
оподаткування, можна дійти висновку, що рішення про доцільність вибору 
одного з альтернативних способів оподаткування суб’єкта малого підприєм-
ництва слід приймати на основі аналізу їхніх переваг та недоліків, об’єктивних 
можливостей, економічного ефекту та впливу індивідуальних чинників. Це 
питання потребує подальшого розроблення, зокрема методики дослідження 
економічного ефекту від тієї чи іншої системи оподаткування.  

 

Список використаних джерел: 1. Державний комітет статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 2. Кавтиш О. П. Аналіз 
діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості [Електронний 
ресурс] / О. П. Кавтиш, Т. О. Колісна. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua. 
3. Коротун В. І. До питання реалізації новацій податкового кодексу щодо оподаткування 
малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Коротун. – Режим доступу : ndi-
fp.asta.edu.ua. 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 
ресурс] // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248. – Режим доступу : 
www.rada.gov.ua. 5. Червінська О. С. Вибір оптимальної системи оподаткування для малих 
підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Червінська. – Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua. 
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СЕКЦІЯ 3 
Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи 

розвитку 
 
Т.М. Боднар, студентка 
Т.М. Чебан, канд. екон. наук 
Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 
ДЕТЕРМІНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАУКОВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Роль економічного аналізу в умовах ринкової економіки важко 
переоцінити, оскільки він, забезпечуючи всі стадії управління, підвищує 
ефективність менеджменту, стає вихідним пунктом та запорукою виживання й 
успішності підприємства у мінливому світі. В умовах жорсткої конкуренції та 
необхідності забезпечення економічного зростання підприємства основним 
завданням аналітиків є дослідження впливу факторів на результати його 
діяльності. Саме тому теоретичним та практичним аспектам використання 
факторного аналізу приділяється значна увага як вітчизняними, так і 
зарубіжними науковцями. Аналіз їх наукових праць доводить існування 
ґрунтовної методологічної бази різноманітних способів вимірювання впливу 
факторів на процеси господарської діяльності підприємств [1]. Однак, 
незважаючи на достатню теоретичну розробку, залишається невирішеною 
проблема економічного обґрунтування та встановлення критеріїв вибору 
найбільш доцільного методу факторного аналізу. Зважаючи на це, метою 
нашого дослідження є систематизація переваг і недоліків існуючих методів 
факторного аналізу для обґрунтування вибору найбільш доцільного з них у 
контексті забезпечення дієвості, ефективності та якості аналізу.  

Як свідчить вивчення навчальної та наукової літератури, для проведення 
детермінованого факторного аналізу використовують численні методи 
елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць, 
індексний, інтегральний, пропорційного ділення, дольової участі, 
логарифмування. Кожний з них має свою сферу застосування, переваги та 
недоліки [2; 3], що обумовлює необхідність вибору найбільш доцільного 
методу. На нашу думку, вибір методу факторного аналізу, перш за все, 
визначається типом залежності між показниками, які аналізуються. Огляд 
фахової літератури та власні розрахунки доводять, що для кожного з чотирьох 
типів детермінованої залежності показників можна використовувати декілька 
методів факторного аналізу: 

- адитивного типу – методи ланцюгових підстановок, пропорційного 
ділення, дольової участі; 

- мультиплікативного типу – методи ланцюгових підстановок, 
абсолютних та відносних різниць, інтегральний, індексний, логарифмування; 
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- кратного типу – методи ланцюгових підстановок, індексний та 
інтегральний; 

- змішаного (переважно кратно-адитивного) типу – методи ланцюгових 
підстановок, абсолютних різниць, інтегральний, пропорційного ділення, 
пайової участі. 

Зважаючи на це, необхідно встановити додаткові критерії для вибору 
найбільш доцільного методу факторного аналізу для кожного типу 
детермінованої залежності. Для цього на основі вивчення фахової літератури з 
методики й організації економічного аналізу, а саме функціонального 
призначення, завдань факторного аналізу, нами сформовано комплекс вимог до 
методу факторного аналізу, які пропонуємо використати як критерії відбору: 

- незалежність від послідовності розташування факторів у факторних 
моделях; 

- трудомісткість збору інформації та проведення розрахунків; 
- точність отриманих результатів; 
- простота використання та ін. 
З метою порівняльної оцінки методів факторного аналізу, уникнення 

авторського суб’єктивізму та вибору найбільш суттєвих критеріїв нами був 
використаний експертний метод. Для оцінювання відповідності кожного з 
методів встановленим критеріям запропонована система з трьох параметрів, 
яким надані такі кількісні значення:  

- повністю відповідає вимогам – 1;  
- майже відповідає – 0,5; 
- не відповідає – 0.  
Для врахування значущості найбільш суттєвих критеріїв запропонована їх 

бальна оцінка: 10, 5 і 8 балів відповідно. 
У результаті використання запропонованої методики отримані такі бальні 

оцінки методів факторного аналізу (табл.). 
Таблиця 

Систематизована експертна оцінка методів факторного аналізу  
Критерії оцінювання Методи факторного 

аналізу незалежність 
від послідов-

ності факторів 
у факторних 

моделях 

простота збору 
інформації та 
проведення 

розрахунків у 
багатофакторних 

моделях 

точність 
отриманих 
результатів 

Разом 
балів 

Ланцюгових підстановок 0 2,5 4,0 6,5 
Абсолютних різниць 0 5,0 4,0 9,0 
Відносних різниць 0 2,5 0 2,5 
Індексний 0 2,5 4,0 6,5 
Інтегральний 10,0 0 8,0 18,0 
Пропорційного ділення, 
пайової участі 10,0 2,5 8,0 20,5 
Логарифмування 10,0 0 8,0 18,0 
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Отже, за результатами бального оцінювання можна встановити найбільш 
доцільні методи факторного аналізу для кожного типу детермінованої 
залежності: 

- адитивного – пропорційного ділення або пайової участі; 
- мультиплікативного – інтегральний; 
- кратного – інтегральний; 
- змішаного – пропорційного ділення, пайової участі. 
Таким чином, у результаті проведеного дослідження розроблено науково-

методичний підхід до вибору найбільш доцільного методу факторного аналізу, 
що дозволить підвищити дієвість, ефективність, економічну доцільність аналізу 
впливу факторів на результати діяльності підприємства та комплексність і 
системність аналітичних досліджень.  

 
Список використаних джерел: 1. Нестерова С. В. Методологічні основи факторного 

аналізу у процесі оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / 
С. В. Нестерова, Є. Ю. Делеган. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ 
natural/nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/52.htm). 2. Чебан Т. М. Теорія економічного аналізу / 
Т. М. Чебан, Т. А. Калінська, І. О. Дмитрієнко. – К. : Кондор, 2003. – 204 с. 3. Організація та 
методика економічного аналізу : навчальний посібник для бакалаврів всіх напрямків 
підготовки. – Одеса : ОДЕУ, 2010 – 351 с. 

 
Л.В. Городянська, канд. екон. наук 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕСУРСІВ НА ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

На десятій щорічній конференції, що відбулася в Ялті у 2013 році, 
наголошувалося на наближенні України до європейських стандартів, 
впровадженні системних реформ, сформованих урядом країни для підготовки 
до вступу її до Європейського Союзу. Поширення глобалізаційних явищ 
сприяло запровадженню Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
в Україні. Це вимагає від регуляторних органів інституціональних змін, 
привертає пильну увагу фахівців з бухгалтерського обліку до відмінностей між 
національними та міжнародними стандартами та вимагає розроблення 
відповідних практичних пропозицій на мікрорівні. Реформування системи 
бухгалтерського обліку та перехід частини підприємств на МСФЗ призводить 
до низки проблем, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, навчанням 
персоналу, залученням зовнішніх фахівців та додатковими витратами, що 
виникають у зв’язку зі зміною конфігурації програмних продуктів, 
необхідністю переналагодження системи бухгалтерського обліку підприємства 
відповідно до вимог міжнародних стандартів тощо. В умовах розвитку 
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економіки зростає значення інноваційної діяльності підприємств, яка залежить 
від своєчасного проведення заходів з відтворення економічних ресурсів. 

Проблемами інноваційного розвитку економіки країни загалом та 
використання інноваційних підходів у діяльності вітчизняних підприємств 
займалися такі провідні економісти, як Ю. Бажал, О. Батури, В. Геєц, 
Б.В. Гречаник, М.С. Данько, С.В. Захаріна, А.В. Корнилюк, А.Є. Никифорова, 
І.Л. Петрова, Л.І. Федулова, А. Чухно та ін. 

Дослідженнями напрямів відтворення одним із перших у XVII столітті 
почав займатися французький економіст Ф. Кене. Натомість дослідженню 
різних аспектів процесу відтворення видів економічних ресурсів на вітчизняних 
підприємствах у сучасних умовах господарювання присвятили праці 
Г.В. Астапова та С.Т. Пілецька [1], Т. Ігнашкіна, Н. Шура [2], П.В. Коваль [3], 
І.М. Крейдич [4], О. Леушина [5], Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко [6] та ін. 

Дослідження сучасної практики процесів відтворення економічних 
ресурсів на вітчизняних підприємствах дозволило виявити загострення 
проблеми, яка характеризується розривом між реальними обсягами інвестицій, 
спрямованими у ресурсне забезпечення, та реальними можливостями 
підприємств вчасно відтворити власні економічні ресурси. Прогнозування 
ефективності інвестицій в інноваційний розвиток підприємства передбачає 
визначення строків здійснення процесу відтворення економічних ресурсів, а 
також обґрунтування чинників, що впливають на цей процес. Відтворювані 
економічні ресурси, як динамічні величини, безпосередньо пов’язані з 
кругообігом основного та інтелектуального капіталу, а їх структура та якість 
об’єктів змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. 

У статті розглядаються зовнішні чинники, які нами пропонується поділяти 
залежно від ступеня впливу відтворення на інноваційний розвиток 
підприємства. Означені чинники належить класифікувати за фазами 
відтворення, за характером впливу на процес відтворення, за ступенем 
державного регулювання процесу відтворення, за часовою ознакою, за 
екологічною ознакою. 

Так, фази відтворення необоротних матеріальних і нематеріальних активів 
(ресурсів) пропонується пов’язувати із життєвим циклом або з першою чи 
другою половиною життєвого циклу об’єкта пізнання. Фази відтворення 
інтелектуальних ресурсів доцільно пов’язати з формуванням і використанням 
людського капіталу, із мотиваційними заходами, спрямованими на 
пожвавлення інноваційної діяльності. 

За характером впливу на процес відтворення доцільно виокремити 
інтенсивні та екстенсивні форми відтворення економічних ресурсів за видами 
інтелектуальних ресурсів і необоротних матеріальних активів (ресурсів). 
Інтенсивне відтворення економічних ресурсів притаманне для: 

- інтелектуальних ресурсів – у процесі формування та використання 
людського капіталу завдяки зростанню якості трудових ресурсів, їх 
інтелектуального потенціалу; 

- необоротних матеріальних ресурсів – під час оновлення, поліпшення 
або заміни діючих об’єктів основних засобів та інших необоротних активів. 
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За ступенем державного регулювання процесу відтворення, з метою 
пожвавлення інноваційної діяльності підприємств, необхідно враховувати такі 
податкові інструменти, як: 

- мінімально допустимі строки корисного використання, пов’язані з 
групами основних засобів та інших необоротних активів; 

- методи податкової амортизації; 
- об’єкти амортизації основних засобів і нематеріальних активів. 
За часовою ознакою процес відтворення економічних ресурсів, як 

багаторазова подія, характеризується постійним розвитком, пов’язаним із 
фазами відтворення та минулим, теперішнім (визначеним) або майбутнім 
(невизначеним) часом. 

За екологічною ознакою процес відтворення економічних ресурсів має 
супроводжуватися розробленням й прийняттям стимулюючих і регулюючих 
заходів на державному рівні, спрямованих на формування екологічних 
інновацій на ринку. Управління ринком екологічних інновацій з використанням 
державних методів дозволить ефективно впливати на мікро- та 
макросередовище. Пропонується до чинників відтворення інтелектуальних 
ресурсів (людського капіталу) віднести поліпшення якості харчування, 
пов’язаного зі збільшенням споживання екологічно чистих продуктів, що 
сприятиме подовженню тривалості життя трудових ресурсів. Під екологічними 
інноваціями розуміють нові продукти, нові технології, нові способи організації 
виробництва, що забезпечують охорону навколишнього середовища [7]. 

Висновки. Можливості та умови відтворення економічних ресурсів, що 
формуються на вітчизняних підприємствах, необхідно розглядати одночасно із 
зовнішніми чинниками, що впливають на процес їх інноваційного розвитку. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 
ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПОНАДНОРМАТИВНИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
 

Для оцінювання фінансово-економічного стану підприємств 
використовують різні показники і коефіцієнти. Серед них загальноприйняті 
коефіцієнти ліквідності, маневреності власного капіталу, забезпеченості 
власними оборотними коштами, автономії, боргового навантаження. 
Особливістю наведених показників є те, що всі вони використовують у своїх 
формулах розрахунку зобов’язання підприємства. Перевищення нормативів за 
коефіцієнтами, що використовують у своїх формулах зобов’язання 
підприємства, оцінюється як неплатоспроможність підприємства і його 
фінансова нестійкість. Відповідно, щоб підприємство вважалося платоспромож-
ним і стійким, треба, щоб коефіцієнти задовольняли нормативам. Тож, для 
досягнення стійкого фінансового стану за фінансовими коефіцієнтами 
необхідно зменшення його зобов’язань до певного нормативного рівня. 

Поняття понаднормативних зобов’язань зустрічається в роботах 
В.Я. Нусінова, Л.А. Буркової [1], О.В. Нусінової, Ю.О. Куракіної [2]. Але 
методи визначення понаднормативних зобов’язань, що наводяться в цих 
роботах, мають певні недоліки та потребують коригування. Одним з таких 
недоліків, наприклад, є неврахування фактора терміновості погашення різних 
видів зобов’язань. Усуненню недоліків в існуючих методах визначення 
понаднормативних зобов’язань та їх вдосконаленню і присвячена ця робота. 

Ґрунтуючись на тій тезі, що для досягнення стійкого фінансово-
економічного стану підприємству необхідно погашати лише понаднормативні 
зобов’язання, пропонуємо розраховувати коефіцієнт поточного економічного 
стану таким чином: 

EBITDA
,

4пот
над

К
З

=
⋅       (1) 

де Знад – понаднормативні зобов’язання підприємства, що мають бути погашені 
протягом кварталу. 

Оскільки у формулі використовується показник понаднормативних 
зобов’язань за квартал, то й річний показник EBITDA приводиться до 
середньоквартального діленням на чотири. 

Зрозуміло, що чим меншим є значення коефіцієнта поточного стану, тим 
ближче економічний стан підприємства до кризового.  

Метод визначення понаднормативних зобов’язань, що наводиться в роботі 
[2], пропонує визначати їх як величину, на яку необхідно зменшити фактичні 
зобов’язання, щоб фінансові коефіцієнти дорівнювали нормативам. Але цей 
метод нам здається неприйнятним, оскільки зобов’язання мають різні терміни 
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погашення. Наприклад, за довгостроковими зобов’язаннями необхідно 
враховувати лише ту їх частину, що відноситься до поточного періоду. Саме 
тому потрібно використовувати коефіцієнт терміновості погашення 
зобов’язань. Цей коефіцієнт допомагає визначити ту частку зобов’язань, що має 
бути погашена у поточному періоді. 

Пропонуємо класифікувати зобов’язання за строками погашення та 
визначати коефіцієнт терміновості (Ктерм) таким чином: 1) найбільш термінові 
(до 3 місяців, Ктерм = 1); 2) термінові (3-6 місяців, Ктерм = 0,8); 
3) середньотермінові (6-12 місяців, Ктерм = 0,5); 4) довготермінові (більше 12 
місяців, Ктерм = 0,3). 

Визначати понаднормативні зобов’язання можна за допомогою методу 
розподілу активів і пасивів за рівнем ліквідності. В такому випадку баланс 
вважається ліквідним, якщо кожний вид активів є достатнім для покриття 
відповідних видів пасивів. На цій основі в роботі [1] пропонуються скориговані 
коефіцієнти ліквідності, при розрахунку яких використовуються активи і 
зобов’язання, що мають однакові терміни реалізації і погашення відповідно. 
Потім у роботі на основі цих скоригованих коефіцієнтів ліквідності 
визначається надлишок активів. Але аналогічно можна визначати і 
понаднормативні зобов’язання по кожному їх виду як фактичні зобов’язання 
мінус результат від ділення активів i-го виду ліквідності на норматив 
скоригованого коефіцієнта ліквідності i-го виду. Як норматив за скоригованими 
коефіцієнтами ліквідності можна взяти, наприклад, максимальні їх значення по 
підприємствах галузі за останні 3-5 років. 

На основі розрахованих понаднормативних зобов’язань по кожному виду 
ліквідності можна розрахувати загальний обсяг понаднормативних зобов’язань 
за коефіцієнтами ліквідності: він дорівнюватиме сумі добутків 
понаднормативних зобов’язань кожного виду та відповідних коефіцієнтів 
терміновості. 

Деякі фінансові коефіцієнти, як, наприклад, коефіцієнти маневреності 
власного капіталу, забезпеченості власними оборотними коштами та автономії, 
використовують у формулах розрахунку поточні зобов’язання та оборотні 
активи в цілому. Для урахування фактора різного рівня ліквідності активів 
пропонуємо визначати середньозважений коефіцієнт терміновості усіх 
оборотних активів підприємства.  

У роботі [2] наводиться формула для визначення надлишкових зобов’язань 
за коефіцієнтом маневреності: 

. ( ),над ман пот об манЗ З А ВК Н′ = − − ⋅
    (2) 

де Зпот – фактична величина поточних зобов’язань підприємства, грн; Аоб – 
величина оборотних активів підприємства, грн; ВК – величина власного капіталу 
підприємства, грн; Нман – норматив коефіцієнта маневреності, частки од. 

На нашу думку, необхідно наведений показник скоригувати на 
середньозважений коефіцієнт терміновості. Аналогічним чином можна 
розрахувати надлишкові зобов’язання за коефіцієнтом забезпеченості власними 
оборотними коштами та коефіцієнтом автономії. 
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Розраховані понаднормативні зобов’язання за різними коефіцієнтам 
можуть істотно відрізнятись між собою. Для того, щоб сформувати загальний 
висновок по економічному стану підприємства, радимо застосовувати 
песимістичний підхід, який полягає у врахуванні під час оцінювання 
економічного стану максимальної з розрахованих величин понаднормативних 
зобов’язань. 

Коефіцієнт поточного економічного стану можна використовувати як 
інтегральний показник, оскільки понаднормативні зобов’язання визначаються 
за усіма основними фінансовими коефіцієнтами. 

На основі експертних оцінок представників економічних відділів 
гірничозбагачувальних комбінатів України було розроблено шкалу для 
оцінювання цього коефіцієнта та визначення відповідного рівня економічного 
стану: Кпот > 1,5 – абсолютно стійкий фінансовий стан; 0,3<Кпот<1,5 – 
нормальний фінансовий стан; 0,06< Кпот <0,3 – допустимо нестійкий 
фінансовий стан; Кпот < 0,06 – кризовий фінансовий стан. 

Таким чином, у роботі вдосконалено методики розрахунку 
понаднормативних зобов’язань за коефіцієнтами ліквідності, маневреності 
власного капіталу, забезпеченості власними оборотними коштами, автономії. 
Запропоновано підхід до визначення загальної величини понаднормативних 
зобов’язань. На основі коефіцієнта боргового навантаження було розроблено 
формулу розрахунку коефіцієнта поточного економічного стану, що враховує 
лише понаднормативні зобов’язання підприємства, та, відповідно, було 
розроблено шкалу для його оцінювання. 
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Для сучасного розвитку мирової економіки характерно домінування 
інформаційного ресурсу. Тому одним із головних пріоритетів розвитку 
вітчизняного суспільства є його інформатизація як на рівні держави, так і на 
рівні суб’єктів господарювання. Інформація в системі управління відіграє 
важливу роль, є основою для прийняття управлінських рішень і формується 
переважно у системі бухгалтерського обліку, який здатен задовольняти існуючі 
та ймовірні інформаційні потреби користувачів через фінансову звітність. 
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Інтеграційні процеси в економіці обумовили реформування обліку і 
звітності в Україні. З 2013 року суб’єкти господарювання складають фінансову 
звітність за новими формами та правилами. Суттєво змінився баланс, на 
сьогодні – звіт про фінансовий стан: змінений склад розділів та статей активу та 
пасиву [1]. Виникла необхідність нового погляду на групування статей балансу 
з метою фінансового аналізу. 

Так, для цілей аналізу ІІІ розділ активу балансу «Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та групи вибуття» необхідно класифікувати як 
оборотні активи. Якщо раніше забезпечення наступних витрат і платежів 
відносили до власного капіталу, нині – до складу довгострокових і поточних 
зобов’язань. Розділ пасиву «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття» для цілей аналізу доцільно 
відносити до поточних зобов’язань. Ці зміни, в першу чергу, торкнулись 
аналізу ліквідності та платоспроможності, які є важливими індикаторами 
фінансового здоров’я підприємства.  

В економічній літературі [2; 3] розрізняють ліквідність активів, ліквідність 
балансу і ліквідність підприємства. 

Під ліквідністю активу розуміють здатність активу перетворитися на 
гроші; чим легше обернути актив на гроші, тим ліквіднішим вважається актив.  

Ліквідність активів визначається відносно до пасиву балансу, тоді як 
ліквідність балансу відображає ступінь погодженості обсягів і ліквідності 
активів з розмірами і термінами погашення зобов’язань. 

Ліквідність балансу ґрунтується на рівновазі активів і пасивів та показує 
ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк 
перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. 

Ліквідність підприємства характеризує можливість надходження грошових 
коштів не лише внаслідок реалізації активів, а й через рахунок залучення 
додаткових зовнішніх коштів, що стає можливим за наявності у підприємства 
позитивного іміджу та високої інвестиційної привабливості. 

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих за 
рівнем їхнього ліквідності із зобов’язаннями, згрупованими за строками їхнього 
погашення. 

Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно:  
1) статті активу згрупувати за ступенем їхньої ліквідності і розмістити в 

порядку зменшення ліквідності (табл. 1): 
- високоліквідні активи (А1); 
- швидко ліквідні (А2); 
- повільно ліквідні (A3); 
- важко ліквідні (А4). 
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Таблиця 1 
Групування активів підприємства 

 

Групи Рядки балансу Характеристика 
Високоліквідні 
(абсолютно ліквідні) (А1) р. 1160, р. 1165 

Грошові кошти і поточні фінансові 
інвестиції 

Швидко ліквідні (А2) р. 1125 – 
р. 1155 

Товарна дебіторська заборгованість 
та заборгованість за розрахунками 

Повільно ліквідні (А3) р. 1100, 1110, 
1170, 1190, 

1200 

Запаси, витрати майбутніх періодів, 
інші оборотні активи, необоротні 
активи, утримувані для продажу.  

Важко ліквідні (А4) р.1095 Необоротні активи 
 

2) статті пасиву згрупувати за строками їхнього погашення і розмістити в 
порядку збільшення цих строків: 

- найбільш термінові зобов’язання (П1); 
- короткострокові пасиви (П2); 
- довгострокові пасиви (П3); 
- постійні (стійкі) пасиви (П4) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Групування пасивів підприємства 

 

Групи Рядки 
балансу 

Характеристика 

Найбільш термінові (П1) р. 1615,1620, 
1625, 1630 

Поточні зобов’язання за 
розрахунками  

Короткострокові (П2) р. 1600, 1610, 
1660, 1665, 
1690, 1700 

Короткострокові кредити, поточні 
забезпечення, доходи майбутніх 
періодів та інші поточні зобов’язання 

Довгострокові (П3) р. 1595 Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення 

Постійні (П4) р.1495 Зобов’язання перед власниками з 
формування власного капіталу  

 

3) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу; 
баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі умови: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Реалізація запропонованих підходів до групування статей активу та пасиву 
балансу дасть змогу виважено та достовірно оцінити ліквідність балансу та 
поточну платоспроможність підприємства. 

 

Список використаних джерел: 1. НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. – Режим 
доступу : httr://zakon1.rada.gov.ua. 2. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [О. А. Сарапіна, 
Т. А. Пінчук] ; за ред. проф. В. Є. Труша. – Херсон : ХНТУ, 2010. – 312 с. 3. Фінансовий 
аналіз : підручник для студ. вищих навч. закл. / [Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, 
О. Г. Денисюк] ; за ред. Ю. С. Цал-Цалко. – Житомир, 2009. – 504 с. 
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О.М. Шинкаренко, канд. екон. наук 
ЧІБС УБС НБУ, м. Черкаси, Україна 
 

АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
У зв’язку зі зростаючою роллю банківської системи в обслуговуванні 

суб’єктів господарювання, розширення зовнішньої торгівлі та регіональної 
співпраці, безперервним процесом формування і ліквідації комерційних банків 
зростає роль та важливість фінансового аналізу стану банку, частиною якого є 
аналіз прибутковості, а отже і доходів та витрат у комерційних банках. 

Питанням дослідження методологій і методики аналізу діяльності 
комерційних банків присвячено значну увагу в працях таких науковців, як: 
А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, 
Л.О. Примостка, І.М. Чмутова та інші. 

Аналіз доходів і витрат банку дає можливість вивчити результати 
діяльності комерційного банку і, отже, його ефективність як комерційного 
підприємства. Аналіз результативності банківської діяльності починається з 
аналізу доходів і витрат та дослідження прибутковості. Аналіз фінансової 
діяльності банку здійснюється одночасно з аналізом ліквідності балансу банку, 
за результатами якого робляться висновки про надійність банку в цілому.  

Метою аналізу банківської діяльності з погляду фінансових результатів є 
виявлення резервів зростання прибутковості банку і на цій основі формування 
рекомендацій для керівництва банку по проведенню відповідної політики у 
сфері пасивних і активних операцій. 

У процесі аналізу фінансових результатів діяльності банку 
використовують різні прийоми і методи [1; 2]: 

- економічно доцільне групування доходних та витратних статей балансу 
банку; 

- структурний аналіз; 
- оцінювання динаміки показників фінансових результатів діяльності в 

розрізі квартальних та річних даних; 
- визначення ступеню залежності фінансових результатів банку від 

впливу різних факторів;  
- економічне оцінювання кількісного впливу вибраних факторів і їх зміст; 
- порівняння показників з рекомендованим рівнем.  
Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значення має 

зростання його доходів, а як наслідок – прибутковості банку, що є одним з 
основних джерел поповнення власного капіталу банку. 

Кожний вид банківських операцій може бути прибутковий або збитковий, 
залежно від того, що приносять ці операції – дохід чи витрати. До банківських 
доходів і витрат належать: 

- процентні доходи і витрати; 
- комісійні доходи і витрати; 
- результат від торговельних операцій; 
- інші. 
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Банківські менеджери повинні здійснювати щомісячний аналіз рівня 
доходів та витрат банку як у цілому, так і за статтями з метою мінімізації 
витрат отримання прибутку. 

Основними показниками, що характеризують прибутковість банку, є [3; 4]: 
- ROA – прибутковість банківських активів; 
- ROE – прибутковість акціонерного капіталу банку; 
- SPRED - процентна маржа. 
ROA – це показник, що характеризує відношення чистого прибутку банку 

до активів банку і показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів 
банку. Цей показник можна виразити формулою (1): 

 

ROA = ЧП/А,     (1) 
 

де ЧП – чистий прибуток банку; 
А – активи банку. 
 

Це показник ефективності роботи менеджерів банку, він показує, як вони 
справляються із завданням отримання чистого прибутку з активів банку. 

Показник ROE характеризує відношення чистого прибутку банку після 
сплати податків до акціонерного капіталу банку і виражається формулою (2): 

 

ROЕ = ЧП/К,     (2) 
 

де К – акціонерний капітал банку. 
Цей показник характеризує дохідність акціонерного капіталу банку. Його 

значення особливо цікавить акціонерів банку, оскільки воно приблизно 
дорівнює розмірові чистого прибутку, який отримуватимуть акціонери від 
інвестування свого капіталу. 

SPEED – показник, що відображає, наскільки успішно банк виконує 
функцію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки гострою 
є конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є банки. Посилення 
конкуренції приводить до скорочення різниці між доходами за активами та 
витратами за пасивами. Цей показник визначається за формулою (3): 

 

SPEED = (Процентні доходи) / (Доходні активи) · 100% - 
(Процентні витрати) / (Пасиви, за якими сплачують) · 100%.  (3) 

 

Крім цих показників, для визначення прибутковості банків використо-
вують ще інші показники, на основі яких можна дати повну характеристику 
банку. 

 
Список використаних джерел: 1. Аналіз банківської діяльності : підручник / 

[А. М. Герасимович та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 600 с. 
2. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивч. дисципліни / І. М. Парасій-Вергуненко ; Київський національний економічний ун-т. - 
К. : КНЕУ, 2003. – 347 с. 3. Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 
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390 с. 4. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі 
/ Л. О. Примостка ; Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 316 с. 
5. Чмутова І. М. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна; 
Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 307 с. 

 
Н.І. Ніпорко, викладач 
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна 
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Малий бізнес, який дає розвиненим економікам близько половини їх ВВП, 

знаходиться в Україні в зародковому стані. За даними Державної служби 
статистики України, в 2012 році 94,3 % загальної кількості підприємств були 
малі підприємства, з них 78,5 % – мікропідприємства. Сфера розвитку 
українського малого бізнесу – переважно торгівля і сектор послуг, на 
промислове, сільськогосподарське виробництво та будівництво разом 
приходиться 35 % підприємств. При цьому обсяги реалізованої продукції, 
товарів, робіт і послуг малими підприємствами становлять близько 15 %, для 
порівняння, в Країнах Європи – від 50 до 70 %, в Росії – близько 23 %. Відстає 
Україна і за кількістю малих підприємств на 10 тис. населення: 70 – в Україні і 
близько 340 в Західній Європі.  

Умови, які створюються в суспільстві і впливають на розвиток і 
функціонування малого бізнесу, в науковій літературі визначені як 
підприємницьке середовище. Ключовими елементами підприємницького 
середовища Т.А. Говорушко, наприклад, визначає економічну свободу, 
особисту зацікавленість, ринковий простір, умови постачання ресурсів, енергії, 
кадрів, споживачів, науково-технічний розвиток, політичне і правове 
середовище, демографічну ситуацію, роль держави [2, с. 46]. Основним, на 
нашу думку, залишається політичне і правове середовище та роль держави. 

Незадовільний стан бізнес-середовища в Україні викликаний високим 
регуляторним навантаженням. Кількість новоприйнятих нормативних актів, які 
регулюють підприємницьку діяльність, щорічно зростає. При цьому в 
нормативно-правових документах, як і раніше, залишаються істотні недоробки, 
які потребують змін і доповнень. Відмова від надмірного регуляторного 
навантаження на підприємства малого бізнесу у вигляді дозволів і перевірок 
повинна стати важливим етапом роботи по спрощенню адміністративних 
процедур. 

Головною проблемою вітчизняного підприємництва можна вважати 
нестачу фінансових ресурсів для підтримки і розвитку власного бізнесу. В 
структурі джерел фінансування малих підприємств питома вага власних 
фінансових ресурсів у середньому становить 35-40 %. Тобто, ні прибуток, ні 
резерви власного капіталу як джерела фінансових ресурсів не є суттєвими, і 
малі підприємства потребують значного вливання залучених фінансових 
ресурсів. У структурі зовнішніх джерел фінансування найбільшу питому вагу 
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становить кредиторська заборгованість (49-55 %), довгострокові і 
короткострокові кредити банків (5-7 %). Така структура зовнішніх джерел 
формування фінансових ресурсів не є оптимальною, якщо брати до уваги, що в 
країнах з розвинутою ринковою економікою кредиторська заборгованість 
малих підприємств становить 15-20 %, а кредити банків і інші позикові кошти – 
45-55 %. 

Невеликий обсяг операцій лімітує можливості малого підприємства 
розширювати свою діяльність, а також вести хоча б незначні наукові чи 
технологічні розробки. Малі підприємства відрізняються підвищеною 
вразливістю до коливань ринкової кон’юнктури, що призводить до частих 
розорень та банкрутств. За дослідженнями МВФ, представники малого бізнесу 
не планують довгострокових перспектив, навіть два-три роки досить великий 
термін для прогнозу розвитку підприємства. 

Великий вплив на результати діяльності має інформаційне забезпечення. 
Історично склалось, що бухгалтерський облік на малих підприємствах ведеться 
з метою формування показників фінансової звітності і податкових розрахунків. 
Однопрофільна діяльність, проста організаційна структура, переважно 
одноосібна власність та контроль власника за діяльністю підприємства, 
відсутність управлінської ієрархії спрощує роль бухгалтерського обліку і 
оправдовує відсутність управлінського. При цьому аналіз зовнішніх і 
внутрішніх користувачів переносить акцент на внутрішнє використання 
облікової інформації. Відповідно, саме на це повинна бути зорієнтована 
система бухгалтерського обліку підприємств. 

Важливу роль відіграють і регіональні умови розвитку малого бізнесу. До 
них слід віднести: економічний потенціал, наявність ресурсів, господарську 
структуру, підготовку кадрів, ставлення місцевих органів влади та населення до 
підприємництва, стан ринкової інфраструктури, інформаційне забезпечення. 
Регіональні умови забезпечують диференціацію напрямків діяльності малих 
підприємств з використанням матеріальних та трудових ресурсів, а малий 
бізнес, у свою чергу, створює умови для розвитку регіонів у частині 
підвищення добробуту населення, зниження соціальної напруженості та рівня 
безробіття. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток малого 
підприємництва залежить від багатьох факторів, серед яких необхідно виділити 
такі: 

− адміністративні бар’єри (реєстрація, ліцензування, сертифікація, 
системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин 
тощо); 

− відсутність доступної системи кредитування; 
− надмірне втручання органів контролю в діяльність малих підприємств; 
− невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 
− відсутність підтримки співпраці великих і малих підприємницьких 

структур; 
− низький рівень життя населення, що спричиняє низький попит. 
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Розв’язання існуючих проблем потребують удосконалення державної 
політики в галузі підтримки малого бізнесу, адже тільки держава на сьогодні 
може не лише сприяти, але і запроваджувати необхідні умови середовища 
малого бізнесу. В «Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2014-2024 роки» вказано на наявність проблем, 
вирішення яких дозволить підприємництву зміцнити свої позиції на 
вітчизняному ринку. Увага акцентується на трьох проблемах: складність 
доступу до фінансових (кредитних) ресурсів; відсутність кваліфікованих кадрів; 
наявність адміністративних бар’єрів. З практики минулих років, більшість 
пропозицій так і залишаються лише лозунгами, і навіть якщо б їх запровадили, 
то адміністративні інструменти регулювання знизили б їх позитивний ефект. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Забезпечення ефективного функціонування підприємств міського 

пасажирського транспорту має велике соціально-економічне значення для 
розвитку як міста, так і регіону в цілому. Враховуючи специфіку міського 
громадського транспорту, доцільно розрізняти такі види ефективності його 
функціонування: економічну, соціальну та екологічну. 

На сьогодні в умовах загострення екологічних проблем особливої 
актуальності набуває питання екологізації надання транспортних послуг 
підприємствами. Транспортні викиди в атмосферне повітря необхідно 
скорочувати, оскільки вони негативно позначаються на стані навколишнього 
природного середовища та здоров’ ї людини.  

Дослідженню сутності поняття «екологічна ефективність» та проблемам її 
оцінювання присвячені наукові праці таких учених, як: В.В. Сабадаш, 
В.С. Лень, О.Д. Щербань, В.О. Касьяненко та багатьох інших. При цьому існує 
відсутність єдності у поглядах щодо визначення екологічної ефективності та 
критеріїв її оцінювання.  
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За визначенням науковця В.О. Касьяненко, екологічна ефективність – це 
міра корисного ефекту від продуктів, процесів або діяльності стосовно того 
збитку, який вони наносять навколишньому середовищу [1]. 

На думку В.С. Леня, негативний економічний ефект в екологічній сфері є 
сумою необхідних витрат на відновлення первісного стану навколишнього 
середовища при його негативних змiнах стандартними засобами. Екологічна 
ефективність виявляється або в поліпшенні екологічного стану, або у його 
відновленні до попереднього. Для цього необхідно понести певні витрати. 
Зменшення витрат внаслідок застосування більш ефективних засобів порівняно 
зі стандартними є позитивним економічним ефектом від здійснення заходів в 
екологічній сфері [2; 3].  

Екологічна ефективність міського пасажирського транспорту 
характеризується рівнем забруднення довкілля транспортними засобами з 
урахуванням всіх особливостей місцевості. Зменшуючи обсяги викидів в 
атмосферу, підприємства транспорту мають можливість скоротити витрати на 
плату за забруднення довкілля. Це, в свою чергу, вимагає оновлення парку 
рухомого складу за рахунок заміни фізично та морально зношених 
транспортних засобів на нові моделі, які є більш екологічно безпечними та 
звісно першочергового розвитку екологічного транспорту в містах країни. 
Усунення викидів забруднюючих речовин у атмосферу потребують 
капіталовкладень для оновлення транспортного парку міського пасажирського 
транспорту.  

При оновленні складу та зміні структури транспортного парку змінюється 
обсяг викидів у атмосферне повітря та екологічна ефективність транспортного 
засобу. Заміна діючих транспортних засобів на більш екологічно безпечні 
дозволяє скоротити викиди в атмосферне повітря, а отже і плату за викиди.  

Для оцінювання екологічної ефективності функціонування системи 
міського пасажирського транспорту необхідно співставити зміну плати за 
викиди та витрати, понесені на усунення викидів, тобто екологічний ефект і 
витрати на його досягнення. Екологічний ефект виявлятиметься у скороченні 
викидів на одну машину, а отже і плати за них, а витрати на відновлення 
екологічного стану є витратами на оновлення транспортного парку.  

Отже, екологічну ефективність функціонування підприємств міського 
пасажирського транспорту можна визначити таким чином: 

 

Во

П

Вв

EcolE
EcolEf

∆==
,     (1) 

 
де, EcolEf – екологічна ефективність міського пасажирського транспорту; 

EcolE – екологічний ефект; 
Вв – витрати на відновлення екологічного стану; 
∆ П – зміна плати за викиди; 
Во – витрати на оновлення транспортного парку. 
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Таким чином, екологічну ефективність можна трактувати як категорію, що 
характеризує рівень екологічності функціонування суб’єкта господарювання, 
виявляється у поліпшенні екологічного стану або його відновленні до 
попереднього та визначається як співвідношення екологічного ефекту до 
витрат, понесених для досягнення цього ефекту.  

Зменшення кількості автотранспортних засобів та використання для 
перевезення пасажирів у містах України екологічного виду транспорту, яким є 
електричний, дозволить скоротити викиди в атмосферне повітря та усунути 
негативний вплив на довкілля, зменшити витрати на плату за ці викиди, що є 
економічно вигідним для транспортних підприємств та скоротити 
захворюваність населення, спричинену загазованістю повітря.  
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Інвестиційна діяльність є важливим детермінантом економічного 

зростання, який відіграє важливу роль у процесі господарювання. Якість життя 
населення та інші найважливіші характеристики розвитку сучасного 
суспільства теж залежать від темпів економічного зростання країни, тобто від 
залучення інвестицій. Звідси випливає, що управління інвестиційними 
процесами на підприємствах, забезпечення їхньої повної віддачі є одним з 
першочергових завдань як центральних, так і регіональних органів влади. 
Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з 
метою випуску дешевої та конкурентоспроможної продукції потребує значних 
капітальних інвестицій.  

Питаннями інвестицій та інвестиційного процесу займалися як зарубіжні, 
так і вітчизняні вчені, зокрема В. Беренс, Л. Гітман, П. Самуельсон, Я. Хонко, 
І.А. Бланк, А.Д. Діброва, І.Й. Дорош, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, І.В. Ліпсіц, 
О.В. Мертенс, А.А. Пересада, Г.М. Підлісецький, П.С. Рогожин, П.Т. Саблук, 
В.П. Савчук, О.Ю. Старіков, Т.С. Хачатуров, В.М. Хобта, В.Я. Шевчук та інші. 
Однак, незважаючи на багатоаспектність наукових досліджень, питання, 
пов’язані з інвестиційним процесом, джерелами фінансування інвестиційної 
діяльності підприємств, залишаються не вивченими. Метою дослідження є 
аналіз концептуальних положень, методології, методики та організації обліку й 
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інвестиційної діяльності на рівні підприємств України, що ґрунтуються на 
вітчизняних і міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Україна не має 
достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для розв’язання економічних і 
соціальних проблем.  

В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові 
ринки збуту готової продукції оцінювання інвестиційної привабливості 
окремого суб’єкта, що господарює, є важливим питанням при прийнятті 
інвестиційного рішення потенційним інвестором. Основу ресурсного 
забезпечення інвестицій складає капітал підприємства. Він служить 
відображенням фактично проінвестованих коштів у майно підприємства. 
Здатність капіталу приносити доходи створює необхідні умови для розширення, 
приросту внутрішніх інвестиційних ресурсів. Дослідження сутності і природи 
власного капіталу підприємств дозволяють зробити висновки, що для нього 
характерні усі необхідні ознаки, які є властивими для інвестування, зокрема, 
обов’язкова наявність внесків, добровільність внесення, претендування на дохід 
чи інші вигоди (участь у прибутках), участь в управлінні об’єктом інвестування 
[4, с. 7-10]. 

Безумовно, причинами погіршення інвестиційного клімату в Україні є: по-
перше, за політизованість економіки; по-друге, негативні наслідки приватизації, 
до яких призвело збочення та заміна такої основної мети приватизації, як 
сприяння розвитку виробництва. Зокрема, основними напрямами інвестиційної 
політики в Україні є зниження соціальної напруги та досягнення остаточного 
підходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери; створення ринку 
підрядних робіт; прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого 
обладнання; перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з 
дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи державне замовлення; 
залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення 
спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток 
переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також 
галузей, які визначають науково-технічний прогрес та створення ефективних 
форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю. Усі ці напрями 
інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах 
ринкового механізму. Тому трансформація інвестиційного механізму на 
мікроекономічному рівні повинно проводитися в межах макроекономічної 
стабілізації. Разом з тим рівень інвестиційної активності перебуває у 
безпосередній залежності від стану економіки в державі, функціонування 
фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, дохідної 
політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. Крім того, позитивний 
вплив на інвестиційну активність може справити подолання інфляції, що 
робить можливим забезпечення функціонування довгострокових інвестиційних 
кредитів як основи капітального будівництва за ринкових умов, сприяє 
нормалізації фінансового стану підприємств, активізації виробництва [2, с. 9-
10]. Основним же недоліком аналізу інвестиційної діяльності в Україні є 
відсутність взаємозв’язку економічних розрахунків маркетингових досліджень 
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на етапі розроблення інвестиційного проекту і в процесі його реалізації з 
фактичними фінансовими показниками. 

В економічній літературі існує багато різних підходів і методик аналізу та 
оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств, основними з 
яких є: визначення ефективності інвестицій на основі дисконтування потоку 
надходжень; оцінювання загальної вартості інвестицій; оцінювання доцільності 
капітальних вкладень; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз 
беззбитковості інвестиційних проектів; економічний аналіз ефективності 
запланованих капітальних вкладень; визначення структури капітальних 
вкладень та ефективності їх використання; розроблення капітального бюджету; 
оцінювання ефективності інвестиційних проектів; оцінювання інвестиційних 
проектів, до реалізації яких залучаються іноземні інвестори; планування 
капітальних витрат та ін. Проаналізувавши положення, методики, можна 
зробити висновок, що вони не повною мірою враховують особливості 
економіки України і потребують подальшого вдосконалення [1, с. 12-15]. 

Інвестиції – це запорука зростання економічного розвитку будь-якої 
країни. Тому заходи щодо активізації інвестиційних процесів на підприємствах, 
які є найголовнішою складовою національної економіки, повинні проводитися 
на всіх рівнях господарювання. Тільки узгоджені та взаємодоповнюючи дії 
керівництва різної ієрархії зможуть привести до підвищення рівня активності 
інвестиційної діяльності підприємств та всіх суб’єктів господарювання. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Необоротні активи є основною складовою активів підприємства, що 
постійно вдосконалюються внаслідок розгортання НТР у всіх сферах 
економічної діяльності. Впровадження сучасних засобів праці, найбільшою 
частиною яких є саме необоротні активи, змінюють зміст праці, що стосується 
не тільки окремого суб’єкта господарювання, а й країни в цілому. 

В Україні капітальні інвестиції в основний капітал зросли у 2012 році на 
2180,8 % порівняно з 1996 роком (з 12,5 млрд грн у 1996 р. до 285,1 млрд грн у 
2012 р.). Проте внаслідок світової фінансово-економічної кризи у 2008-2010 рр. 
інвестиції у довгострокові матеріальні активи скоротились на 34,8 % порівняно 
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з 2008 р., що пояснюється кризою неплатежів за кредитами та відсотками, а 
також відтоком іноземного капіталу з країни. Але починаючи з 2011 р., 
капіталовкладення знову почали зростати [2]. В цілому, за досліджуваний 
період, в Україні рівень капіталовкладень в основний капітал зростав щорічно у 
середньому на 14,7 млрд грн.  

Структура капіталовкладень у необоротні активи України є не досить 
задовільною, оскільки їх переважна частина відноситься до матеріальних 
необоротних активів, частка яких у 2010-2012 рр. становила більше 96 %, тоді 
як на нематеріальні активи припадало лише близько 2,9-3,7 %. Зокрема, 
найбільша частка інвестицій в основні засоби припадає на виробничі машини, 
обладнання та інвентар, а найменша − на житлові будинки. Натомість у частці 
інвестицій у нематеріальні активи найбільшу частину займають 
капіталовкладення у програмне забезпечення [2]. Така низька частка інвестицій 
у нематеріальні активи є дуже негативною тенденцією, враховуючи той факт, 
що на сучасному етапі економічного розвитку постійно зростають інвестиції у 
невідчутні активи (інтелектуальний капітал), що є основним фактором 
зростання ринкової вартості підприємств. 

Динаміка первісної (переоціненої) та залишкової вартості основних засобів 
в Україні має позитивну експонентальну тенденцію. Так, у 2000-2011 рр. їх 
первісна вартість постійно зростала, що можна пояснити великою часткою 
переоцінки у структурі первісної вартості у зв’язку з наявністю високої інфляції 
(за роки існування гривні, вона знецінилась більше, ніж вп’ятеро) [1]. Відносно 
2000 р. у 2011 р. залишкова вартість всіх основних засобів вітчизняних 
підприємств зросла на 178,91 %. Проте зі збільшенням залишкової вартості за 
досліджуваний період зростав також ступінь зносу усіх основних засобів, який 
у 2011 р. становив 81,3 % і досяг критичного значення. Вартість нових 
основних засобів, введених в експлуатацію, щорічно зростала у 5,2 рази і у 2010 
р. досягла значення 122,6 млрд грн. При цьому вартість ліквідованих основних 
засобів зросла лише у 1,6 рази і досягла позначки 17,1 млрд грн у 2010 р [1]. 
Такі факти свідчать про швидке старіння виробничих потужностей України, 
низькі темпи модернізації вітчизняної економіки та високий ступінь переоцінки 
основних засобів. Тому економіка України потребує негайного оновлення 
виробничих потужностей для нарощування виробництва продукції та 
розширеного відтворення національного продукту. Для покращення стану 
основних засобів в Україні потрібно проводити макроекономічну політику 
щодо підвищення коефіцієнта вибуття основних засобів, а також збільшення 
капітальних інвестицій. 

За останні 10 років незалежності в Україні спостерігалася тенденція до 
зростання вартості як необоротних, так й оборотних активів. Зокрема, вартість 
необоротних активів у 2006-2011 рр. зросла на 215,3 % (з 650,4 млрд грн у І 
кварталі 2006 р. до 2051 млрд грн у ІV кварталі 2011 р., тоді як оборотні активи 
зросли на 419,6 % за досліджуваний період (з 555,1 млрд грн до 2884,1 млрд грн 
відповідно) [2]. Крім того, рівняння лінійних трендів засвідчують, що за 
досліджуваний період вартість оборотних активів зростала більшими темпами, 
ніж вартість необоротних активів. Зокрема, у середньому щорічно вартість 
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необоротних активів зростала на 47,6 млрд грн, а вартість оборотних активів − 
на 64,1 млрд грн. 

На таку динаміку могли вплинути як позитивні, так і негативні фактори. 
Так, до позитивних факторів можна віднести: зростання кількості великих та 
середніх підприємств в Україні, які придбавали ресурси для ведення свого 
бізнесу; перехід до нових методів оцінювання активів; поява нових об’єктів 
бухгалтерського обліку тощо. Однак у зв’язку із нестабільною економічною 
ситуацією в Україні та високою залежністю від зовнішніх чинників впливу на 
ріст вартості необоротних активів істотно вплинули й негативні фактори, а 
саме: високий показник інфляції; істотна переоцінка матеріальних необоротних 
активів тощо. Крім того, можна припустити, що причинами більших темпів 
зростання оборотних активів, ніж необоротних, є недостатність коштів на 
придбання нових виробничих основних засобів, наявність на більшості 
промислових підприємств надмірних обсягів виробничих запасів та високої 
частки дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  

Така нестача необоротних активів може призвести до невиконання 
запланованих обсягів виробництва продукції, а це у свою чергу вплине на 
загальну ділову репутацію та на економічний потенціал всієї промисловості 
країни. Тому поточне управління необоротними активами підприємства з 
урахуванням макроекономічних умов є досить важливим для реалізації 
довгострокових стратегічних завдань суб’єкта господарювання. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 
Підприємства під час здійснення діяльності мають одну з найголовніших 

функцій – отримати прибуток, а також максимізувати його. У процесі своєї 
діяльності підприємства вступають у розрахункові відносини з постачаль-
никами (за куплені у них матеріали), з покупцями і замовниками (за реалізовану 
продукцію, виконані роботи і послуги), із комерційними банками (за одержані 
позички). Виокремлюючи розрахункові стосунки, пов’язані саме з покупцями 
та замовниками, можемо вважати їх дебіторською заборгованістю, проте в 
окремих випадках, а саме, коли здійснюється фактично безвідсоткова позика 
контрагентам або коли підприємств, реалізовуючи свою продукцію (товари, 
роботи, послуги), не отримує відразу оплату, тобто відбувається кредитування 
покупців та замовників за надану їм продукцію і протягом періоду від моменту 
реалізації до моменту надходження платежу засоби підприємництва 
перебувають у вигляді дебіторської заборгованості. Дебіторською заборго-
ваністю також вважають відстрочені платежі за користування майном в оренді, 
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платежі по розрахунках з робітниками, службовцями підприємства, за 
комунальні послуги та інші, надані підприємством, фізичним та юридичним 
особам, підприємству дебітору [2]. Отже, дебіторська заборгованість – це сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, а також це безвідсоткова 
позика клієнтам на відповідний зазначений період часу [3]. 

Основним і актуальним питанням нині є питання щодо переваг між 
позитивним та негативним впливом дебіторської заборгованості на діяльність 
підприємства загалом. Адже, якщо реалістично поглянути на господарську 
діяльність підприємств, то можна з упевненістю зауважити, що багато 
підприємств знаходиться у складному стані як у фінансовому, так і в 
конкурентному щодо інших підприємств.  

Важливим фактором щодо дебіторської заборгованості є те, що її рівень 
визначається підприємством за умови розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці 
умови є жорсткими, то зменшується обсяг продажу товарів через те, що 
покупці не мають змоги придбати товар у кредит і відповідно зменшується 
величина дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З іншого боку, 
якщо розрахункові умови послаблюються, тоді з’являється більше замовників, 
зростає товарообіг і сума дебіторської заборгованості. Саме за допомогою 
розрахункових умов можемо визначити переваги та недоліки дебіторської 
заборгованості. 

Переваги дебіторської заборгованості, на наш погляд, полягають у 
наступному: 

- зростають обсяги продажу товарів і відповідно збільшується прибуток 
підприємства; 

- своєчасне стягнення дебіторської заборгованості позитивно впливає на 
фінансовий стан підприємства, організації, установи;  

- дебіторська заборгованість дає змогу значно покращити свій матеріальний 
стан, а також сприяють незначному розширенню сфери діяльності підприємства. 

Недоліками дебіторської заборгованості вважаємо: 
- збільшення суми безнадійних боргів, які виникають внаслідок 

дебіторської заборгованості непогашеної в строк за продукцію, товари, роботи, 
послуги за попередні звітні періоди;  

- збільшення додаткових фінансових витрат через наявність на балансі 
дебіторської заборгованості; 

- виникнення нестабільності в роботі підприємства, яка залежить від 
покупів, що систематично затримують розрахунки за відвантажену продукцію; 

- зростання обсягів дебіторської заборгованості, що веде до погіршення 
показників ліквідності підприємства; 

- створює умови для виникнення збитків підприємства, яке отримує, адже 
частина такого капіталу вилучена з обігу підприємства і бере участь у 
виробничо-фінансовій діяльності боржника.  

Звідси однозначно висловити власне розуміння корисності дебіторської 
заборгованості щодо підприємства неможливо, тому що тут присутні як 
позитивні, так і негативні моменти. Однак за умов дотримання певної систем 
управління дебіторською заборгованістю можна зробити її корисною, адже 
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саме управління на будь-якому підприємстві пов’язане насамперед з 
оптимізацією розміру заборгованості покупців за розрахунками щодо 
реалізованої продукції. Для більш ефективного управління дебіторською 
заборгованістю в підприємстві має розроблятись і впроваджуватись особлива 
фінансова політика управління, яка характеризується таким сегментами: 

- аналізом дебіторської заборгованості підприємства за попередній 
звітній період; 

- формуванням принципів кредитної політики щодо покупців; 
- аналізом обсягів виготовленої продукції підприємства; 
- забезпеченість підприємства давальницькою сировиною; 
- забезпеченість власними коштами; 
- правильна політика і грамотне ведення обліку, що призведе до 

поліпшення економічних результатів; 
- визначення резерву сумнівних боргів [2]. 
Таким чином, за допомогою правильної фінансової політики, управління 

дебіторською заборгованістю підприємства дасть змогу підвищити її 
оборотність, поліпшити якість заборгованості, збільшити її обсяги, що водночас 
буде корисним для підприємства. Потрібно зазначити, що нині корисність 
дебіторської заборгованості є необхідним чинником для успішного розвитку 
підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 

АКТИВІВ 
 

Масштабність змін в економіці виступає рушійним фактором змін у 
діяльності суб’єктів господарювання, які вимагають, у свою чергу, пристосування 
внутрішнього середовища підприємства до якісно оновленого зовнішнього 
середовища. Цей процес полягає у впровадженні об’єктів інтелектуальної 
власності в господарський оборот задля дотримання належного рівня 
конкурентоспроможності. Варто зазначити, що такий процес супроводжується 
витісненням продукції старого покоління та впровадженням продукції нового 
покоління за рахунок використання об’єктів інтелектуальної власності. Разом з 
тим, продукція нового покоління запроваджується в той момент, коли термін 
корисного використання попередньої продукції ще не завершився.  
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Зазначені тенденції сприяють розширенню сфери застосування економіч-
ного аналізу, як реакція зростаючого попиту на вчасну та достовірну 
аналітичну інформацію, роль якої в прийнятті управлінських рішень важко 
переоцінити. В той же час, на перше місце виходять питання ефективності 
використання нематеріальних активів, як результат переважання в структурі 
капіталу нематеріальних активів над матеріальними. 

Практичним та теоретичним питанням проведення економічного аналізу 
ефективності використання нематеріальних активів присвячено праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних учених: Ю.І. Акуліча, Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Донцової, 
Л.Л. Єрмоловича, А.М. Ілишевої, Є.В. Ільющенко, В.В. Кожарського, А. Кози-
рєва, Є.В. Мниха, С.З. Мошенського, Н.А. Нікіфорової, О.В. Олійника, 
І.Ф. Прокопенка, П.Я. Попович, І.Т. Райковської, Г.В. Савицької, Р.С. Сайфу-
ліна, Н.В. Тарасенка, І. Тарасюка, А.Д. Шеремета, І.В. Щитникової та ін. [1; 2; 
3; 4; 5]. Незважаючи на плідну працю науковців, теоретико-методологічні 
аспекти проведення економічного аналізу ефективності потребують подальших 
ґрунтовних досліджень.  

Недостатність вивчення нематеріальних активів спричинює складнощі в 
процесі здійснення економічного аналізу. Науковцями було проведено 
дослідження на предмет ґрунтовності вивчення питань щодо аналізу 
використання нематеріальних активів [4]. 

Результати дослідження свідчать про те, що найдетальніше, з переліку 
проблемних питань, серед дослідників вивчалися питання методики, аналізу 
обсягу, динаміки та структури нематеріальних активів (які займають 12,07 % з 
усієї сукупності питань). Тоді як найменше уваги було приділено інвестиціям у 
нематеріальні активи (5,38 %), аналізу вибуття таких активів (8,62 %) та аналізу 
їх ліквідності (6,70 %). 

З вищенаведеного можна сказати, що не всі елементи процесу 
економічного аналізу досліджуються однаковою мірою, а в свою чергу 
ефективність та результативність останнього можна забезпечити лише за 
рахунок детально розробленої методики аналітичного процесу на підприємстві. 

Більшість учених у своїх наукових розробках пропонують розділяти аналіз 
частки нематеріальних активів у майні підприємства, аналіз обсягу і динаміки 
та аналіз структури таких активів, вважаємо це недоцільним, оскільки такий 
поділ сприяє лише загромадженню процесу аналізу і не містить при цьому 
жодного цільового результату [1]. 

Будь-який економічний суб’єкт у процесі своєї господарської діяльності 
рано чи пізно стикається з проблемою підвищення ефективності своєї 
діяльності, яку можна вирішити лише за рахунок проведення кваліфікованого 
економічного аналізу. Задля результативності діяльності підприємства варто 
постійно аналізувати всі процеси господарської діяльності, оскільки швидкість 
зміни зовнішніх умов, зокрема кон’юнктури ринку та податкового законо-
давства, ускладнює сам процес підприємницької діяльності, знижує дохідність 
та конкурентні позиції такого підприємства. В той же час, недостатня 
кваліфікація працівників, відсутність загальновизнаної сукупності показників 
для відображення ефективності використання нематеріальних активів 
викликають гострі дискусії серед науковців. 
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Так, Н.Н. Ілишева та І.В. Сучкова запропонували виділити дві групи 
аналітичних показників. Перша група призначена для визначення ефективності 
внутрішньовиробничого використання нематеріальних активів, а друга група 
призначена для відображення ефективності комерційного застосування таких 
активів [3]. 

До першої групи автори пропонують відносити певні показники, зокрема: 
коефіцієнт зносу; коефіцієнти придатності, оновлення, надходження, вибуття; 
рівень внутрішньовиробничої віддачі нематеріальних активів; коефіцієнт 
екстенсивного використання нематеріальних активів; коефіцієнт інтенсивності 
експлуатації нематеріальних активів; коефіцієнт інтегрального використання 
нематеріальних активів; частка доходу від застосування нематеріального активу 
у виробництві продукції (робіт, послуг); строк окупності інвестицій у 
нематеріальні активи; коефіцієнт науково-технічного ризику.  

У той час, як до другої групи автори пропонують відносити такі 
показники: рівень комерційної віддачі нематеріальних активів; рентабельність 
нематеріальних активів; ступінь готовності внутрішньо генерованих нема-
теріальних активів до комерційного використання.  

Для результативного проведення оцінювання ефективності використання 
нематеріальних активів варто детально прослідкувати за змінами грошових 
потоків, які забезпечуються використанням НА. В такому випадку доцільно 
брати до уваги імовірні ризики, які можуть бути понесені в процесі 
господарської діяльності, а саме: в першу чергу комерційні ризики, що 
відображають можливість недоотримання очікуваних доходів від використання 
НА; ризики, що пов’язані з протиправним використанням НА та з неліквідністю 
таких активів. Разом з тим на прийняття рішення про застосування цього активу 
впливають такі фактори, як: ступінь урегульованості відносин між 
замовниками, винахідниками і розробниками та етап життєвого циклу НА, на 
якому він потрапляє до підприємства.  

Інформатизація суспільства, масштабність глобалізаційних змін з 
важкопрогнозованими наслідками сприяють виділенню економічного аналізу 
як рушійного фактора діагностики ситуації, в якій перебуває суб’єкт 
господарювання, та впливового чинника прийняття управлінських рішень в 
умовах загостреної конкуренції, керуючись оперативними та достовірними 
аналітичними даними.  
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СЕКЦІЯ 4 
Міжнародний та національний досвід організації, функціонування та 

розвитку аудиту 
 
О.Ю. Редько, д-р екон. наук 
НАСОА, м. Київ, Україна  
 

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ: ВІД ДУАЛІЗМУ  
ДО ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНОСТІ 

 
1. Організація контролю в країні децентралізована та розвивається 

хаотично. Відсутня національна концепція контролю. У державному секторі 
економіки контроль носить галузевий характер, а його ефективність вкрай 
низька. Так, за даними ДФІ України, у 2012 р. не менше ніж у 2 з 3-х 
перевірених об’єктів виявлено неправомірні витрати фінансових і матеріальних 
ресурсів на суму 3,7 млрд грн. Перевіркою за січень-липень 2013 р. на 3,8 тис. 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки вже встановлено 
порушення законодавства у 95,8 % випадках, а сума незаконних витрат 
становить 2,4 млрд грн. Це прямо свідчить про відсутність ефективної системи 
внутрішнього контролю.  

2. Імплементація незалежного професійного аудиту в сегмент контролю 
не має ні економічного, ні соціального ефекту. Всі збанкрутілі компанії або 
банки мали умовно-позитивні висновки аудиторів (як вітчизняних, так і 
іноземних). Місія аудиту як у державі, так і в суспільстві чітко не визначена. На 
зовнішній контроль, що базується не на інструкціях, а на нормах професійної 
етики, попит не сформовано.  

3. Нерозуміння прагматичної цінності аудиту (а також внутрішнього 
контролю та аудиту) вищим менеджментом та прошарком власників нівелюють 
потенціал незалежних перевірок або внутрішнього контролю з огляду на 
кримінальність ведення вітчизняного бізнесу. Зберігається чіткий вектор 
практики українського менеджменту на ухилення від оподаткування та на 
незаконну діяльність. Прикладом цього є виявлення податковою поліцією у 
цьому році в 12 регіонах України нелегальних заводів з переробки нафти, які 
постачали у роздрібну мережу країни щорічно близько 1000 т бензину низької 
якості. Така ситуація в менеджменті та у бізнесі в цілому робить 
проблематичним розвиток ініціативного аудиту в межах вимог дотримання 
законодавства. З другого боку, вона є несумісною з професійними етичними 
засадами зовнішнього та внутрішнього аудиту. Останній (внутрішній аудит) все 
ще сприймається як модифікація галузевого фінансового контролю або ревізія 
часів тоталітарної системи управління. 

4. Одна з причини такого стану – намагання одночасно поєднати при 
перевірках як інтереси найманого менеджменту, так і власників та державних 
органів виконавчої влади. Саме в цьому трансцендентність сучасного контролю 
в країні, коли інтереси власників, менеджменту та держави практично не 
збігаються, тому і мета та завдання контролю майже протилежні. Також слід 
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вказати на чіткий прояв вектора монополізації питань регулювання аудиту чи 
контролю на рівні різних державних органів виконавчої влади.  

5. Дуалістичний характер носять і український варіант адаптації системи 
контролю (а рівно і бухобліку) з міжнародною практикою. Імплементація 
міжнародних стандартів обліку, фінансової звітності, аудиту зовнішнього та 
внутрішнього базуються на намаганнях механічно поєднати західні принципи з 
колишніми радянськими методичними вказівками або прямо застосовувати 
стандарти у вітчизняному правовому полі. При цьому практично відсутня 
пропаганда прагматичної цінності масового застосування міжнародних 
стандартів обліку, фінансової звітності або аудиту в українській бізнес-
практиці. Зазвичай, за їхньою імплементацією стоять (і, мабуть, ще будуть 
довго стояти) конкретні фінансові інтереси окремих осіб, що взяли на себе 
місію наблизити вітчизняну облікову або аудиторську практику до 
міжнародної. 

6. Стосовно незалежного аудиту. Слід констатувати такий стан – при 
загальній чисельності платників податків у майже 2,1 млн та при досить 
стабільній чисельності господарських товариств (межах 30-32 тис.), чисельність 
легітимних сертифікатів аудиторів майже протягом 3-х останніх років не 
перевищує 3200. Це свідчить про стагнацію пропозиції на ринку аудиторських 
послуг. З другого боку, вбачається досить чітке намагання структурувати 
аудиторський загал до обмеженої кількості власних (або лояльних) суб’єктів 
аудиту. 

7. Суттєво заборгувала і наука перед аудиторською практикою. 
Прагматика дисертацій з обліку та аудиту вкрай низька або взагалі відсутня. До 
цього дня не вирішені такі питання, як: визначення суттєвості; методологія 
прийняття професійного судження; методика вибору виду аудиторського 
висновку, якість аудиту та методика її оцінювання; методологія отримання 
достатніх та відповідних аудиторських доказів, впровадження етичних 
принципів аудиту у практику тощо. Вкрай актуальне завдання розроблення 
науково-практичного коментаря до Міжнародних стандартів аудиту, переклад 
яких є недосконалим. Взагалі є всі підстави вважати, що методологія 
вітчизняного аудиту практично відсутня, а його організація та регулювання на 
державному рівні значно відстали від зарубіжних. 

8. Створена 3 роки тому наукова школа аудиту при Національному 
центрі обліку та аудиту займається вищезазначеними проблемами, але цього 
недостатньо для забезпечення аудиторської практики науково обґрунтованими 
знаннями. 

9. Що необхідно. Якщо абстрагуватися від організаційної складової та 
загальної філософії контролю (аудиту), то на перший план виходять дві головні 
проблеми розвитку зовнішнього та внутрішнього аудиту: перша – 
реформування методології аудиту та друга – переорієнтація аудиторської 
практики на соціальній дискурс. 

У методології аудит актуалізується прагматична цінність змісту 
аудиторського висновку та його відповідальність реальному стану речей. За 
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висновок слід приймати економічні рішення, що при сучасному форматі 
неможливо або ризиковано. 

Соціальна орієнтація аудиту вимагає відмови від колись оголошеного 
пріоритету інтересів власника (на жаль, на сьогодні в країні корумпованого, не 
законослухняного, кримінального тощо) на більш високий рівень правдивості 
висновків аудитора, більшого розкриття або підтвердження даних звітності в 
інтересах максимально більшого числа користувачів у суспільстві, а не тільки 
замовників. 

10. Щодо аудиту внутрішнього. Його імплементація лише починається і 
супроводжується викривленим розумінням місця та місії останнього в системі 
управління. Є велика небезпека перетворення внутрішнього аудиту в галузеві 
контрольно-ревізійні органи або органи карально-дізнавального характеру. 
Цього не слід допустити ні в якому разі. І певну позитивну роль повинні 
відіграти вітчизняні вчені, яким слід нарешті «відкрити очі» національному 
менеджменту, державним органам виконавчої влади відносно аудиту 
внутрішнього. Поки що у вказаних сегментах системи управління розуміння 
внутрішнього аудиту відсутнє взагалі. 

Тому всім нам, науковцям, слід плідно та наполегливо працювати з 
огляду не на минуле, а з поглядом у майбутнє. 

 
С.Ф. Голов, д-р екон. наук 
ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)», м. Київ, Україна 
 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ : КРИЗА ЖАНРУ 
 
Останні фінансові кризи тісно пов’язані з глибокою реорганізацією світу і 

стосуються всіх стандартів, які стають все більш глобальними. Це повною 
мірою поширюється на стандарти фінансової звітності та аудиту і органи, що їх 
установлюють. 

Відомий фахівець Девід Дамант звертає увагу на дві глобальні проблеми, 
що пов’язані із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) і міжнародних стандартів аудиту ( МСА). 

По-перше, якщо звітність за МСФЗ має належним чином перевірятися 
аудитором, то він повинен залишатися незалежним по відношенню до 
організації, яка сплачує йому винагороду [1, с. 11]. Це неминуче породжує 
конфлікт між професіоналізмом та меркантилізмом, внаслідок чого цілі 
аудиторів і суспільства не збігаються. 

По-друге, той факт, що саме аудитори тісно залучені до розроблення 
стандартів аудиту, якими вони будуть керуватися на практиці, також є 
важливим протиріччям [1, с. 12]. 

Визнаючи ці проблеми, Міжнародна федерація бухгалтерів рекомендує, 
зокрема: 

- приділяти більше уваги загрозам для незалежності аудитора в процесі 
корпоративного управління та з боку самих аудиторів; 
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- збільшувати ефективність аудиту переважно через більшу увагу до 
процесів контролю якості аудиту; 

- посилити стандарти та регулювання аудиту [2]. 
Але прагнучи максимізувати свій прибуток аудиторські фірми нерідко 

порушують як етичні, так і законодавчі норми. Про це свідчить як зарубіжний, 
так і вітчизняний досвід. 

Наприклад, Р. Мювісен, С. Мейджоор і Х. Хассінк дослідили виникнення 
шахрайства в Нідерландах у 1995-2002 роках і реакцію аудитора після 
виявлення шахрайства. Результати дослідження, яке охоплювало 326 партнерів 
з тридцяти найбільших голландських аудиторських фірм, свідчать, що хоча 
письмові звіти наглядовому органу вимагаються в усіх випадках шахрайства, 
але в реальності такі звіти були надані в 41 % випадків шахрайства з боку 
керівництва і в 40 % випадків суттєвого шахрайства [3]. 

Ф.Ф. Бутинець наводить факти, коли в аудиторських звітах і висновках, що 
надавалися зовнішніми аудиторами банків, була підтверджена недостовірна 
фінансова звітність та інша інформація банків, яка суттєво перекручувала 
дійсний фінансовий стан банків і результати їх діяльності, що було виявлено 
Національним банком України [4, с. 67]. 

Французький досвід свідчить, що такі випадки рідко виникають в умовах 
ефективного саморегулювання аудиторської діяльності та належного контролю 
якості аудиторських послуг.  

Проте 55 % опитуваних вітчизняних аудиторів не перебувають у 
професійних організаціях аудиторів, а 37 % вважають, що аудитору не потрібно 
щороку обов’язково підвищувати кваліфікацію [5, c. 52-53].  

Поряд з цим в Україні 40 % опитуваних аудиторів зазначили, що у 
вітчизняній аудиторській практиці неможливо ефективно застосовувати норми 
кодексу професійної етики [5, с. 53]. 

Це підтверджує ситуація із запровадженням МСФЗ в Україні.  
Наприклад, аудиторський звіт містить висновок, що фінансова звітність 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан на 31.12.2012 року та її фінансові результати і рух грошових 
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням 
Міжнародних стандартів фінансової звітності [6]. 

Але фактично ця звітність складена за формами фінансової звітності, 
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р № 87 і не 
містіть розкриття всієї інформації, яка вимагається МСФЗ. Усвідомлюючи це, 
аудитор наводить додаткову інформацію про те, що «невідповідності і 
відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан 
Товариства. Неповне застосування МСФЗ 1 та неповне розкриття інформації у 
фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого 
законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ» [6].  

Проте згідно з п.16 МСБО 1 «суб’єкт господарювання не повинен 
характеризувати фінансову звітність як таку, що відповідає МСФЗ, якщо вона 
не відповідає всім вимогам МСФЗ» [7]. У свою чергу, згідно з МСА 700 в 
цьому випадку аудитор повинен надати модифікований висновок. Замість цього 
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в згаданому аудиторському висновку наведено інформацію про вплив переходу 
від обліку за П(с)БО до МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року, яку згідно з 
МСФЗ 1 слід розкривати у першій фінансовій звітності за МСФЗ. 

Як бачимо, суб’єкт господарювання порушує вимоги МСФЗ, а аудитор 
порушує положення МСА. 

Отже, стосунки «аудитор – клієнт» ґрунтуються на інтересах обох сторін, а 
не на інтересах суспільства. Тому існуюча практика обов’язкового аудиту 
фінансової звітності в сучасних умовах не є ефективною і потребує перегляду. 
Вирішення цієї проблеми можливо шляхом перерозподілу функцій між 
аудитором (аудиторською фірмою) та регуляторними органами, зокрема 
НКЦПФР. Аудитор має оцінити надійність процедур внутрішнього контролю 
підприємства щодо складання та розкриття інформації у фінансовій звітності. 
НКЦПФР визначатиме відповідність корпоративної звітності (зокрема 
фінансової) вимогам стандартів розкриття інформації емітентами. При цьому 
НКЦПФР може залучати до здійснення аналізу відповідності аудиторські 
фірми. Але відповідальність за контроль інформації, яка оприлюднюється, має 
нести регулятор.  
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ПРОФЕСІЙНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
 
Початок стагнації економіки України, призупинення діяльності й розвитку 

багатьох підприємств за умов економічної та фінансової кризи зумовлює 
необхідність пошуку нових підходів до прийняття зважених управлінських 
рішень, до радикальних змін у плануванні, обліку та контролю виробничо-
господарської діяльності, трансформації системи управління у бізнес-
середовищі. Це стало поштовхом до виникнення системи професійного 
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незалежного аудиту як обов’язкової частини цивілізованого функціонування 
ринкової економіки кожної країни. 

У сучасних умовах під час прийняття ефективних рішень необхідно вміти 
адекватно оцінювати й швидко реагувати на зміну зовнішніх і внутрішніх умов 
господарювання. Тому ступінь достовірності й повноти економічної інформації, 
що може всебічно описати й оцінити процеси, що відбуваються, як навколо 
підприємства, тобто на макрорівні, так і всередині має важливе значення. Перед 
вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції і транснаціоналізації 
постає завдання структурної перебудови системи корпоративного управління з 
метою забезпечення конкурентоспроможності, ефективного функціонування та 
розвитку бізнес-структур. Результати дослідження доводять, що найкращим на 
сьогодні інструментом ринкових перебудов діяльності суб’єктів 
господарювання є впровадження системи внутрішнього аудиту та використання 
послуг незалежних аудиторських фірм. 

Більше 20 років в Україні існує система незалежного аудиту подібна 
країнам з ринковою економікою. З року в рік динамічно вдосконалюється 
інфраструктура, забезпечення та функціонування цієї системи. Але, на жаль, 
аудиторські фірми, навіть сьогодні стикаються з такими невизначеними 
питаннями, що стосуються розроблення базової теорії аудиту; опрацювання 
стратегій формування конкурентних переваг аудиторських фірм; формування 
методологічних засад і методичних аспектів проектування траєкторії розвитку 
професійного аудиту; конструювання оптимальної структури аудиторських 
фірм для визначення національної моделі промислового зростання країни. 

Проблеми розвитку аудиту як науки висвітлюються багатьма науковцями, 
зокрема Ф.Ф. Бутинцем, Г.М. Давидовим, Н.І. Дорош, М.В. Кужельним, 
О.А. Петрик, О.Ю. Редько, В.В. Сопком, В.О. Шевчуком та іншими. Багато з 
них зазначають, що аудит як наука, вже себе затвердив і за цією наукою 
майбутнє, але існує ще багато проблем, а саме: підвищення рівня професійної 
компетентності аудиторів, організація контролю якості аудиторських робіт та 
послуг, розвиток правового поля аудиту в підприємництві, забезпечення 
реальної професійної незалежності аудитора та інше. 

Результати дослідження доводять, що успішний розвиток аудиту 
можливий за умови вирішення і такої проблеми як проблема сучасного 
аудитора та довіри до нього. Питання вибору аудитора – це, по-перше, питання 
довіри. Тобто перед тим як клієнт вирішить надати інформацію аудитору, він 
повинен бути впевнений, що в аудитора вистачить сил і можливостей зберегти 
її в конфіденційності. Це, звичайно, пов’язано з професіоналізмом аудитора та 
юридичним захистом його діяльності. 

Серйозну стурбованість також викликає якість роботи більшості 
українських аудиторських фірм. Це питання порушується не лише 
користувачами аудиторських послуг і державними органами, але й самими 
аудиторами, які зацікавлені у сталому розвитку ринку аудиторських послуг, 
підвищенні іміджу аудиторської професії. 

Критерієм якості під час проведення аудиту вважається виконання 
аудиторами вимог міжнародних стандартів аудиту. Однак суворе дотримання 
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стандартів пов’язане із збільшенням працезатрат аудиторів, збором додаткової 
інформації, документуванням процесу перевірки, розрахунками. Але такі 
затрати рідко відшкодовуються замовником. Для вирішення таких проблем 
аудиторські фірми намагаються враховувати рівень професійної 
компетентності своїх співробітників у вигляді кваліфікаційних вимог, що 
висуваються до посад, передбачених структурою їх управління. 

Поряд з цим обов’язковими умовами якісного проведення аудиту, 
планування і документування цього процесу Аудиторською палатою України 
затверджено вимоги обов’язковості таких елементів організації процесу аудиту. 
Ще одним з основних напрямів підвищення якості аудиту є розроблення 
внутріфірмових стандартів аудиту, аудиторської документації тощо.  

Поряд з названими вище, існує серйозна проблема формування ціни на 
аудиторські послуги, а саме в частині методики її визначення. Єдиної системи 
розрахунку вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому 
аудитори часто використовують власну систему ціноутворювання. Найчастіше 
така система заснована на визначенні кількості відпрацьованих людино-годин 
або обсягу виконаних робіт. Основною проблемою під час проведення 
оцінювання послуг аудитора є можливість завищення або заниження їх 
вартості, а це певною мірою насторожує замовника, особливо при його 
першому зверненні до аудиторської фірми. 

Також одним із проблемних питань на сьогодні є спроби з боку 
законодавців скасувати або значно звузити аудиторську діяльність, 
обов’язковість аудиту, усунути від аудиту приватних підприємців та малі 
приватні фірми тощо. 

Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які мають 
місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять 
неможливим успішний розвиток аудиту.  

На основі вищевикладеного, ми вважаємо, що основними напрямами 
розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть стати: 

1. Розроблення механізму практичного застосування МСА в Україні, 
створення до них коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших 
законодавчих актів України, які безпосередньо чи опосередковано впливають 
на регулювання аудиторської діяльності та розширення переліку підприємств, 
для яких щорічна аудиторська перевірка обов’язкова, а це, у свою чергу, 
збільшить ринок аудиторських послуг, а також введення додаткових положень, 
які б більш чітко унормували відносини аудитора та клієнта. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних і 
вітчизняних аудиторських фірм, розроблення Типових методик аудиторської 
перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей їх діяльності 
(банківська, торговельна, страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка 
промисловості, будівельна тощо). 
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4. Поглиблення співпраці професійних організацій аудиторів України з 
міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і 
аудиторів. 

5. Розроблення механізму ціноутворення на аудиторські послуги на основі 
вивчення міжнародного досвіду з цього питання. 

6. Зосередження зусилля професійних організацій на таких напрямах своєї 
діяльності, як: а) підтримка та розширення кваліфікації своїх членів; 
б) моніторинг якості та незалежності; в) популяризація в суспільстві професії, 
зокрема фундаментальних принципів, таких як незалежність, чесність, 
об’єктивність. 

Таким чином, в умовах формування ринкових відносин та різноманітності 
форм власності існує нагальна потреба в удосконаленні функцій управління 
процесом виробництва, що викликало потребу створення системи професійного 
незалежного аудиту. Аудитор стає все більш помітною особою в очах учасників 
акціонерних відносин, який формулює професійну думку про достовірність і 
відповідність законодавству тих документів, що безпосередньо або опосеред-
ковано характеризують ефективність і прозорість господарської діяльності у 
корпоративному секторі економіки. 

 
Я.В. Петраков, канд. экон. наук 
Черниговский государственный технологический университет, г. Чернигов, 
Украина 

 
ТЕОРИЯ КВАЗИКОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ И АУДИТОРСКИЙ 

БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

В последнее десятилетие рынок аудиторских услуг существенно не 
изменился. Однако страхи относительно его дальнейшей монополизации и 
концентрации рыночной власти у лидеров отрасли лишь возросли, усиливая 
дебаты о совершенствовании системы её регулирования. Подходы к анализу 
сущности и структуры рынка в рамках теории организации отраслевых рынков 
позволяют утверждать о квазиконкурентном характере аудиторского бизнеса, 
идентифицировать его специфические свойства и исследовать особенности 
входа на рынок.  

Вопросам анализа аудиторского рынка в Украине уделяется мало 
внимания. Среди последних отечественных публикаций можно отметить работу 
О. Редько [1]. В зарубежной практике, в условиях значимости аудита для 
рынков и общества, понимание сущности и особенностей рынка аудиторских 
услуг позволяют сформировать правильную концептуальную основу для его 
дальнейшего развития. 

Среди наиболее интересующих вопросов анализа рынка аудиторских услуг 
следует выделить: детерминанты концентрации рынка, её влияние на качество 
аудиторских услуг и доходов аудиторов, наличие входных барьеров и 
рыночной власти у лидеров рынка, а также последствия концентрации для 
рынка и самих аудиторов. 
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Анализ динамики и структуры аудиторской отрасли в США за последние 
20 лет позволил идентифицировать факторы, влияющие на концентрацию 
рынка: размер рынка, степень концентрации потребителей, количество 
городских жителей, удельный вес активных аудиторских фирм в общем их 
количестве [2]. 

Исследование входных барьеров на рынке аудиторских услуг показало, что 
каждая фирма, присутствующая на рынке, обладает определённой рыночной 
властью и возможностью осуществлять ценовую дискриминацию. Однако 
ценовые войны наблюдаются не на всём рынке, а только в том его сегменте, где 
уровень конкуренции является чрезвычайно высоким. Урегулирование данной 
проблемы осуществляется путём установления минимальной суммы гонорара, а 
также дальнейшей глубокой специализации аудиторской фирмы, способствуя 
полной компенсации издержек [4]. 

Сравнение трёх традиционных сегментов аудиторского рынка (“Большая 
четвёрка”, компании второго эшелона, прочие аудиторские фирмы) позволило 
выяснить, что наибольшим доверием со стороны рынков располагают 
представители «Большой четвёрки», в то время как прочие аудиторские фирмы 
имеют наименьший кредит доверия [5]. 

Концентрация на аудиторском рынке ассоциируется с Большой четвёркой 
и компаниями второго эшелона (Second-Tier audit firms: Baker Tilly, BDO, Grant 
Thornton, Crowe Horwath, McGladrey & Pullen) и зависит больше от 
относительного количества клиентов в расчёте на географический сегмент, чем 
от абсолютного [6]. 

Анализ деятельности «Большой четвёрки» в разных странах показал 
следующее: 

- в странах с преобладанием «Большой четвёрки» на рынке качество 
работы аудиторов является выше (даже не для клиентов этих компаний); 

- концентрация в пределах «Большой четвёрки» снижает качество 
доходов этих компаний; 

- само по себе доминирование 4 компаний не вредит качеству аудита и 
ассоциируется с высоким качеством доходов;  

- количество ошибок у фирм, относящихся к лидерам, меньше, чем у 
других участников рынка; 

- повышение ответственности аудиторов снижает как удельный вес 
неправильных заключений в общем их количестве, так и уровень новых 
прибыльных инвестиций в аудиторском бизнесе [5; 7; 8]. 

Применение теории организации отраслевых рынков [9] позволило 
установить квазиконкурентный характер рынка аудиторских услуг, 
обусловленный его специфическими чертами:  

- основу ресурсной базы составляют профессионалы, а также 
информация о целевых (конечных) рынках клиентов; 

- сочетание уникальности и универсальности основных аудиторских 
продуктов; 

- высокий уровень самоорганизации и профессиональной защиты; 
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- формирование спроса со стороны многих отраслей с разным уровнем 
концентрации, масштаба, технологий, платежеспособности. 

Среди основных тенденций, наблюдаемых на рынке аудиторских услуг, 
следует выделить: повышенное внимание со стороны регуляторов и попытки 
«реформировать» рынок; усиление конкурентной борьбы; расширение спектра 
услуг, предоставляемых аудиторскими фирмами и аудиторами.  

Национальные особенности вхождения на рынок состоят в том, что 
барьеры вхождения значительно либеральнее, чем в других странах. При этом 
возможность наращивания присутствия на рынке существенно ограничена, а 
возможность свободного сотрудничества повышает мобильность наиболее 
квалифицированного персонала. Однако высокие начальные требования 
крупных клиентов практически исключают возможность вновь созданных 
аудиторских фирм без соответствующего опыта побеждать в тендерах на 
предоставление услуг. 

При анализе рынка аудиторских услуг важно учитывать неоднородность 
его структуры; сегментно-сетевой характер бизнеса, специфический характер 
конкуренции. Так, феномен глокализации услуг международными 
аудиторскими сетями является одной из причин их конкурентного 
превосходства над отечественными аудиторами. 

 
Список использованных источников: 1. Редько О. Аудиторські послуги в Україні: 

перші кроки до ринку / О. Ю. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 49-
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ТИП АУДИТОРСЬКОЇ ДУМКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОЦІНЮВАННЯ 

СУТТЄВИХ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Як сказано у МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення 
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», аудитор повинен 
висловити думку чи скласти фінансову звітність достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, або достовірно й справедливо відобразити інформацію [1, с. 80, п. 13].  

Також МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності» висуває такі вимоги до аудиторської думки: 

- фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до 
застосовної концептуальної основи фінансової звітності; 

- обґрунтована впевненість щодо відсутності у фінансової звітності в 
цілому суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки [1, с. 687, 
п. 10,11]. 

У свою чергу останній висновок повинен враховувати:  
- висновок щодо отримання достатніх і належних аудиторських доказів 

(згідно з МСА 330); 
- висновок щодо суттєвості невиправлених викривлень (згідно з МСА 

450); 
- висновок щодо оцінювання відповідним критеріям.  
Аудиторське оцінювання включає: 
- ознаки можливої упередженості тверджень управлінського персоналу; 
- розкриття суттєвих обраних та застосованих облікових політик, які є 

належними; 
- облікові оцінки, здійснені управлінським персоналом, є обґрунтовані; 
- інформація, подана у фінансовій звітності, є доречною, достовірною, 

порівнюваною і зрозумілою; 
- адекватне розкриття даних щодо суттєвих операцій і подій; 
- термінологія, використана у фінансової звітності, є належною; 
- достовірне подання структури і змісту фінансової звітності. 
Таким чином, ми бачимо трьохрівневу систему формулювання 

аудиторської думки щодо фінансової звітності.  
Слід зазначити, що в більшості засад дотримання таких вимог є 

формування професійного судження аудитора щодо: 
- рівня суттєвості викривлень унаслідок шахрайства або помилки;  
- достатності і належності аудиторських доказів; 
- належності обраної облікової політики; 
- обґрунтованості облікових оцінок, здійснені управлінським персоналом; 
- адекватного розкриття даних щодо суттєвих операцій і подій. 
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Таким чином, це ще раз підкреслює, «що характер Міжнародних 
стандартів вимагає від професійного бухгалтера використання професійного 
судження під час їх застосування» [1, с. 9, п.16].  

На підставі вищевикладеного можна розробити критеріальну модель щодо 
залежності типів думки аудитора (немодифікованої, умовно-позитивної, 
негативної та відмови від надання) від оцінювання суттєвих аспектів фінансової 
звітності.  

Фрагмент такої критеріальної моделі щодо залежності типів думки 
аудитора представлено в табл. 

Таблиця 
Критеріальна модель залежності типів думки аудитора від оцінювання 

суттєвих аспектів фінансової звітності (фрагмент) 
 

Тип думки Аспекти оцінювання 
Немоди- 
фікована 
думка* 

Умовно-
позитивна 

думка 

Негативна 
думка 

Відмова 
від 

надання 
Подання інформації у фінансовій звітності 

1. Подання інформації у фінансовій 
звітності є недоречним та незрозумілим 

- +   

2. Подання інформації у фінансовій 
звітності є неповним та недостовірним  

-  +  

3. Подання інформації у фінансовій 
звітності є не порівнюваним 

- +   

4. Неналежна термінологія фінансової 
звітності 

- +   

5. Недостовірне подання фінансової 
звітності 

-  +  

 

Примітка: * немодифікована думка висловлюється, якщо критерії аспектів оцінювання 
не мають префікса «не». 

 
За наявності відмітки «+» у двох або більше типів думки аудитор 

застосовує професійне судження щодо впливу всеохоплюваності суттєвого 
аспекту в контексті завдання. 

Така критеріальна модель може бути розроблена відповідно до наступного: 
- застосована концептуальна основа фінансової звітності; 
- розкриття операцій та подій у фінансовій звітності; 
- твердження управлінського персоналу; 
- обрані та застосовані облікові політики; 
- облікові оцінки управлінського персоналу. 
Таким чином, застосування розробленої критеріальної моделі залежності 

типів думки аудитора від відповідних вимог дозволить аудиторам зменшити 
трудовитрати та стандартизувати формулювання аудиторського звіту. 

 
Список використаних джерел: 1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / за наук. ред. Г. В. Харламова. – 
2010. – Ч. І. – 842 с.  
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ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ АУДИТУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Традиційне розуміння аудиту визначає його як вид незалежного 

зовнішнього контролю, метою якого є підвищення ступеня довіри користувачів 
фінансової звітності до інформації, яка міститися у такій звітності. Разом з тим 
практика реалізації завдань аудиту свідчить про те, що формування незалежної 
аудиторської думки направлено на зменшення інформаційних ризиків, які 
виникають у процесі прийняття управлінських рішень. 

Інформація виступає невід’ємною частиною системи управління. Слід 
сказати, що для постіндустріальної економіки інформаційний ризик є однією з 
найбільш серйозних і актуальних проблем менеджменту під час прийняття 
управлінських рішень. 

Сучасні представлення систем управління розглядають їх як складні 
системи, в яких, окрім систем контролю, визначається ще й інформаційна 
система. Функціонування таких систем є взаємозалежним та взаємообумов-
леним.  

У дисертаційному дослідженні «Інформаційні технології в аудиті та 
внутрішньогосподарському контролі» С.В. Івахненков, розглядаючи взаємодію 
контрольного та інформаційного процесів, зазначає, що «інформаційний процес 
обліку не можна зводити до обчислювальної обробки. Він є сукупністю всіх 
інформаційних процедур, включаючи збір даних, їх передачу та зберігання, 
обробку, надання користувачам» [1, с. 60]. 

Отже, цілком очевидним стає визначення місця аудиту в системі 
управління. Фактично воно знаходиться на перетині контурів систем контролю 
та інформаційних систем. Причому таке поєднання є не чим іншим як 
результатом розвитку змісту тристоронніх відносин та практики незалежного 
аудиту. З урахуванням визначеного тренду розвитку відносин «користувач-
відповідальна сторона» можна говорити про розширення місця та функцій 
сучасного аудиту саме в секторі дії інформаційних систем управління бізнес-
процесів.  

Важливим є те, що сьогодні погляди науковців усе більше акцентують 
увагу на аудит як на самостійний інформаційний процес. Н.В. Ким зазначає, що 
«в процесі аудиторської діяльності використовується і переробляється значний 
обсяг інформації, який умовно можна розділити на дві складові: зовнішнє 
інформаційне середовище та інформаційне середовище, що формується під 
впливом і в процесі аудиту» [2, с. 80]. 

Разом з тим головний зміст аудиту у сучасній економіці повинен все ж 
таки розглядатись з позиції того, що аудит підвищує довіру до фінансових 
звітів з боку користувачів, долаючи інформаційну асиметрію – тобто 
неоднакову можливість доступу до фінансової інформації відповідальної 
сторони з одного боку та користувачів з іншого. Це досягається внаслідок того, 
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що користувачі фінансових звітів отримують незалежне судження щодо 
достовірності інформації, яка міститься у таких фінансових звітах.  

У загальному розумінні оцінювання – це спосіб встановлення значимості 
чого-небудь для діючого суб’єкта, або суб’єкта, який вивчає. Оцінювання – це 
порівняння, яке приводить до думки або судження. Аналіз змісту процесу 
аудиту в системі тристоронніх відносин свідчить про наявність усіх основних 
етапів, які характерні для оціночної діяльності в цілому. Разом з тим аудиту 
притаманні специфічні функції, які визначаються його місцем у системі 
управління в цілому та системі інформаційного забезпечення зокрема. 

Система економічного управління, в якій реалізується головна функція 
аудиту, являє собою складну ієрархічну структуру. Отже, розкриття змісту 
функцій аудиту також повинно бути підпорядковано принципу їх ієрархії, 
тобто головна функція реалізується через систему взаємообумовлених та 
взаємодоповнюючих функцій нижчого порядку.  

Функції аудиту на макрорівні є такими: культурно-історичними та 
соціальними.  

Культурно-історична функція аудиту розглядається як наслідок прояву 
аудиту як явища національної та світової культури. Зміст цієї функції полягає в 
тому, що аудит у властивому йому нормативній та організаційно-технічній 
формі акумулює духовні цінності та досягнення суспільства, людства: права 
людини, моральні підвалини суспільства, соціальну справедливість [2, с. 90]. 

Соціальна функція аудиту полягає в тому, що він виконує завдання не 
тільки в інтересах господарюючих суб’єктів, але й в інтересах суспільства і 
держави в цілому, таким чином виступає засобом заохочення соціально 
корисних дій з одного боку, а з іншого – є засобом обмеження, утримання від 
неправильних дій (рішень). Тому під час реалізації соціальної функції йдеться 
про загальносоціальний механізм дії аудиту, коли не використовуються 
спеціальні юридичні інструменти контролю за господарською поведінкою. 

Відповідно до принципу ієрархії функцій необхідно розглядати функції, 
що реалізуються на рівні виконання конкретних завдань аудиторської 
практики. Такий рівень визначається як мікрорівень. Функції аудиту на 
мікрорівні мають конкретно-змістовне наповнення, що обумовлюється 
потребами визначених користувачів фінансової інформації та відповідними 
завданнями аудиту. Функцію аудиту на мікрорівні «можна представити як 
конкретний напрям організаційного регулювання (впливу) на поведінку 
господарюючих суб’єктів і користувачів аудиторської інформації …, що 
припускає гарантовану достовірність звітної інформації, що, в свою чергу, 
сприяє прийняттю правильних управлінських і економічних рішень її 
користувачами» [2, с. 91]. Таким чином, головна функція аудиту через 
культурно-історичну та соціальну функції трансформується на мікрорівні в 
інформаційну функцію. 

Притаманність аудиту інформаційної функції визначається багатьма 
дослідниками. Інформаційна функція є наслідком включення аудиту у процес 
інформаційного забезпечення управління в цілому, а також як результат 
функціонування аудиту як окремого інформаційного процесу. 
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Окрім інформаційної функції, необхідно визначити ще одну 
комунікативну, яка сформувалась внаслідок еволюції відносин «користувач-
відповідальна сторона». У відносинах «користувач-відповідальна сторона» 
користувач історично мав домінантний статус у системі тристоронніх відносин 
і фактично виступав ініціатором для проведення аудиту. Натомість, сьогодні 
відповідальна сторона може відігравати активну роль в ініціації залучення 
аудиту з метою встановлення нових зв’язків у зовнішньому економічному 
середовищі внаслідок розширення кола користувачів, які не мають відносин 
власності та відносин контролю з такою відповідальною стороною. В цьому 
контексті інформаційна функція аудиту доповнюється комунікативною, яка 
визначається тим, що аудитор стає зв’язуючою ланкою між відповідальною 
стороною та майбутнім користувачем фінансової інформації. 

Таким чином, за результатами проведеного нами дослідження аудит треба 
розглядати як незалежне оцінювання фінансової інформації в загальній системі 
економічного управління з метою надання відповідного рівня впевненості 
визначеним користувачам такої інформації, який дозволяє зменшити 
інформаційні ризики в контрольному середовищі та в процесі прийняття 
управлінських рішень. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ 
 

Ефективне науково-практичне вирішення проблем кардинальних змін в 
управлінні економікою, перебудові системи організації й методології контролю 
за її функціонуванням потребує вдосконалення аудиту як системного 
економіко-правового та історико-культурного явища. Аудит як культурно-
історичний феномен характеризується з погляду особливостей свідомості і 
поведінки учасників господарської діяльності в конкретних формах і сферах 
суспільного життя. 

Проте найважливішими невирішеними повною мірою теоретико-
методологічними і науково-практичними питаннями у сфері аудиту, на думку 
дослідників, є [1]:  

- з’ясування статусу аудиту як форми наукового знання, чітке визначення 
предмета аудиту (різне сприйняття аудиту (як прикладної науки, предметної 
діяльності, наукової дисципліни, форми наукового знання тощо) унеможливлює 
чітке визначення його предметно-об’єктного змісту. Слід усвідомити, що 
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лежить в основі аудиту: свій специфічний предмет дослідження чи 
найважливіша теоретико-прикладна проблема);  

- визначення чіткої концепції розвитку аудиту;  
- тлумачення достовірності звітності, що базується на істотності, яка 

розуміється як критерій істинності аудиту (з цього питання в економічній 
літературі висловлюються найрізноманітніші погляди); 

- методика розрахунку рівня істотності в обов’язковому аудиті (головним 
недоліком методик, що використовуються переважною кількістю аудиторських 
фірм, є відсутність у них зв’язку з загальною концепцією аудиту, в основі якої 
лежать інтереси користувачів звітності. Крім того, під час визначення 
істотності відсутні логічне й емпіричне обґрунтування набору базових 
показників звітності, а також часток, застосовних до цих показників. Ці 
недоліки значно знижують ефективність використання методик на практиці, 
оскільки можуть негативно позначитися на істинності аудиту); 

- перерозподіл функцій регулювання аудиторської діяльності між 
державними органами управління і саморегулівними організаціями (відсутня 
належна теоретична платформа для вирішення проблем, пов’язаних з 
державним і громадським регулюванням аудиторської діяльності); 

- специфіка правового регулювання аудиторської діяльності, правовий 
механізм реалізації законодавства про аудит, питання імперативних і 
диспозитивних норм в аудиті, правовому оцінюванні аудиту тощо (правовий 
потенціал аудиту не досліджений повною мірою. Нині неможливо обійтись без 
оцінних понять з причин недосконалості юридичної техніки, наявності 
прогалин у науковому знанні. Практична значимість правового оцінювання в 
аудиті полягає в тому, що вона не конкретизована законодавчо; уточнюється в 
процесі правозастосування; дає учасникам цього процесу можливість вільного 
розсуду, вільної оцінки фактів). 

Невизначеність поняття «система регулювання аудиторської діяльності», 
нечіткість структури зазначеної системи, неузгодженість функцій, що 
виконуються учасниками системи, наявність суперечностей у прийнятих ними 
регуляторних актах – ці й інші проблеми зумовлюють необхідність пошуку 
наукового підходу до їх вирішення. Серед учених відсутня єдність поглядів 
щодо назви системи, визначення її ієрархічних рівнів, а також наповнення 
регулюючими актами. Залишається неповністю з’ясованим питання про 
розмежування регулюючих функцій, здійснюваних учасниками системи. Це 
спричиняє неврахування під час розроблення регулюючих актів 
концептуальних питань, пов’язаних з теоретичними засадами аудиту. 

Під час розроблення положень, що регламентують функції регуляторів на 
ринку аудиторських послуг, поза увагою законодавців залишається ефект 
збільшення масштабу регулюючих норм і не акцентується необхідність їх 
систематизації, кодифікації; недостатня увага приділяється підсистемі 
внутрішньофірмового регулювання аудиторської діяльності аудиторських 
організацій та індивідуальних аудиторів. Не завжди всебічно і глибоко 
аналізуються сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в світі, що 
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впливають на аудиторський ринок. Ці й інші питання не знайшли відображення 
в літературі, присвяченій проблемам контролю та аудиту. 

Все це вносить елементи нестабільності в діючу систему регулювання 
аудиторської діяльності: суперечливі одна одній функції регуляторів, не 
виявлені науковими дослідженнями, спричиняють надмірне ускладнення 
відносин учасників аудиторського ринку і є перешкодою для подальшого 
розвитку системи. Сама система на сьогодні виявилась надмірно ускладненою, 
неприйнятною для адекватного сприйняття. Це також зумовлює необхідність 
проведення наукових досліджень у зазначеній сфері [2]. 

Дискусійним є й питання про віднесення аудиторської діяльності 
виключно до підприємницької. Так, багатопредметне поле аудиту, його функції 
в широкому і вузькому їх значенні, як наприклад соціальна й юридична, не 
дозволяють визначати аудиторську діяльність виключно підприємницькою. Це 
звужує цілі і завдання «власне аудиту». Тому визначення статусу обов’язкового 
аудиту як некомерційної діяльності, метою якої є захист конституційних прав 
людини і встановлення на державному рівні тарифів за його проведення, що 
адекватно відображають високий інтелектуальний рівень аудиторської професії 
і рівень відповідальності за вираження аудиторської думки, дозволить значно 
підвищити якість «власне аудиту» і уникнути зловживання правом [1].  

В умовах ринкових відносин, що динамічно розвиваються, роль сучасного 
аудиту в прийнятті оптимальних управлінських рішень безперервно зростає, 
що, в свою чергу, вимагає від нього постійного вдосконалення і наукового 
обґрунтування його методології і організації проведення. 

Однак й досі вдосконалення аудиту як самостійної сфери професійної 
діяльності і окремого напряму прикладних наукових знань в основному 
стосується лише організації та загальної методики проведення аудиторських 
перевірок, залишаючи за межами наукових досліджень проблеми, пов’язані з 
розвитком концепцій як аудит-консалтингу й аудит-контролінгу (що отримали 
в науковій літературі назву – «операційний аудит») [3]. За відсутності науково 
обґрунтованих розроблень з методології, методики та організації операційного 
аудиту господарюючих суб’єктів знижується значущість сучасного аудиту для 
систем управління цими суб’єктами.  
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ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
«ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ» 

 
Діяльність лідерів ринку аудиторських послуг як в Україні, так і за 

кордоном є об’єктом постійних дискусій з боку національних регуляторних 
органів, бізнесу, науковців та громадян. Закиди щодо подальшої монополізації 
та концентрації ринку компаніями, що входять до брендів Делойт (Deloitte 
Touche Tohmatsu, далі – Deloitte), Ернст енд Янг (далі – Ernst&Young), КПМГ 
(далі – KPMG) та ПрайсвотерхаусКуперс (далі – PwC) не вщухають вже понад 
два десятиліття. Так, за твердженням Ван Рекеля (керівника компанії BDO в 
Україні, п’ятого за величиною аудиторського бренду в світі) нинішня структура 
ринку аудиторських послуг «…є хворою, оскільки вплив, обхват і ресурси 
аудиторів “Великої четвірки” домінують над всім ринком (на них доводиться 
більше 85 % частки ринку в більшості країн-членів ЄС)» [1].  

Аналогічної думки дотримуються Джозеф Геракос та Чед Сіверсон, за 
підрахунками яких наведені вище компанії отримували протягом 2002-2010 
років у середньому 94-97 % загального обсягу доходів від надання 
аудиторських послуг у США [2]. Разом з тим зазначені бренди, які в 
професійному середовищі прийнято називати «Великою четвіркою» не 
збираються зупинятися на досягнутому. Проведений автором аналіз річних 
звітів компаній за 2012 рік [3-6], свідчить про їх намір зберігати лідерство, 
зміцнюючи його за допомогою підвищення якості наданих послуг, розширення 
компетентності та відкриття нових ринків.  

Стратегії аудиторських фірм, а точніше – мереж незалежних аудиторських 
фірм, об’єднаних під мультинаціональними брендами, найповніше можна 
проаналізувати на основі KPI-підходу (Key performance indicators – ключових 
індикаторів діяльності), який дозволяє оцінити їх ефективність та 
ідентифікувати недоліки і причини втрати конкурентоспроможності. Для цього 
автором було використано спільний огляд результатів діяльності «Великої 
четвірки» за 2012 рік [7]. 

Доходи кожної з чотирьох компаній впродовж 2010-2012 року 
демонстрували стійке зростання. При цьому впродовж 2007-2012 років рейтинг 
брендів за рівнем доходів залишався незмінним: 1 місце – PwC, 2 місце – 
Deloitte, 3 місце – Ernst&Young, 4 місце – KPMG. Це свідчить про сталу 
структуру ринку, його високий рівень насичення та нівелює будь-які твердження 
щодо монополізму, оскільки розподіл рангових місць є досить чільним, а різниця 
між лідером та його найближчим конкурентом не перевищує 5 %. 

Конкуренція між учасниками «Великої четвірки» за географічними 
сегментами обумовлює неоднорідність розподілу джерел доходів між 
компаніями. Так, безперечним лідером у Північній та Південній Америці за 
обсягом наданих послуг є компанія Deloitte (майже 50 % від усіх доходів). 
Глобальний лідер ринку – компанія PwC – домінувала в 2012 році в країнах 
Азії, а компанія KPMG з часткою 50,04 % – у країнах Європи, Близького Сходу 
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та Африки. Зауважимо, що основними споживачами аудиторських послуг є 
країни з розвиненими та динамічними ринками фінансових послуг, де 
розташовані глобальні фінансові центри. В США – це Нью-Йорк, у Європі – 
Франкфурт та Лондон, у Азії – це Токіо, Сінгапур та Шанхай. 

Але чому домінування в Європі не забезпечило для компанії KPMG лідерства 
та конкурентної переваги? Це пов’язано з вкрай складним та нестабільним 
економічним відновленням економік країн ЄС після світової фінансової кризи 
2008-2009 років. Низькі темпи зростання, масові банкрутства, реструктуризації 
бізнесу та суверенно-боргова криза в країнах периферійної Європи спричинили 
стагнацію в більшості галузей реального сектору економіки. Натомість швидке 
відновлення в країнах Південно-Східної Азії, Японії та Китаї забезпечили 
двозначні темпи зростання доходів для компанії PwC, яка ще в 2007 році 
визначила цей регіон як новий ключовий ринок розвитку [7]. 

Завдання з надання впевненості залишаються основним джерелом доходів 
в усіх без винятку компаніях «Великої четвірки» з найбільшою часткою у PwC 
– 47,19 % та найнижчою у Deloitte – 41,53 %. Разом з тим у двох інших 
напрямах діяльності аудиторів (оподаткуванні та консультаційному супроводі) 
спостерігається істотна варіація. Так, компанія Deloitte є беззаперечним лідером 
у сфері консультування та фінансового супроводу бізнес транзакцій, яка 
становить майже її 40 % доходів, а мережа Ernst&Young – у сфері 
оподаткування, з часткою доходів у 26,11 %. 

Аналіз показників діяльності представників «Великої четвірки» на 
глобальному рівні свідчить про використання компаніями стратегії 
позиціонування за географічними сегментами, видами послуг, галузевою 
приналежністю клієнтів, в несприятливих макроекономічних умовах та високій 
конкурентній боротьбі. 

Зміщення пріоритетів в бік ринків, що розвиваються, та консультаційних 
послуг для клієнтів дозволило компанії Deloitte скоротити відставання від 
лідера ринку – мережі аудиторських фірм PwC, яка першою з «Великої 
четвірки» розпочала експансію на нові ринки. 

Попри високу конкуренцію та насиченість ринків конкурентоспроможність 
«Великої четвірки» залишається на надзвичайно високому рівні завдяки 
високим стандартам контролю якості, інвестиціям у персонал та використання 
ефекту синергії від мультинаціональної співпраці та обміну інформацією між 
учасниками мереж аудиторських фірм та професіоналів, об’єднаних у 
транснаціональні аудиторські бренди. 

Присутність «Великої четвірки» на ринках, що розвиваються, створює 
передумови для розвитку національних аудиторських мереж, стимулює 
конкурентний розвиток галузі та забезпечує високу якість наданих послуг для 
широкого кола зацікавлених користувачів. А тому будь-яке штучне обмеження 
діяльності лідерів глобального ринку на рівні окремої країни чи регіону матиме 
виключно негативні наслідки як для самого ринку, так і споживачів 
аудиторських послуг. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
 

Значний прогрес в аудиторській роботі може бути досягнутий за рахунок 
використання комп’ютерної техніки, що забезпечує оперативність і більшу 
точність виконання аудиторських процедур. Використання комп’ютерних 
програм в аудиті вимагає розроблення спеціальних методик для визначення 
стану підприємства, де надаються аудиторські послуги. 

Вагомий внесок у вивчення питань теорії та практики проведення аудиту з 
використанням комп’ютерних технологій зробили такі вчені, як: 
Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, П.В. Іванюта, А.Н. Романов, В.С. Рудницький 
та інші. Необхідність розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з 
удосконалення методики аудиту в умовах автоматизованої обробки інформації 
визначили актуальність теми дослідження. 

Під час проведення аудиту варто враховувати такі фактори [5]: 
- рівень автоматизації задач бухгалтерського обліку; 
- наявність методик проведення аудиту на підприємстві; 
- доступність облікових даних; 
- складність існуючої автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту. 
Під час оцінювання складності автоматизованої обробки бухгалтерських 

даних необхідно враховувати як ступінь інтеграції інформаційних систем, так і 
ступінь спільного використання різними системами однієї і тієї ж облікової 
бази даних.  

За допомогою спеціальних програмних засобів здійснюється перевірка, 
моделювання й аналіз облікових даних з метою визначення їх повноти, якості і 
достовірності, а також здійснюється контроль правильності відновлення даних. 
На рис. представлена схема аудиторської перевірки з використанням 
комп’ютерної техніки. 
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Рис. Схема аудиторської перевірки за допомогою АІС 

 

Програмні засоби системи, що використовує аудитор під час проведення 
аудиту, повинні забезпечувати: аналіз вмісту бази бухгалтерських даних, якщо 
така існує і доступна; контроль показників, що містяться в регістрах 
бухгалтерського обліку підприємства; тестування алгоритмів, що 
використовуються в автоматизованій системі бухгалтерського обліку; контроль 
відповідності показників, що містяться у формах бухгалтерської звітності, 
даних бухгалтерських регістрів або бази даних, що формується в бухгалтерії 
під час оброблення первинних документів; використання можливостей 
пошуково-довідкових інформаційних систем у галузі нормативних і 
законодавчих актів, що регламентують бухгалтерський облік і аудит; 
формування аудиторської документації. 

Тому у практиці аудиту можна запропонувати три підходи до 
використання обчислювальної техніки: 

1. Перевірка даних за допомогою програмних засобів підприємства, що 
перевіряється, шляхом імітації облікових даних. Аудитор за допомогою 
програмних засобів, що функціонують на підприємстві, здійснює рівнобіжний 
прорахунок і створює імітаційну базу даних. Шляхом зіставлення даних 
перевіряється правильність проведених розрахунків і отриманих результатів. 

2. Перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, 
підготовлених працівниками підприємства, що перевіряється. Використовуються 
спеціальні аудиторські програмні засоби, розроблені персоналом підприємства. 
На їхній основі аудитор здійснює імітаційну обробку даних зі структурою, 
аналогічною структурі реального програмного забезпечення. У програмне 
забезпечення включаються додаткові програмні модулі, що дозволяють 
контролювати необхідні параметри облікового процесу. 

3. Перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, 
підготовлених аудиторською фірмою. Ця перевірка здійснюється шляхом 
рівнобіжного моделюванню облікового процесу із застосуванням програмної 
перевірки всіх можливих параметрів облікового процесу. Отримані вихідні дані 
порівнюються з реальними даними, за результатами порівняння виявляються 
відхилення, що фіксуються в протоколі перевірки, де, крім самих відхилень, на 
основі бази знань фіксуються методологічні або законодавчі акти, що були при 
цьому порушені. 
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Отже, впровадження обчислювальної техніки в процес аудиту дозволяє 
значно скоротити трудомісткість його проведення і створює нові можливості в 
організації та методиці проведення аудиту. 
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бухгалтерів: станом на 1 січня 2007 р. – К.: ТзОВ. 1202 – "Парітет-Інформ", 2003. – 1015 с. 
9. МСА 1001 "Середовище ІТ: автономні персональні комп’ютери "/ Стандарти аудиту та 
етики міжнародної федерації бухгалтерів: станом на 1 січня 2007 р. – К. : ТзОВ "Парітет-Ін-
форм", 2003. – 1015 с. 10. МСА 1009 "Комп’ютеризовані методи аудиту"/ Стандарти аудиту 
та етики міжнародної федерації бухгалтерів: станом на 1 січня 2007 р. – К. : ТзОВ "Парітет-
Інформ", 2003. – 1015 с. 11. Основи інформаційних систем / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, 
Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – К. : КНЕУ, 1997. – 245 с. 12. Сопко В.В. Організація 
бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / В. В. Сопко, 
В. П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с. 

 
О.Ю. Рубітель, аудитор 
м. Запоріжжя, Україна 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

На ринкову вартість компанії, на її фінансові потоки та на асоційовані з 
даними потоками ризики суттєво впливає корпоративне управління. 
Корпоративне управління можна визначити як фактор, що визначає здатність 
організаційної системи, в межах якої працює бізнес, наблизити умови 
прийняття управлінських рішень до умов ідеального середовища. Тобто 
забезпечити під час прийняття управлінських рішень допущення помилок лише 
в результаті впливу зовнішніх неконтрольованих факторів і відповідно 
виключити допущення помилок внаслідок навмисних дій менеджменту [1].  

Конфлікти інтересів існують практично в будь-якій компанії так само як і 
розбіжності у поглядах на стратегію розвитку. У той же час грамотно вибудувана 
система корпоративного управління не тільки мінімізує кількість подібних 
конфліктів, але і дозволяє вирішувати цивілізованим шляхом виникаючі 
розбіжності. Подібні конфлікти інтересів виникають у зв’язку з тим, що акціонери 
мають право власності, яке проявляється у праві на генеровані компанією грошові 
потоки, а також право на управління компанією через загальні збори акціонерів. 
При цьому, як правило, загальні збори акціонерів приймають лише найважливіші 
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для компанії рішення. Тому такі права можна назвати формальними. У той час як 
менеджмент, здійснюючи реальне управління, володіє фактичними (і при цьому 
цілком легітимними) правами на контроль. Крім того, в державі, де правова середа 
не захищає міноритаріїв, до якої можна також віднести і Україну, існують великі 
приватні вигоди контролю. У контролюючого власника в цьому випадку 
з’являється більше можливостей керувати компанією з урахуванням власних 
інтересів, нехтуючи при цьому інтересами дрібних акціонерів. У цьому випадку у 
нього з’являється велика спокуса порушувати домовленості і відмовлятися від 
дотримання стандартів корпоративного управління. Крім того, слабке правове 
середовище приводить до того, що контролюючий власник контролює стан справ 
у компанії. Також у нього в цьому випадку є всі важелі для впливу на менеджерів. 
До того ж у цих умовах у міноритаріїв мало шансів протистояти належним чином 
великому акціонеру. У результаті відкритих конфліктів у такій компанії може і не 
виникати, але це не свідчить про те, що проблема не існує [2]. 

Ризиком прийнято вважати вірогідну оцінку настання несприятливих подій 
у системі, що розглядається. Класифікація ризиків корпоративного управління 
наведена на рисунку. 

За першим критерієм ризики корпоративного управління розподіляються 
на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх ризиків відносяться всі ризики 
корпоративного управління, на які компанія не може впливати (уникнути, 
знизити) в межах власної системи управління. До внутрішніх ризиків слід 
відносити ризики, на які компанія може впливати (уникнути, знизити) за 
допомогою внутрішніх механізмів управління. Згідно з другим критерієм 
ризики корпоративного управління розподіляються за суб’єктним принципом. 
Це ризики акціонерів, менеджерів та інших стейкхолдерів (від англ. stakeholder; 
букв. «власник частки (одержувач відсотка). Інших учасників корпоративних 
відносин ризики корпоративного управління зачіпають мало, внаслідок того, 
що їхні права, як правило, захищені. Наприклад, кредитори свої права 
захищають наскільки це можливо відповідними договорами, в яких зазначають 
умови, права, обов’язки та санкції. Права працівників захищені трудовим 
договором і трудовим законодавством. Тому саме акціонери найбільш 
незахищені суб’єкти корпоративних відносин. 

 

 
 

Рис. Класифікація ризиків корпоративного управління 
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У зв’язку з цим актуальним є питання розвитку внутрішнього аудиту, який 
вважається однією із невід’ємних ланок належного корпоративного управління. 
Як зазначають В.В. Немченко та О.Ю. Редько в одному із своїх підручників, 
«внутрішній аудит є одним із небагатьох доступних і водночас недооцінених 
ресурсів, правильне використання яких може підвищити ефективність роботи 
компанії» [3]. Добре налагоджена система внутрішнього аудиту в компанії є 
гарантом успішного ведення бізнесу і позитивним сигналом для інвесторів та 
кредиторів. Необхідність розвитку внутрішнього аудиту обумовлена й 
недосконалістю регуляторної, митної та податкової систем в Україні. 
Відповідно до рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації 
Doing business Україна за результатами 2012 року Україна знаходиться серед 
країн, що завершують список, і займає 152 місце з 183 країн світу [4]. 

З огляду на корпоративне управління сутність внутрішнього аудиту 
полягає в оцінюванні та сприянні вдосконаленню процесів корпоративного 
управління шляхом використання систематизованого і послідовного підходу. 
Відповідно до Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту 
завданням внутрішнього аудиту є оцінювання ризиків, пов’язаних з 
корпоративним управлінням, операційною діяльністю компанії та її 
інформаційними системами, в частині: 

- досягнення стратегічних цілей компанії; 
- достовірності та цілісності інформації про фінансово-господарську 

діяльність; 
- ефективності та результативності діяльності і програм; 
- збереження активів; 
- відповідності вимогам законів, нормативних актів, політики, процедур і 

договірних зобов’язань [5]. 
Отже, саме за допомогою добре налагодженої системи внутрішнього 

аудиту компанія може підвищити результативність та ефективність своєї 
діяльності і забезпечити прозорість управління. А це, у свою чергу, свідчить 
про необхідність подальших розроблень у сфері внутрішнього аудиту. 

 
Список використаних джерел: 1. Старюк П. Ю. Влияние корпоративного управления 

на стоимость российских компаний (эмпирический анализ) : дис. … канд. экон. наук : 
08.00.10 / П. Ю. Старюк. – М., 2008. – 132 с. 2. Корпоративные конфликты в современной 
России и за рубежом [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nes.ru/ 
dataupload/files/news/NSKU_2011_rus.pdf. 3. Аудит. (Основи державного, незалежного 
професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, 
О. Ю. Редько. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 540 с. 4. Украина как место для 
бизнеса: между Либерией и Боливией [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/02/120214_ru_wb_doing_business_az_ag
.shtml. 5. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Стандарты) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iia-ru.ru/files/documents_open/ 
Standards%20rus%202013%20IIA%20clean.pdf. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИТРАТ 

 
Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат є найважливішою і, 

водночас, найскладнішою частиною аудиторської перевірки. Одними з 
основних показників роботи будь-якого підприємства є випуск продукції та її 
собівартість. Раціональний аналіз і аудит витрат є запорукою фінансової 
стабільності та стійкості підприємств. 

Проблеми вдосконалення аудиту витрат та методику зниження витрат 
виробництва розглядають у своїх роботах вітчизняні і зарубіжні вчені. Значне 
місце посідають дослідження таких наукових діячів: Т. Бутинець, С. Голов, Ю. 
Цал-Цалко, А. Шеремет. 

Процес аудиту витрат базується на вивченні відображення в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати. Методичні засади формування 
такої інформації та її розкриття у фінансовій звітності викладені в П(с)БО 16 
"Витрати" та НП(с)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi", згідно з 
якими витрати – це зменшення економічних вигод у виглядi вибуття активiв 
або збільшення зобов’язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за 
винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу 
власниками) [1]. 

Аудиторська перевірка – це складний і тривалий процес. Аудитори 
постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити час перевірок, не 
занижуючи при цьому їх якості і не збільшуючи аудиторського 
підприємницького ризику. Вирішення цієї проблеми можливе лише за умови 
формування чіткої методики аудиту, під якою мають на увазі послідовність і 
порядок застосування окремих методів аудиторської перевірки та її організації 
з метою встановлення об’єктивної істини щодо аудиторської інформації і 
доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів фінансової 
звітності й аудиту [2]. 

Методика аудиту – це спосіб дослідження дій і подій у системі суб’єкта 
господарювання з метою підтвердження виданої ним фінансової інформації. 

Метою аудиту витрат є встановлення вірогідності даних первинних 
документів щодо визначення витрат, повноти та своєчасності їх відображення в 
облікових реєстрах, відповідності методики обліку витрат чинним 
нормативним актам [2].  

Під час проведення аудиту витрат на виробництво, собівартості виробленої 
і реалізованої продукції вивчаються процеси та явища, відображені 
документально і пов’язані з виробничою діяльністю суб’єкта господарювання. 
Дослідження не обмежується вивченням бухгалтерських документів, оскільки 
межі відображення господарських операцій значно ширші [4]. 

Проведення аудиторських перевірок обліку витрат на виробництво є одним 
із основних питань аналізу діяльності підприємств. Визначення собівартості 
готової продукції (робіт, послуг) є одним з основних завдань підприємства. 
Собівартість одиниці продукції є основою для прийняття більшості 
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управлінських рішень. Успіх підприємства залежить від своєчасної та 
достовірної інформації про формування собівартості, тому що витрати на 
виробництво є базою для встановлення ціни продажу; інформація про 
собівартість знаходиться в основі прогнозування та управління виробництвом 
та використовується для вирішення великої кількості поточних оперативних 
завдань управління [3]. 

У процесі перевірки витрат виробництва на вугледобувних підприємствах 
особливу увагу необхідно приділити таким основним показникам: 

- наявність віднесення на зменшення або збільшення собівартості 
продукції (робіт, послуг) сум, які не мають прямого відношення до 
собівартості; 

- правильність віднесення витрат майбутніх періодів на собівартість 
продукції;  

- збір і віднесення на собівартість позавиробничих витрат. 
Аудитору необхідно перевірити витрати, які пов’язані з операційною 

діяльністю, але не включаються у собівартість продукції. 
Аудиторська перевірка формується у відповідній послідовності від 

загального до конкретного або від конкретного до загального. Найчастіше 
застосовується підхід від загального до детального (конкретного). Кожен 
аудитор самостійно вибирає послідовність своєї роботи залежно від 
особливостей діяльності клієнта й умов договору. 

Аудитор оформлює звіт за наслідками аудиторської перевірки, який 
включає загальну (вступну), аналітичну і підсумкову частини [5]. 

Аудиторська перевірка закінчується заключним висновком. Аудитор 
складає висновок про те, чи відповідає інформація, відображена у фінансовій 
звітності щодо витрат і собівартості реалізованої продукції, в усіх суттєвих 
аспектах нормативним документам, які регламентують порядок обліку, 
підготовки і подання фінансових звітів. Щоб скласти об’єктивну думку щодо 
інформації про витрати суб’єкта господарювання, випуск продукції та її 
собівартість, аудитору необхідно одержати обґрунтовану гарантію того, що 
інформація в бухгалтерській документації та інших джерелах даних із питань 
перевірки достовірна і достатня; вирішити, чи правильно відтворена в обліку і 
звітності відповідна інформація.  

Така методика дозволяє найбільш детально перевірити використання, 
облік і управління витратами на підприємстві. 

 
Список використаних джерел: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами 
та доповненнями). 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 
2013 року № 73. 3. Фінансовий облік : підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, 
І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К. : Лібра, 2005. – 976 с. 4. Цал-Цалко Ю. С. Витрати 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ ПЕРЕВІРОК  
У ПРОЦЕСІ АУДИТУ 

 
Під час здійснення аудиту проводять оцінювання ефективності системи 

внутрішнього контролю. Серед сукупності методів господарського контролю 
єдиним способом контролю за збереженням майна та точністю даних, що 
надаються бухгалтерським обліком, була, є і залишається інвентаризація, тому 
її місце в аудиторському процесі дуже вагоме.  

У системі бухгалтерського обліку інвентаризація є обов’язковим, важливим, 
суттєвим і необхідним елементом методу. Інвентаризації, як одному з елементів 
методу обліку, властива певна самостійність і незалежність від інших елементів. 
В обліковому циклі інвентаризація передує балансу і звітності [1]. 

Тому в процесі проведення перевірки аудитор за будь-яких обставин 
(навіть якщо планом аудиту проведення інвентаризації не передбачено) 
повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи на підприємстві та перевірити 
достовірність результатів раніше проведених інвентаризацій. Перш за все, 
перевіряється наказ про облікову політику підприємства, в якому повинні бути 
зазначені види об’єктів та кількість запланованих інвентаризації. 

До об’єктів аудиту відносять документацію інвентаризації необоротних 
активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів власного капіталу та 
забезпечення зобов’язань, довгострокових зобов’язань, витрат за елементами, 
витрат діяльності та даних із позабалансових рахунків. До таких документів 
відносять:  

- інвентаризаційні відомості;  
- порівняльні відомості; акти контрольної перевірки інвентаризації 

цінностей; 
- книги реєстрації контрольних перевірок інвентаризації; 
- відомості результатів інвентаризації [2]. 
Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства слід 

передбачити в наказі про облікову політику. В ньому повинні бути зазначені 
види інвентаризацій, що проводяться (планова, раптова, при зміні матеріально 
відповідальних осіб тощо), терміни проведення зазначених в інвентаризації. 

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підпри-
ємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі 
строки, визначити об’єкти, кількість і строки проведення інвентаризацій, крім 
випадків, коли проведення інвентаризацій є обов’язковим [ 3 ]. 

Аудитор перевіряє чи дотримується керівництво підприємства діючих 
нормативних актів, які регламентують кількість інвентаризації та визначають 
об’єкти інвентаризації. Аудитор повинен перевірити, чи мали місце протягом 
періоду перевірки події, за якими проведення інвентаризації є обов’язковими. 
Поряд з цим аудитор повинен отримати і проаналізувати інформацію про 
результати останньої інвентаризації, пояснення матеріально відповідальної особи 
по недостачах, лишках і втратах та з’ясувати причини їх виникнення. Це має 
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значення для полегшення подальшої перевірки документів і підвищення якості 
аудиту. Отже, сутність аудиторського дослідження стану інвентаризаційної 
роботи полягає в перевірці: стану інвентаризаційної роботи і якості проведених 
інвентаризацій на підприємствах; виконання плану проведення інвентаризацій; 
правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку; 
своєчасності та повноти вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

Аудитор, проглядаючи інвентаризаційні описи, повинен звертати увагу на 
наявність необумовлених виправлень, зроблених в них, особливо на останні 
рядки. Крім того, вибірково перевіряється правильність підрахунку 
натуральних показників та підрахунки підсумків. Шляхом ретельного вивчення 
матеріалів інвентаризації аудитор встановлює обґрунтованість рішень 
інвентаризаційних комісії та з’ясовує, чи правильно комісією вказані причини 
недостач, втрат, доцільність заходів, які були прийняті у відношенні до винних 
у цьому осіб; своєчасність визначення результатів інвентаризації; чи не 
затримувалось порівняння фактичних залишків з даними обліку; чи оформлені 
результати інвентаризації протоколами комісій та чи затверджені ці протоколи 
керівником підприємства; чи правильно відрегульовані інвентаризаційні 
різниці між фактичними залишками та обліковими даними. 

Визначаючи правильність списання природного збитку, аудитор повинен 
керуватися лише існуючими нормами та не виходити за їх межі. При цьому 
необхідно встановити, чи правильно розрахований розмір природного збутку за 
встановленими нормами.  

Так. достовірність даних про наявність і рух основних засобів перевіряють 
зіставленням суми за інвентарною карткою із сумою в описі інвентарних 
карток. Також встановлюють відповідність даних аналітичного обліку їх 
залишку на рахунку на відповідні дати; відповідність залишків у Головній книзі 
з даними Балансу. Результати перевірки доцільно показувати у робочому 
документі аудитора [4]. 

Одним з недоліків аудиту в частині інвентаризації основних засобів є те, що 
часто аудитори ухиляються від присутності під час проведення інвентаризації на 
підприємстві (або ж не отримують дозвіл від керівництва підприємства щодо 
присутності під час проведення інвентаризації), а для надання висновків 
використовують результати вже проведеної інвентаризації [5]. 

Під час оцінювання якості інвентаризації особлива увага звертається на 
випадки, коли інвентаризаційні залишки запасів збігаються з обліковими 
даними, що може свідчити про формальне відношення до інвентаризації, по 
суті, це можна розцінювати як приховування можливих недостач та розкрадань.  

Результати перевірки залишків і даних бухгалтерського обліку проводяться 
лише в порівняльних відомостях – найважливіших заключних документах, які 
складаються на результативній стадії інвентаризаційного процесу. Порядок 
регулювання інвентаризаційних різниць залежить від характеру та причин 
виявлених лишків, недостач, втрат та фактів псування майна [6]. 

Виходячи з аналізу показників порівняльних відомостей та пояснень 
матеріально відповідальних осіб, встановлюються обґрунтованість протоколів 
центральних інвентаризаційних комісій та законність здійснених регулювань та 
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списань як, по суті, самої операції, так і з погляду повноважень посадових осіб, 
що затвердили ці списання. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що вдосконалення проведення 
аудиту інвентаризацій на підприємствах є досить актуальною темою, яка 
потребує детального розгляду і необхідних шляхів вирішення. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій. Облік 

праці та заробітної плати є однією з найважливіших ділянок і ведеться в 
обов’язковому порядку на будь-якому підприємстві, тому для бухгалтера 
важливо знати основи законодавства про працю та з якими проблемами обліку 
розрахунків з оплати праці він може зіткнутися. Облік праці і заробітної плати є 
трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з 
обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних 
операцій, здійснення яких потребує багато часу. Саме у сфері розрахунків з 
персоналом з оплати праці законодавство України є найбільш мінливим і 
нестабільним, тому потребує від бухгалтерів та аудиторів постійного оновлення 
нормативної бази, яку вони використовують у процесі поточної роботи [4]. 
Аудит праці та її оплата – найскладніша і найважливіша ланка в діяльності 
будь-якого суб’єкта господарювання, що потребує оперативних даних та 
повноти інформації про витрати на оплату праці, у зв’язку з чисельністю 
працівників, їх плинністю та використанням робочого часу і трудових ресурсів 
у цілому. Аудиторська перевірка праці відображає: точність у розрахунку 
заробітної плати для кожного окремого працівника, проводить контроль за 
правильністю розрахунку і нарахування зарплати, регулює ефективність 
використання часу та трудових ресурсів, виявляє резерви продуктивності праці 
тощо. Хоча аудит праці та її розрахунок і є трудомістким, процедуру перевірки 
погіршує недосконалість бухгалтерського обліку та постійні законодавчі 
корективи [1]. 

Як в обліку, так і в аудиті розрахунків з оплати праці є певні проблеми, які 
наведемо в табл. 



 158 

Таблиця 
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці 

 
Проблеми Напрямки вирішення 

Облік розрахунків з оплати праці 
Примусова відпустка працівників за 
власний рахунок 

Відсутні. Бухгалтер лише констатує в первинних 
документах факт відпустки. При цьому вся 
відповідальність лягає на керівництво підприємства 

Переведення працівників на неповний 
робочий день 

Потрібно ретельно вивчити чинне законодавство 
щодо можливих наслідків переведення працівників 
на неповний робочий день. Наприклад, нарахування 
виплат з тимчасової втрати працездатності, 
відпускних виплат, вихідної допомоги під час 
звільнення тощо 

Звільнення працівників Необхідно правильно розрахувати компенсацію за 
невикористану відпустку та суму вихідної 
допомоги, якщо це передбачено статтею КЗпП, за 
якою звільняють працівника 

Затримка виплати заробітної плати Відсутні. Бухгалтер лише констатує факт 
заборгованості за розрахунками з оплати праці, 
виплати в облікових регістрах та статистичних 
звітах. При цьому вся відповідальність покла-
дається на керівництво підприємства 

Непроведення індексації заробітної 
плати 

Відсутні. Бухгалтер не індексує доходи працівників, 
а відповідальність покладається на керівництво 
підприємства [2] 

Недостатня автоматизація обліку 
розрахунків з оплати праці та відсут-
ність частини додаткових реквізитів у 
документах, якими підтверджуються 
операції з обліку праці та її оплати 

Зменшення кількості документації завдяки 
впровадженню багатоденних і накопичувальних 
документів, використання типових міжвідомчих 
форм, пристосованих до використання обчислю-
вальної техніки [4] 

Аудит розрахунків з оплати праці 
Реформування нарахування заробітної 
плати за новою спрощеною системою, 
яка гальмує процес аудиторської 
перевірки, бо таке спрощення не 
розповсюджується на аудит праці та її 
оплати 

Розроблення нових облікових методів в аудиті, які 
будуть підлаштовані під спрощену систему оплати 
праці в бухгалтерському обліку 

Проблеми якісного виконання аудиту 
розрахунків з оплати праці 

Удосконалення організаційно-методичних аспектів 
перевірки: відбір прийнятих контрольних, 
оціночних та аналітичних процедур, детальне 
описання порядку їх проведення, стандартизації 
робочих документів аудитора [3] 

Загроза незалежного та об’єктивного 
висновку аудитора через вплив змін 
законодавства, непрофесійність і 
необ’єктивність аудитора та неточні 
або неправильно подані твердження 
управлінського персоналу на пере-
вірку 

Підвищення рівня професійної компетентності 
аудиторів, забезпечення реальної професійної 
незалежності аудитора, розроблення плану стратегії 
виконання завдань аудитором, що зменшить 
вірогідність ризику відносно неточності висновку 
[1] 
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Отже, до проблем обліку та аудиту розрахунків з оплати праці відносять 
примусову відпустку працівників за власний рахунок, переведення працівників 
на неповний робочий день, звільнення працівників, затримка виплати 
заробітної плати, непроведення індексації заробітної плати, недостатня 
автоматизація обліку розрахунків з оплати праці та відсутність частини 
додаткових реквізитів у документах, якими підтверджуються операції з обліку 
праці та її оплати, проблеми якісного виконання аудиту розрахунків з оплати 
праці, загроза незалежного та об’єктивного висновку аудитора. Таким чином, 
тенденції розвитку економіки України змушують постійно вивчати подібні 
проблеми та постійно їх досліджувати. 
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http://www.repository.hneu.edu.ua/. 2. Хома Д. М. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з 
оплати праці в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Д. М. Хома. – Режим 
доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/. 3. Шевчук О. Д. Сучасні проблеми аудиту оплати праці в 
Україні [Електронний ресурс] / О. Д. Шевчук, В. Ю. Драчук. – Режим доступу : 
http://www.rusnauka.com/. 4. Якубовська В. К. Проблеми обліку розрахунків з оплати праці 
[Електронний ресурс] / В. К. Якубовська. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua. 
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