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І. Є. Адамська 
Тернопільський національний економічний університет 

 
МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

У ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних економічних умовах, вартість бізнесу є ключовим показником результативності 
діяльності суб’єкта господарювання. Питання оцінки вартості компаній розкриваються у працях 
багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема О.А. Лаговська, М.В. Корягін, М.І. Бондар, 
В.М. Костюченко, І.Й. Яремко, І.І. Бродська, Т.В. Ігнатенко. Разом з тим, питання, щодо складових 
вартості компанії та чинників під впливом яких вони формуються, залишаються недостатньо 
висвітленими та потребують подальших наукових досліджень.  

Економічний зміст та трактування понять “вартість підприємства” чи “вартість компанії” 
розкрито у численних наукових дослідженнях. Разом з тим, загальноприйнятими залишаються 
визначення розкриті у нормативно-правових актах. Так, у Національному стандарті оцінки 1, який 
застосовується для оцінки підприємства у разі його продажу або іншого відчуження, під нею 
розуміють – вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату 
оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу [1]. У 
Методиці оцінки державних корпоративних прав міститься поняття “вартість бізнесу” – вартість 
діючого підприємства або вартість 100 відсотків інтересу в бізнесі (діловому підприємстві) [2]. 

У міжнародні практиці МСО 200 містить визначення поняття “вартість бізнесу” – загальна 
вартість власного (акціонерного) капіталу бізнесу плюс вартість його боргу або зобов’язань, що 
прирівнюються до боргу, за вирахуванням грошових коштів або їх еквівалентів, доступних для 
покриття цих зобов’язань[3].  

Аналіз наукових думок щодо вартості підприємства дає можливість стверджувати – у 
вузькому розумінні під вартістю підприємства розуміють його поточну оцінку учасниками ринку, у 
широкому розумінні – оцінку досягнутого становища та потенціал розвитку підприємства.  

Щодо питання ролі облікової інформації у визначенні вартості підприємства, погоджуємося з 
позицією М.В. Корягіна, який зазначає, що ринкова вартість підприємства є зовнішньою відносно 
системи обліку категорією, що співвідноситься із балансовою вартістю, яка формується на основі 
бухгалтерських даних [4].  

З точки зору бухгалтерського обліку складовими вартості підприємства (балансової вартості) 
є матеріальна та нематеріальна складові. За матеріальною складовою вартість підприємства 
формують його основні засоби, фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, запаси. 
Нематеріальна складова включає – права користування ресурсами та майном; торгові марки фірмові 
найменування, тощо; інтелектуальні ресурси; інформаційні ресурси. 

У зв’язку з переходом до умов ринку, розширенням та ускладненням зовнішнього середо-
вища підприємства бухгалтерська інформація не може стовідсотково забезпечити інформаційні 
потреби користувачів. Значні труднощі при побудові системи бухгалтерського обліку, орієнтованої 
на забезпечення процесів формування та управління вартістю підприємства, обумовлені, 
множинністю підходів до розуміння вартості підприємства як економічної категорії (як понесених 
витрат, як ціни чи як цінності). Однак, зважаючи на надійність та достовірність бухгалтерської 
інформації, її роль залишається визначальною. 

Вартість підприємства є величиною динамічною і змінюється під впливом факторів як 
зовнішнього так і внутрішнього середовища компанії (Рис. 1). 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на формування вартості підприємства 
 
Враховуючи, що фактори досить різноманітні підприємства повинні використовувати різні 

системи інформаційного забезпечення (бухгалтерський, управлінський, стратегічний облік) процесу 
формування вартості підприємства. 
 

1. Національний стандарт оцінки 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 
10.09.2003р. № 1440 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 
01.08.2019). 2. Постанова КМУ Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних 
прав від 02.08.1999 № 1406 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1406-99 (дата звернення: 
23.08.2019). 3. МСО 200 “Бізнес та інтереси в бізнесі”. URL: http://al-star.kg/wp-content/uploads/ 
(дата звернення: 05.08.2019). 4. Корягін М. В. Бухгалтерський облік вартості підприємства як 
специфічного товару. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. 
№4(55). URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/492 (дата звернення: 20.08.2019) 
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С. Я. Бабінська 
Національний університет “Львівська політехніка” 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 

Частка підприємств, які на сьогодні можна вважати інноваційно активними є досить малою. 
Виправити ситуацію можливо шляхом застосування нових підходів щодо інформаційного забезпе-
чення інноваційної діяльності, так як інформація відіграє важливу роль у процесі розробляння та 
реалізації інноваційних проектів. Для цього необхідно вдосконалити методичне забезпечення 
оцінювання ефективності цього процесу. 

Беручи за основу значення терміну “ефективність” під ефективністю інформаційного 
забезпечення інноваційних проектів слід розуміти оптимальне співвідношення між результатом від 
використання системи інформаційного забезпечення та витратами на її установку, доробку, 
експлуатацію, а також відповідність функціональних характеристик визначеним меті та завданням.  

При оцінюванні ефективності  інформаційного забезпечення інноваційних проектів слід 
використовувати різні підходи, це дасть змогу оцінити його ефективність ще на початкових етапах 
інноваційного проекту та здійснювати контроль відхилень якщо такі є. Проте, оцінювання з 
використанням таких підходів слід розглядати з певним наближенням, оскільки жоден з них не 
може дати повної картини. За дослідженнями деяких фахівців [1; 2], вартість оцінки ефективності 
інформаційного забезпечення складає 1-2% від вартості самого інформаційного забезпечення. 
Проте, не зважаючи на це, оцінювати ефективність все ж необхідно, оскільки ціна такої помилки 
може виявитися у багато разів більшою.  

Методологічний підхід до визначення ефективності інформаційного забезпечення іннова-
ційного проекту залишається загальновідомим: результати порівнюються з витратами, які 
забезпечили цей результат. Нижче розглянуто основні напрями доходів та витрат, які пов’язані із 
впровадженням інформаційного забезпечення у процес реалізації інноваційного проекту.   

Доходи: зниження собівартості, скорочення термінів виконання замовлень, своєчасність 
постачання тощо. 

Проте, значну частку у структурі доходів займають нематеріальні чинники, такі як: 
покращення доступу до інформації, покращення взаємодії з постачальниками, здатність своєчасно 
реагувати на зміни ситуації на ринку збуту тощо.  

Витрати. Витрати, пов’язані з впровадженням та використанням інформаційного забезпе-
чення, поділяються на поточні (повторювані) та капітальні (одноразові). 

До поточних витрат відносяться: 
програмне забезпечення: вартість ліцензій, системне програмне забезпечення, а також вар-

тість послуг з їхнього налаштування (доробки) і вартість послуг служби підтримки; 
устаткування: вартість персональних комп’ютерів, принтерів, серверів, комунікаційного 

устаткування і т.д., а також витрат на їхнє встановлення та налаштування, вартість ремонту устат-
кування, технічне обслуговування, модернізацію тощо, а також страхові та орендні/лізингові 
платежі, якщо устаткування взяте в оренду чи придбане на умовах лізину; 

персонал: витрати на оплату роботи персоналу, який зайнятий розробкою і впровадженням 
інформаційного забезпечення, відрахування на соціальні потреби, збільшення заробітної плати 
співробітниками у зв’язку з підвищенням їхньої кваліфікації, витрати на навчання і перепідготовку 
персоналу; 

організаційні витрати: витрати на утримання старих і набір нових співробітників, а також 
витрати пов’язані з втратами в організаційній ефективності на період впровадження інформа-
ційного забезпечення, витрати на придбання сировини, матеріалів, необхідних для інформаційного 
забезпечення; 
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приміщення: витрати на утримання будинків і споруд (оплата оренди, електроенергії, 
охоронних послуг, страхування тощо, а також вартість робіт із забезпечення умов, необхідних для 
функціонування устаткування, зокрема: установка систем кондиціонування повітря, енерго-
збереження, пожежна безпека тощо).  

До капітальних (одноразових) витрат належать:  
витрати на будівництво додаткових приміщень (якщо система інформаційного забезпечення 

вимагає додаткових площ); 
витрати на придбання і доставку програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, у тому 

числі пристроїв і комплектуючих, а також офісного устаткування; 
витрати на встановлення та настроювання інформаційного забезпечення під конкретні умови 

експлуатації; 
витрати на монтаж та налагодження обладнання; 
витрати на запаси обладнання та його елементів на ремонтно-експлуатаційні потреби з метою 

своєчасного усунення виходу з ладу виробів під час експлуатації і вартість додаткових приладів без 
яких неможливе їхнє функціонування; 

витрати на технічні засоби та устаткування, що запобігають негативним наслідкам впливу 
експлуатації виробів на навколишнє середовище, а також на умови праці; 

непердбачувані витрати, які мають місце через зміну цін на матеріали, готові вироби тощо; 
витрати на інформаційне насичення системи інформаційного забезпечення (наприклад, 

підготовка довідників) і т.д.; 
інші витрати – залежать від особливостей системи інформаційного забезпечення. 
Ефективність є величиною відносною, яка визначається як відношення результату від 

використання інформаційного забезпечення інноваційних проектів до витрат, які були понесені у 
процесі. Тому, інформаційне забезпечення слід вважати ефективним тоді, коли вигоди від його 
використання перевищуватимуть витрати протягом усього  життєвого циклу інноваційного 
проекту, а також коли досягнуто мету  та виконано усі поставлені завдання і кількісні економічні 
показники відповідають запланованим. 

 
1. Lucas H.S., Baroudi J. The role of Information Technology in Organization Design. J. of 

Information Systems,1994. – 19 (4), 9 – 23. 2. Martin J., Cybercorp: The New Business Revolution. New 
York:  Amacom. – 1996, 115-125, 3 – 33.  
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І. І. Бабіч 
Луцький національний технічний університет 

 
ПРОБЛЕМИ ПОСИЛЕННЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
 
Український бізнес знаходиться в стані очікування і адекватного сприйняття змін соціально-

політичних умов в Україні. Його розвиток і зміцнення, відкритість до інвестицій, як внутрішніх, так 
і зовнішніх, багато в чому залежатиме від позитивних зрушень в сторону соціальної орієнтованості 
і відповідальності перед суспільством, від свідомої підтримки достойних світового досвіду 
соціальних та екологічних стандартів. 

Поняття соціальної відповідальності є широко використовуваним у міжнародному бізнес-
співтоваристві протягом не менш як півстоліття. Роль соціальної відповідальності як одного з 
напрямів стратегії розвитку підприємства, що свідчить про цивілізованість бізнесу, активно 
досліджується науковцями і практиками. 

Соціальна відповідальність – це інститут, що відповідає сучасним потребам суспільства і є 
невід’ємною частиною економічної, соціальної, екологічної, етичної і правової його сфер. Однак, 
широке втілення в практику діяльності українських підприємств ускладнюється через відсутність 
єдиного підходу до тлумачення соціальної відповідальності бізнесу і її складових, неоднозначністю 
вимог щодо розкриття інформації. Керівництво більшості українських підприємств поки не 
усвідомлює, що соціальні інвестиції потрібні для їх довгострокового розвитку і, рано чи пізно, 
принесуть економічний ефект. 

У нормативних документах ЄС визначається соціальна відповідальність бізнесу як концепція, 
в рамках якої компанії на добровільній основі інтегрують соціальну і екологічну політику в бізнес-
операції та їх взаємовідносини із колом пов’язаних з компанією організацій і людей. Такий підхід 
прийнято більшістю країн ЄС.  

Нерозуміння того, що дотримання принципів соціальної відповідальності бізнесу створює 
стійкий позитивний імідж підприємства, поступово враховується при укладенні угод, проведенні 
тендерів, одержанні кредитів, взаємодії з органами влади різного рівня, свідчить про невирішені 
проблеми у свідомості вітчизняного менеджменту.  

Останнім часом соціальна відповідальність відіграє важливу роль для підприємств, сталий 
розвиток яких характеризується трьома складовими: економічною, екологічною та соціальною. 
Ефективна система контролю з боку державних органів та внутрішнього контролю на підприємстві 
однозначно сприяють посиленню зацікавленості суб’єктів господарювання підвищувати соціальні 
стандарти діяльності бізнесу. Проблема реалізації і популяризації принципів соціальної 
відповідальності може бути вирішена не тільки шляхом ініціативи і запровадження з боку держави 
регулятивних заходів. Так, встановлення певних соціальних гарантій та відповідальності за їх 
недотримання з поєднанням дієвої системи контролю певним чином ніби покращують ситуацію, 
але, як показує практика, лише формально. 

З одного боку є підприємства – суб’єкти суспільного інтересу, на які спрямована особлива 
увага суспільства, звітність яких публічно оприлюднюється, перевіряється як незалежними 
аудиторами, так і контролюючими органами. Більшість таких суб’єктів, сприяючи становленню 
суспільства, намагаються забезпечити себе і необхідною кількістю співробітників, і достатнім 
числом клієнтів, і створити собі гідну репутацію. Багато компаній вкладають кошти в розвиток 
інфраструктури, медичну і освітню сфери, чому сприяє реалізація реформ в Україні та 
децентралізація [1]. 

З іншого – малий і середній бізнес, де хоча водночас зайнята більша частина населення, 
сфокусований не на популяризацію своєї соціальної активності, а на швидкі прибутки і мінімізацію 
податкового навантаження. Відновлення певного рівня соціально-етичної поведінки суб’єктів 
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малого підприємництва неможливе без відновлення довіри до органів влади, особливо на місцевому 
рівні. Багато, хто з провідних науковців, політиків, практиків стверджують, що малий і середній 
бізнес є осередком тіньової економіки і ухилення від сплати податків. Але, якраз відсутність 
прозорих правил і реальної підтримки соціальної відповідальності бізнесу з боку держави і 
зумовлюють такий стан речей. 

Отже, існує низка перешкод, що заважають національним підприємствам впроваджувати 
систему соціальної відповідальності, зокрема: недосконалість законодавчої й нормативно-правової 
бази, відсутність сформованої і дієвої незалежної оцінки результатів соціальних програм, 
стандартів і якості підготовки фахівців. 

Hозробка нових і удосконалення застосовуваних форм і методів контролю однозначно 
сприятимуть дотриманню соціальних стандартів і посиленню соціальної відповідальності бізнесу. 
Для визначення напрямів вирішення проблем соціальної відповідальності бізнесу потрібні 
теоретично обґрунтовані дослідження зв’язків між бізнесом і суспільством та перешкод на шляху 
до соціальної спрямованості підприємницьких структур. Дискусійним залишається питання 
розширення законодавчої регламентації соціальних стандартів та відповідальності за їх порушення.  

 
1. УНИАН [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Ответственность бизнеса: готова 

ли Украина перейти на европейские принципы. – Режим доступу: 
www.unian.net/economics/other/10129214-otvetstvennost-biznesa-gotova-li-ukraina-pereyti-na-
evropeyskie-principy.htmlhttps://www.unian.net/economics/other/10129214-otvetstvennost-biznesa-
gotova-li-ukraina-pereyti-na-evropeyskie-principy.html (дата звернення 10.09.2019). – Назва з екрана. 
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В. І. Бачинський, А. В. Кондрич 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ:  

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
У сучасних умовах господарювання відбуваються динамічні зміни у бізнес-середовищі, 

запроваджуються новітні концепції менеджменту, змінюється видова структура обліку, формуються 
сучасні системи управлінського обліку, що, відповідно, потребує змін у підходах, методах та технології 
організації бухгалтерського обліку. Можна узагальнено стверджувати, що підвищення ефективності 
функціонування облікових систем у повній мірі залежить від рівня їх організації загалом, та облікового 
процесу зокрема.  

Обліковий процес за своїм характером є динамічним, а це обумовлює адекватних змін його усіх 
складових елементів кожного з етапів обліку – первинного, поточного та підсумкового. Слід зауважити, 
що необхідність таких змін не завжди відповідає реальному стану речей в основному через наявність 
проблем методичного, технологічного та організаційного характеру. З нашого погляду найбільшої 
уваги потребує організація облікових номенклатур, оскільки поняття номенклатури в процесі 
організації бухгалтерського обліку є центральним. По-перше, він стосується кожного з видів обліку 
(фінансового, управлінського, податкового тощо), усіх об’єктів обліку за топологічними ділянками, 
притаманний первинному, поточному і підсумковому етапам облікового процесу. По-друге, розуміння 
поняття облікової номенклатури їх формування та наявність дозволяє організовувати роботу 
бухгалтерів з упорядкування великих масивів облікової інформації, усувати дублювання даних, 
активніше запроваджувати комп’ютерні засоби, програмне забезпечення в обліковий процес, 
створювати та застосовувати носії первинної облікової інформації, регістри обліку та форми звітності. 
По-третє, добре структуровані облікові номенклатури забезпечують логічні ланцюжки в систематизації, 
групуванні та формуванні інформаційних показників для вирішення управлінських завдань, прийняття 
управлінських рішень і досягнення управлінських цілей. 

Термін “облікова номенклатура” введений в організацію бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю видатними вченими Кузьмінським А.М. та Сопко В.В. з метою означення базового обсягу та 
структури інформації, що продукується системою бухгалтерського обліку. Ці вчені трактують облікову 
номенклатуру як перелік засобів підприємства, джерел їхнього утворення й результатів господарської 
діяльності, що повинні знайти відображення в бухгалтерському обліку. Ряд інших науковців 
розглядають облікові номенклатури як кількісні та якісні параметри, що характеризують бізнес-процес 
та його результати, інші – як сукупність облікових інформаційних даних, які стосуються  господарських 
фактів і операцій. Варто відзначити, що окремими дослідниками з організації бухгалтерського обліку 
облікові номенклатури ототожнюються з поняттям показника діяльності. Отже термін “облікова 
номенклатура” потребує однозначності в трактуванні його змісту і подальших досліджень щодо його 
використання у змінних умовах сьогодення. 

Наукові дослідження та практика організації бухгалтерського обліку обґрунтовують пряму 
залежність зміни облікових номенклатур при запровадженні сучасних концепцій і моделей 
менеджменту (процесне управління, система збалансованих показників (стратегічних карт), контролінг 
тощо). Вважаємо, що усі моделі ґрунтуються на фінансовій і нефінансовій інформації яка продукується 
системами переважно управлінського обліку та частково фінансового обліку. Перегляд облікових 
номенклатур стає нагальною проблемою в організації обліку. При їх формуванні варто опиратись на 
принципи організації обліку та враховувати вимоги щодо формування управлінської інформації. 
Облікові номенклатури при запровадженні нових моделей менеджменту доцільно формувати шляхом 
декомпозиції управлінських цілей і завдань з врахуванням ієрархії рівнів управління (стратегічного, 
тактичного і операційного), а також з врахуванням перспектив (клієтська, фінансова, бізнес-процесів, 
кадрова тощо). Отже, такий підхід дозволить формувати облікові номенклатури як за ієрархічними 
рівнями управління, так і за процесами. 
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А. Б. Бойчук 
Національний університет “Львівська політехніка” 

 
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Проблема тінізації доходів громадян присутня чи не у кожній державі світу, утім рівень та 
вагомість цієї проблеми у кожній державі є різними. Науковці встановили, що величина заробітних 
плат у конвертах напряму залежить від рівня економічного розвитку країни. Залежність цих 
факторів є обернено-пропорційна, – чим вищий рівень економічного розвитку держави – тим менша 
тонізація доходів її громадян. Як зазначається у роботі Г.Т. Куліков [1], в Україні 40-45% заробітної 
плати виплачується у конвертах, через що держбюджет та місцеві бюджети щорічно недо-
отримують десятки мільярдів гривень податків. Для порівняння у країнах Євросоюзу частка зарплат 
у конвертах коливається від 1% до 23%. Найвищий рівень – у найбіднішій країні Євросоюзу – 
Румунії (23%). Найнижчий – у лідерів Євросоюзу Франції, Великобританії, Німеччини, де рівень 
сірої заробітної плати не перевищує 1%. Середній же показник тонізації доходів громадян у 
Євросоюзі становить 5% [1]. 

Серед наявних видів заробітних плат включаючи офіційних та тіньовий сектори доцільно 
виділити три: 1) біла заробітна плата – оплата праці, яка виплачується працівнику та з якої у повній 
мірі утримуються податок з доходів фізичних осіб і військовий збір та сплачується єдиний 
соціальний внесок; 2) чорна заробітна плата – оплата праці, яка виплачується працівнику та з якої в 
державний і місцевий бюджети не сплачується жодних утримань та відрахувань, – виплачується, як 
правило, тіньовою готівкою; 3) сіра заробітна плата – оплата праці, яка виплачується працівнику, та 
з якої лише частково утримується ПДФО та військовий збір та виплачується ЄСВ. 

Останній варіант є найбільш поширеним на сьогодні у приватному секторі економіки нашої 
держави. В такому випадку роботодавець сплачує відповідні зобов’язання за податками і зборами 
та відрахування на соціальні з частини заробітної плати працівника яка є близькою до мінімальної, 
а решту – виплачує працівнику “у конверті”. В такій ситуації роботодавець є захищеним, оскільки 
його працівники є зареєстровані та отримують офіційну заробітну плату, хоч і мінімальну, або 
близьку до мінімальної, що не дає можливості контролюючим органам пред’явити роботодавцю 
претензії щодо порушення законодавства. В певній мірі у цій ситуації задоволений і працівник, 
якому рахується трудовий та страховий стаж та сплачуються відрахування з єдиного соціально 
внеску. 

Проведені дослідження дають змогу виділити наступні фактори утворення тінізації заробітної 
плати: 

1. Низький рівень заробітної плати в державному секторі економіки; 
2. Надмірний податковий тягар як на суб’єкт господарювання, так і на самих працівників; 
3. Нестабільність податкового законодавства; 
4. Низький рівень пенсійного забезпеченні громадян, що не мотивує їх вимагати від 

роботодавців детінізації заробітної плати для збільшення сплати єдиного соціального внеску. 
5. Бажання суб’єктів господарювання максимізувати прибутки. 
Варто зазначити, що державою протягом останніх кількох років зроблено значний поступ в 

плані детінізації доходів громадян.  Суттєво зросли штрафи за фактичний допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового договору чи оформлення працівника на неповний робочий час у 
разі фактичного виконання роботи ним повний робочий час. Штраф за вище перелічені порушення 
становить 30 мінімальних заробітних плат, що в 2019 році еквівалентно 125 190 грн. 

Крім того багато зроблено для того, щоб зменшити податкове навантаження на фонд оплати 
праці підприємств. Зокрема у грудні 2015 року українським парламентом було майже вдвічі 
зменшено ставку ЄСВ: з 36.76 – 49.7 до 22%. 
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Також протягом останніх років в рази зросла мінімальна заробітна плата з 1600 грн. у 2016 
році до 4173 у 2019-му. 

Втім, вище перелічені заходи дали лише частковий результат. В основному це сприяло для 
переходу су’єктами господарювання від чорної “чорної” оплати праці свої працівників до “сірої”. 

Тому, важливо в подальшому продовжувати роботу з детінізації доходів громадян, яка має 
грунтуватися на двох основних аспектах: мотиваційному та адміністративному. Під 
адміністративною складовою розуміємо посилення контролю з боку державних органів для 
збільшення збору податкі та зменшення розмірів тіньової заробітної плати. Зокрема важливим є:  

1. Збільшення розмірів штрафів не лише за не працевлаштування працівника, а й за 
заниження його офіційної заробітної плати; 

2. Посилення контролю з боку держави для виявлення випадків не оформлення працівників, 
або заниження їх офіційних доходів. 

3. Посилення зв’язку між фактично сплаченим розміром ЄСВ та розміром пенсійного 
забезпечення (введення пенсійної реформи з накопичувальною персоніфікованою системою) 

4. Встановлювати не лише мінімальну заробітну плату, а й відповідні коригувальні 
коефіцієнти для кожної спеціальності та тарифного розряду. 

Ці та інші кроки дадуть змогу суттєво зменшити рівень тонізації заробітної плати у 
приватному секторі економіки та збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів та пенсійного 
фонду та, безумовно, дадуть значний поштовх для соціально-економічного розвитку держави. 

 
1. Куліков Г.Т. Детінізація заробітної плати найманих працівників / Г.Т. Куліков // Ринок 

праці та зайнятість населення. – 2016. – №20. – С 14-17. 2. Сайт Державної служби статистики 
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstst.gov.ua. 
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Т. М. Болгар 
Університет імені Альфреда Нобеля 

 
МОРАЛЬНІ РИЗИКИ  

ПРИ РОЗРАХУНКАХ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 
 

У сучасних розрахунках підприємств та організацій важливим є своєчасність і точність 
проведення таких операцій, адже від розуміння інтересів та вміння у повному обсязі задовольнити 
потреби, залежить забезпечення управління підприємтвом. 

Основними проблемами, що виникають при веденні сучасного бізнесу, є недооцінка 
важливості формування інформаціно-аналітичного забезпечення управління діяльності підприємст-
ва щодо розрахунків з покупцями та замовниками. Адже фінансовий стан суб’єктів господарю-
вання, його платоспроможність великою мірою залежить від чітко спланованої, безперебійної 
організації таких розрахунків. 

Важливу роль в інформаційній системі обліку розрахунків підприємства займає система 
обробки даних, схематично вона подана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема обробки інформаційних даних 
 
У системі обліку розрахунків підприємства, інформація, що дозволяє виявити закономірності 

й тенденції формування доходів і горошових надходжень, дозволяє менеджерам встановити та 
оцінити основні фактори позитивного і негативного впливу на процес формування і використання 
коштів, виявити резерви і збільшити рівень прибутковості діяльності підприємства та мінімізувати 
виникнення заборгованості. 

Стан розрахунків з покупцями впливає не лише на фінансовий стан суб’єктів госпо-
дарювання, а і в цілому на фінансову стабільність України на світовому ринку. 

Зручним та оперативним способом розрахунків є використання мережі Інтернет. Одночасно, 
у 2019 році суттєво зросла кількість незаконних дій – сумнівних операцій, що проводиться у мережі 
Інтернет. Такий тренд пояснюється зміною фокусу уваги шахраїв з технологічних методів 
шахрайства на людський фактор, що потребує від усіх учасників платіжного ринку реалізації 
заходів з підвищення фінансової безпеки. На сьогодні безготівкові розрахунки набувають 
поширення в Україні, а їх обсяг та кількість постійно зростають. Разом з тим слід зауважити, що 
розвитку набуло таке негативне явише, як інтернет-шахрайство, котре проявляється у використанні 
шкідливих програм (вірусів), підроблених сайтів з метою компрометації реквізитів електронних 
платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем інтернет/мобільного банкінгу, а також 
розповсюдження (продаж, поширення) інформації щодо скомпрометованих даних. 

Отже, можемо констатувати, що паралельно з цим розвитком складається ситуація, котра 
характеризується підвищенням моральних ризиків. Моральний ризик – це дії економічних агентів з 
максимізації їх власної корисності у збиток іншим внаслідок нерівності інформації і відмінності 
інтересів, що проявляються у зміні поведінки однієї із сторін контракту. Асиметричність інформації 
створює можливість зловживання одного з учасників операцій неінформованістю контрагента [1]. 

Інформаційні 
дані 

Інформаційна 
система 

Трансформація 
(аналіз даних) 

Системні кінцеві показники 
(звіти, документи) 

Інформація для прийняття рішень і контролю виконання поставлених завдань 
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Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення” зобов’язує суб’єктів первинного фінансового моніторингу, якими у тому числі є банки, 
здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та 
уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй 
діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків, проводити аналіз відповідності 
фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та 
фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, 
підтверджувати під час проведення верифікації відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта 
(представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а 
також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх 
чинність (дійсність) тощо [2]. 

Окремої уваги потребує питання опрацювання ризиків недотримання/порушення банками 
вимог і рекомендацій, що стосуються фінансового моніторингу, оскільки це створює додаткове 
підґрунтя для впровадження шахраями злочинних схем та сприяє збільшенню можливих збитків від 
такого шахрайства. 

У разі шахрайства з фінансовими ресурсами (у тому числі при проведенні розрахунків) 
шляхом використання підроблених документів у діях винного вбачається не конкуренція частини і 
цілого, а різнооб’єктна ідеальна сукупність злочинів, у зв’язку з чим вчинене слід кваліфікувати за 
сукупністю злочинів, передбачених статтями 222, 358 (366) Кримінального кодексу України [3]. 

Отже, важливість інформаційної системи в обліку розрахунків можна визначити як набір 
процедур, таких як процес, збір і переробка інформації для підтримки планування, прийняття 
рішень, координації і контролю, а також як один із шляхів мінімізації впливу моральних ризиків на 
діяльність підприємства. 

 
1. Т. М. Болгар Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи : 

монографія / Т. М.Болгар – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2013. – 368 с. 2. Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон 
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. 
3. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://yurist-
online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/013.php 
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М. І. Бондар, Т. А. Бондар 
ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” 

 
СУТТЄВІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 
Управління підприємством на основі концепції сталого розвитку забезпечує баланс між 

економічною, соціальною та екологічною компонентами бізнесу та інтересами стейкхолдерів. 
Інформування зацікавлених осіб про результати такого менеджменту забезпечує звіт про 
управління (далі – Звіт). Оптимальний зміст Звіту повинен ґрунтуватися на детальному аналізі 
інтересів усіх стейкхолдерів, визначенні найвпливовіших та найважливіших серед них, 
встановленні пріоритетів взаємодії різних груп стейкхолдерів із діяльністю підприємства. Такий 
стейкхолдер-орієнтований підхід щодо складання Звіту дозволить  сформувати належний рівень їх 
довіри, залучити їх до співпраці та посилити відповідальність у сфері сталого розвитку. 

При складанні Звіту підприємство повинно розкрити таку інформацію, яка дозволить 
стейкхолдерам приймати обґрунтовані рішення щодо впливу діяльності підприємства на економіку, 
навколишнє середовище та / або суспільство, а також наслідків такої діяльності.  Визначення обсягу 
такої інформації достатньо кропіткий процес. Із широкого спектру існуючих показників, які можуть 
розкрити ризики, вплив та наслідки діяльності підприємства, при складанні  звіту необхідно обрати 
ті, які будуть нести суттєве змістовне навантаження для певних груп стейкхолдерів. При цьому, 
одні і ті ж самі показники можуть бути суттєвими для одних стейкхолдерів, і в той же час ніяким 
чином не зачіпати інтереси інших. Тобто, при складанні Звіту необхідно дотримуватися принципу 
“суттєвості”.    

Принцип “суттєвості” добре відомий бухгалтерам, аудиторам та користувачам фінансової 
звітності. Однак, для цілей складання Звіту визначення суттєвості нефінансової інформації набагато 
складніше, оскільки не існує практики визначення фінансового порогу. Це підвищує ризик 
виникнення різних суджень про суттєвість між різними стейкхолдерами. Для складання фінансової 
звітності та Звіту принцип “суттєвості” має істотні відмінності за формою і змістом. Так, у 
фінансовій звітності суттєвість розглядається як поріг впливу на економічні рішення користувачів 
бухгалтерського обліку підприємства, у т.ч. інвесторів. Концепція принципу суттєвості при 
складанні Звіту стосується широкого спектра подій і зацікавлених сторін. Суттєвість не 
обмежується лише показниками соціальної відповідальності, оскільки має в своїй основі фінансову 
складову, що ще раз підтверджує її місце в системі бухгалтерської звітності. 

Відповідно до Посібника з підготовки інтегрованих звітів (Guidance for the preparation of 
integrated reports), опублікованих Міжнародною інтегрованою радою зі  звітності (IIRC), при 
визначенні суттєвості відносно нефінансової інформації при складанні Звіту  необхідно 
враховувати три критерія: мету, інтереси стейкхолдерів та обсяг.  Відповідно до рекомендацій 
GRI, звіт повинен розкривати ті аспекти, які відображають суттєвий вплив підприємства на 
економіку, навколишнє середовище і суспільство, та/або на оцінки і рішення зацікавлених сторін. 
Суттєвість визначається за допомогою порогу, при перевищенні якого питання або показник стає 
досить важливим для включення в Звіт.  Для визначення такого поргу суттєвості можна застосувати 
елементи SWOT-аналізу. Разом з тим, при визначенні суттєвості інформації Керівництво 
2017/C215/01 наголошує на врахуванні внутрішніх (бізнес-модель, стратегія та основні ризики, 
вплив і наслідки діяльності)  та зовнішніх (основні галузеві проблеми, інтереси та очікування 
стейкхолдерів, громадська політика та регуляторні фактори) чинників. 

На основі аналізу інформації означених документів, вважаємо, що при визначенні обсягу 
суттєвої інформації, яка повинна бути розкрита у Звіті, слід проаналізувати ключові аспекти 
діяльності підприємства (як внутрішні, так і зовнішні)  та розкрити ті показники, які надають 
найбільш важливу інформацію стейкхолдерам для оцінки стану та розвитку, продуктивності, 
впливу та наслідків діяльності підприємства (див. рис.1). 
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Рис.1. Ключові аспекти діяльності підприємства, які необхідно враховувати при 
визначенні суттєвості інформації при складанні звіту. 

 
При цьому, якщо певний аспект діяльності підприємства був визнаний суттєвим, але жоден 

показник по ньому розкритий не був, то у Звіті необхідно вказати причину відсутності такої 
інформації. Разом з тим важливо, щоб підприємства розкривали додаткову нефінансову 
інформацію, яка може не охоплюватися основними показниками та не мати суттєвого значення для 
значної кількості стейкхолдерів. 

Підприємство повинно розкрити суттєву інформацію про основні ризики незалежно від того, 
якими чинниками вони спричинені (внутрішніми чи зовнішніми), і в той же час пояснити методи і 
способи, які використовувалися для оцінки таких ризиків і визначення їх рівня. Також необхідно 
вказати будь-які суттєві зміни у визначенні ризиків та способів їх управління у звітному році. 
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ПРОГРАМА ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

У РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 

 
Розвиток сучасного бізнесу відбувається в епоху, коли цифризація радикально змінила не лише 

інформаційні процеси, а суть економічних відносин, суспільні орієнтири, а отже, конкурентну 
ситуацію, усуваючи рамки можливостей для здобуття конкурентних переваг у цифровій сфері. При 
наявній, на перший погляд, складності цифризація забезпечує простий підхід розвитку “бери та 
працюй”, що пояснюється можливістю для компаній підключитися до процесів без необхідності 
складної перебудови всієї діяльності. Це нова сервісна послуга для бізнесу, що дозволяє організувати 
діяльність дешевше та швидше порівняно з традиційними механізмами, засобами та процедурами. З 
іншого боку, цифризація не має розглядатись як ще одне завдання, реалізація якого у короткий час 
забезпечить беззаперечні переваги, тобто “створить диво на рівному місці” [1]. Це має бути 
трансформація на рівень вище звичайної імплементації технологій. Цифрова трансформація 
інформаційних та управлінських процесів полягає у встановленні цифрових пріоритетів розвитку та 
їх узгодження із загальною стратегією бізнесу Мова йде про зважену та відпрацьовану політику зміни 
місії діяльності підприємства та формування нових базових положень і процедур, що складають 
“дорожню карту” цифризації. 

Сучасна економіка трансформована у комплексну систему без ізольованих ланок розвитку, 
тобто з усуненням командно-адміністративної системи управління. Філософія модернової економіки 
полягає у співпраці, що досягається цифровими інструментами, а отже, забезпечує більшу гнучкість 
бізнес-процесів.  

Формування та реалізація цифрових ініціатив у бізнес-трансформації не відбувається 
“стихійно”. Дійсно, окремі підприємницькі структури задовольняються простим переходом на 
технологічні інновації без зміни культури цінностей, організаційної моделі та стратегії розвитку. Такі 
підтримуючі інновації є неефективними, оскільки не забезпечують реальних змін та не впливають на 
кінцевий результат – здобуття не стільки тимчасової переваги, а забезпечення конкурентної стійкості 
без зміни “Status Quo” у підприємницькому середовищі.  

Цифрові інструменти мають бути імплементовані в організаційну структуру підприємства з їх 
інтеграцією з поведінковими моделями, що дозволяє досягти ефективності в процесах ініціації та 
реалізації змін. Цифрова платформа має застосовуватись як середовище для налагодження ефективної 
взаємодії у підсистемах управління з виходом у зовнішнє середовище. Таким чином, цифрова 
ініціатива набуває статусу політики, що реалізується в пілотних проектах та впливає на місію 
підприємства.  

Дорожня карта цифризації бізнесу не має універсального характеру, оскільки кожна компанія 
вирізняється політикою діяльності, організаційною структурою, корпоративною культурою тощо. 
Проте, чотири кроки можна назвати обов’язковими для компанії, яка прийняла рішення про 
здійснення цифрових трансформацій діяльності. 

1. Кадрове перепроектування. Зміни передбачають готовність персоналу відповідати новим 
кваліфікаційним вимогам, а отже, процес цифризації є можливим за умови наявності відповідних 
фахівців або навчання персоналу. На цьому етапі кожна компанія приймає рішення про кадрове 
планування для забезпечення цифрової трансформації. Це може бути розширення персоналу за 
рахунок залучення нових фахівців з відповідними компетенціями. Також поширеним є варіант 
підвищення технологічної кваліфікації працівниками, що реалізується як повномасштабна кадрова 
політика, а не окремий приклад.  

2. Орієнтація на поведінкові моделі. Цифрова трансформація є ефективною, якщо сприймається 



 17 

позитивно та підтримується у всіх підсистемах підприємства. Через поведінкові моделі здійснюється 
інтеграція знань, навичок та досвіду персоналу, що генерує нове знання з технологічним аспектом, а 
отже, дозволяє проводити ефективну політику цифризації.  

3. Пріоритет аналітичних додатків баз даних. Аналітичний інструментарій є більш ефективним 
для стратегії цифрової трансформації, оскільки дозволяє своєчасно виявити інноваційні рушії змін і, 
таким чином, забезпечити формування моделей реакції з прогнозуванням реального результату, 
оцінкою перспектив, ризиків і обмежень. Аналітичні додатки корисні компаніям, які планують 
змінити фокус діяльності на користь інноваційних продуктів, цікавих для сучасного ринку, тобто 
передбачити уподобання споживачів та швидше конкурентів відреагувати на них.  

4. Зміна ієрархічної площини. Будь-яка стратегія виявляється неефективною, якщо наступає 
конфлікт інтересів або неврегульоване питання щодо ієрархії керівного впливу. Політика цифрової 
діяльності повністю усуває рамки ієрархії та орієнтує на горизонтальні взаємини між підсистемами. 
Гаслом такої політики є: “Вирішення завдання на місцях”. Керівництво “зверху” наразі є 
неефективним, оскільки не дозволяє оцінити реальність проблеми нижчого рівня та потребує більше 
часу та ресурсів.  

Таким чином, дорожня карта цифрового перетворення бізнесу, зокрема, обліково-аналітичного 
забезпечення управління – це складна система інформаційних, економічних та професійних відносин 
в середовищі діяльності підприємства [2]. Успішне перетворення обліково-аналітичного забезпечення 
управління передбачає імплементацію нової системи компетенцій, враховуючи інноваційні технології 
та тренди в сфері діяльності. У формуванні дорожньої карти важливо дотримуватись принципу 
конфронтації, який дозволяє вийти за рамки звичного стилю управління інформацією та знайти нові 
шляхи та підходи для інновацій в інформаційних процесах. Дорожня карта має бути розроблена для 
активації (ініціалізації), конструювання та інтеграції інформаційних процесів для їх поєднання із 
загальною моделлю бізнес розвитку як єдиного інформаційного комплексу, що забезпечує всі 
підсистеми діяльності підприємства із інтеграцією із зовнішнім середовищем. 

 
1. Schmidt E. The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives / E. Schmidt, J. 

Cohen. – Vintage; Reprint edition, 2013. – 337 p. 2. Bochulia T. Innovative changes in development of 
enterprise information system: digital transformations, behavioral technologies and new decisions: 
monograph / T. Bochulia. – Warsaw : Consilium Sp. z o.o., 2019. – 132 p. 
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В Україні поступово зростає важливість та значення формування раціональних та ефективних 
систем управління підприємством. Уся господарська діяльність в об'єднаннях підприємств, на 
підприємстві та в його підрозділах ґрунтується на рішеннях їх керівництва. управлінські рішення 
виступають як основа управління цими процесами на підприємстві. Головна особливість 
управлінських рішень полягає в тому, що вони сприяють забезпеченню безперебійної діяльності 
об'єкта управління, яка досягається їх прийняттям. 

Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації, 
необхідної для прийняття оптимальних рішень. формування та надання такої інформації є головним 
завданням обліку, виникнення і розвиток якого пов'язані саме з потребами менеджменту [1]. 

Бухгалтерський облік у цілому можна вважати однією комплексною інформаційною 
системою, а кожний з його розділів — підсистемою та комплексом задач. останні відрізняються від 
системи тим, що містять результативну інформацію про якісно різні активи корпорації: матеріальні, 
трудові, фінансові, яким відповідають розділи бухгалтерського обліку.  

Розглянемо детальніше сутність і особливості інформаційної системи. 
Інформаційна система представляє собою всю інфраструктуру підприємства, яка за 

допомогою якої здійснюється управління всіма інформаційними та документальними потоками, які 
включають перелічені обов’язкові елементи: 

− кадрові ресурси, що відповідають за конфігурацію ПК і його відповідність затвердженій 
інформаційній моделі. 

− регламент розвитку інформаційної моделі і правила внесення в неї змін; 
− інформаційна модель; 
− кадрові ресурси (департамент розвитку, консультанти), що відповідають за формування і 

розвиток інформаційної моделі; 
− програмний комплекс (ПК), конфігурація якого відповідає вимогам інформаційної моделі 

(програмний комплекс є основним рушієм і, одночасно, механізмом управління ІС); 
− регламент внесення змін в конфігурацію ПК і склад його функціональних модулів; 
− апаратно-технічна база, відповідна вимогам по експлуатації ПК (комп’ютери на робочих 

місцях, периферія, канали телекомунікації); 
− експлуатаційно-технічні кадрові ресурси, включаючи персонал по обслуговуванню 

апаратно-технічної бази; 
− правила використання ПК і призначені для користувача інструкції, регламент навчання і 

сертифікації користувачів [2]. 
Ключем до використання інформаційних систем та інформаційних комп’ютерних технологій 

для підтримки діяльності підприємств є налагодження зв’язків і бізнес-процесів як усередині 
підприємств, так і між ними. Цей процес потребує створення внутрішніх організаційних бізнес-
процесів і зв’язків, які здатні полегшити б переміщення потрібної інформації як між підрозділами 
підприємства, відповідальними за рекламу, збут, закупівлю, виробництво, фінанси, транспор-
тування і розподіл, так і між контрагентами на всіх етапах створення доданої вартості. 
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Важливим фактором при створенні комплексних інформаційних систем, що оперують 
даними, утвореними різними додатками (наприклад, бухгалтерією, кадрами тощо), є створення 
універсального набору завдань, що дає можливість користувачам системи в одному місці, не 
переключаючись між різними додатками, одержувати актуальну інформацію для опрацювання тих 
або інших матеріалів: доручень, наказів, різних повідомлень (про успішність виконання робіт 
тощо). Варто відмітити, що який би підрозділ, відділ не розглядався, поряд з документами, що 
складають для його фахівців основний потік інформації (наприклад, для фінансового відділу – 
різноманітні фінансові документи, для конструкторського – креслення і технічна документація 
тощо). Існують різні організаційно-розпорядчі документи, прямо не пов’язані з професійною 
діяльністю даного підрозділу, але з якими, усі фахівці, без винятку, працюють, одна частина з них, 
до того ж – створює, а інша – редагує або затверджує документи згідно з тим рангом, який вони 
займають у цій організації. 

Система управління діловими процесами дещо інша, а як інтегруюче ядро будь-якої 
інформаційної системи, є можливість дуже гнучко простежувати відношення завдання → 
опрацьовувані дані → діловий процес. Саме такий підхід уможливлює “оживити” інформацію, 
зробити її активною як стосовно користувачів, які мають її опрацювати, так і стосовно тих хто 
контролює хід виконання робіт. 

 
1. Шепелюк В.А. Значення управлінського обліку в процесі прийняття управлінських рішень/ 

В.А. Шепелюк //Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і 
аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали V Міжнародної науково-
практичної конференції (27 червня 2013р.) – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного 
університету.2013- с. 176-178. 2. Корнєв О.В. Корпоративні інформаційні системи [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://intkonf.org/kornev-ov-korporativni-informatsiyni-sistemi. 
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СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН РАХУНКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ПІДСИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
 
Останніми роками у великих підприємствах широкого поширення набуває практика 

використання структурованих планів рахунків, які є дуже гнучкими, дозволяють у десятки разів 
підвищити рівень аналітичності й інформаційну місткість стратегічного фінансового обліку, 
забезпечувати розмежування доступу користувачів до окремих його модулів, блоків і сегментів в 
умовах використання сучасних інформаційно-комп’ютерних і мережевих технологій, що дає змогу 
безпосередньо з комп’ютерної системи обліку та без додаткових операцій проводити аналіз облікових 
даних. 

Структурований робочий план рахунків виник у період нафтової кризи 70-х рр. ХХ ст. у США. 
Його структуризація почалась у енергетичних підприємствах (електро- і теплоелектростанції, 
нафтопереробні заводи), коли робочі плани рахунків приводились у відповідність до структури 
підприємств для визначення результатів діяльності за центрами виникнення витрат [2, с. 11-12].  

Генерування структурованого плану рахунків як окремого засобу бухгалтерського інжинірингу 
була зумовлена виникненням управлінських потреб у більш деталізованій обліковій інформації та 
стала можливою завдяки підвищенню рівня обробки облікових даних комп’ютерною технікою за 
допомогою передових програмних засобів, можливістю швидкісної передачі облікових даних та їх 
безпечного зберігання. 

Основна відмінність структурованих планів рахунків від традиційних зводиться до їх побудови 
на базі принципів архітектоніки: інтеграційної, адаптивної, структурованої, фрактальної, аналітичної, 
трансакційної та ін.  

Структурований план рахунків передбачає багатосегментний принцип побудови, складну 
жорстку систему взаємозв’язків розділів і використання багатозначної системи кодування з 
урахуванням сучасних можливостей інформаційних систем [2, с. 12].  

Таким чином, імплементація структурованого плану рахунків у побудові підсистеми 
стратегічного фінансового обліку підприємства суттєво змінює її характер,  інформаційну ємність і 
можливості застосування, дозволяючи враховувати: 1) специфіку організаційної структури 
підприємства; 2) особливості системи стратегічного менеджменту (побудова стратегій у розрізі 
стратегічних бізнес-одиниць); 3) структуру обліково-аналітичної системи підприємства; 4) рівень 
організаційного та функціонального інформаційно-комп’ютерного забезпечення на підприємстві 
тощо. Це дозволить забезпечити його безперешкодне впровадження на рівні облікових і 
управлінських програмних продуктів (ERP-систем) для задоволення різноманітних інформаційних 
потреб різних груп користувачів облікової інформації. 

На думку О. М. Селезньової та Е. С. Аракельянц, стратегічний структурований план рахунків 
може будуватися за одним із таких напрямків: 1) план рахунків комерційних організацій: 8 розділів; 
2) план рахунків фінансової оптики: 10 розділів; 3) план рахунків виробничої оптики: 10 розділів [1, 
с. 4].  

Вважаємо, що з метою забезпечення інформаційних можливостей обґрунтування й оцінки 
ефективності обраної підприємством стратегії доцільним є використання першого варіанта, що має 
бути доповнений адекватними субрахунками й аналітичними рахунками, які відображатимуть і 
враховуватимуть специфіку діяльності підприємства, вимоги системи стратегічного менеджменту, 
облікову й інформаційну архітектури підприємства. 

У табл. 1 запропоновано макет стратегічного структурованого плану рахунків, що будується на 
основі використання системи рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків, об’єднаних модульною 
структурою. 
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Таблиця 1 
Запропонований макет стратегічного структурованого плану рахунків 

Групи рахунків 
Розділ 

1 
Розділ 

2 
Розділ 

3 
Розділ 

4 
Розділ 

5 
Розділ 

6 
Розділ 

7 
Розділ 

8 

Структуровані субрахунки 1-3 
порядку й аналітичні рахунки 1-3 
порядку, що використовуються 
для визначення результатів 

діяльності Відповідні рахунки згідно з діючим планом рахунків 

Субрахунок 1-го порядку 
“Стратегічні бізнес-одиниці” + + + + + + + + 

Субрахунок 2-го порядку 
“Стратегічні бізнес-зони” + + + + + + + + 

Субрахунок 3-го порядку 
“Стратегічні види діяльності” + + + + + + + + 

Аналітичний рахунок 1-го порядку 
“Підрозділи підприємства”      + + + 

Аналітичний рахунок 2-го порядку 
“Види продукції, замовлення 
тощо” 

     + + + 

Аналітичний рахунок 3-го порядку 
“Елементи витрат”      + + + 

 
Пропонований макет структурованого плану рахунків забезпечує стратегічне управління 

ресурсним потенціалом підприємств у розрізі стратегічних бізнес-одиниць, стратегічних бізнес-зон, 
видів діяльності тощо. Його застосування на підприємствах в умовах запровадження ERP-систем 
забезпечує порівнянність агрегованих даних на всіх рівнях управління, структурує інформацію щодо 
виділених об’єктів обліку відповідно до потреб стратегічного менеджменту, підвищуючи 
оперативність і ефективність прийняття управлінських рішень на основі даних стратегічного 
фінансового обліку. Балансові рахунки в запропонованому макеті представлені п’ятьма розділами: 
необоротні активи; запаси; кошти, розрахунки та інші активи; власний капітал і забезпечення 
зобов’язань; зобов’язання. Рахунки витрат, доходів і результатів сформовані трьома розділами: 
доходи і результати діяльності; витрати за елементами; витрати діяльності. 

Кількість облікових позицій структурованого робочого плану рахунків залежить від специфіки 
діяльності підприємства, рівня розвитку його організаційної структури, кількості стратегічних бізнес-
одиниць і бізнес-зон, кількості видів продукції, елементів затрат тощо і в середньому може становити 
від кількох сотень до кількох тисяч позицій. 
 

1. Селезнёва Е. М., Аракельянц Э. С. Методическое обеспечение стратегического учета. 
Науковедение. 2013. № 3. С. 1-8. 2. Солоненко А. А. Интеграция видов учета в рамках единого плана 
счетов. Научный журнал КубГАУ. 2011. № 71. С. 1-16. 



 22 

О. Ю. Бурдик 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ДОХОДІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ 

 
Розвиток пасажирського автомобільного транспорту є характерним для сучасної України, 

оскільки даний вид транспорту є одним з основних перевізників пасажирів. Так, за звітний 2017 рік 
пасажирообіг автомобільним транспортом становив 38% від паса жирообігу всіх інших видів 
транспорту. У той же час перевезення пасажирів тролейбусами становило – 6%, трамваями – 3%. 
Галузевою особливістю автомобільного транспорту є те, що саме він є зв’язуючою складовою 
транспортної системи, об’єднуючи маршрути залізничного, повітряного, річкового та морського 
транспорту. 

За результатами нашого дослідження понад 95% від загальної суми доходів автотранспортні 
підприємства отримують від пасажирських перевезень. Тому, саме від методологічно та 
організаційно правильної побудови обліку пасажирських перевезень залежить рентабельність 
підприємств досліджуваної галузі.  

Для збільшення доходів автотранспортних підприємств, що здійснюють пасажирські 
перевезення, особливої актуальності набуває вирішення ряду проблем, починаючи від державного 
контролю за ліцензуванням перевізників та врегулюванням проблеми пільгових перевезень до 
покращення автопарку. У даний час проводиться реформування транспортної інфраструктури 
України, завдяки якій впроваджується ряд інноваційних змін, а саме: створюється електронна 
система “Кабінет перевізника”, яка дає можливість перевіряти наявність ліцензії на перевезення та 
отримувати необхідні адміністративні послуги в електронному вигляді.  

У розвитку автотранспортного перевезення пасажирів важливу роль відіграє тарифна 
політика, яка забезпечує, в першу чергу, баланс між оплатою за пасажирські перевезення та 
обсягом витрат на надання цих перевезень.  

Важливо, що перевезення пасажирів у звичайному режимі для автотранспортного 
підприємства є менш дохідним Це зумовлено тим, що значна частина пасажирів є користувачами 
пільгового проїзду, який відшкодовується лише частково, оскільки дане відшкодування залежить не 
лише від меж асигнувань відповідної статті місцевого бюджету, але й від відносної (умовної) 
кількості перевезених пільговиків. На нашу думку, необхідне чітке визначення кількості перевезень 
пільгових категорій пасажирів на всіх маршрутах міських перевезень. Оскільки на сьогоднішній 
день кількість пільговиків визначається згідно акту обстеження пасажиропотоку на міському 
маршруті звичайного режиму із визначенням коефіцієнту співвідношення пільгових і платних 
пасажирів, що є доволі умовним і малоінформативним.  

З метою чіткого обліку пасажирів пільгових категорій надзвичайно важливим є впровадження 
автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. Особи пільгових категорій, 
зареєстровані в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу, 
отримуватимуть з Центру обслуговування пасажирів е-квитки. Введення в експлуатацію зазначених 
квитків необхідне для вирішення ще однієї проблеми – невидачі водієм автобуса квитків для 
проїзду пасажирам, що призводить до зменшення виручки (доходу) автотранспортного підпри-
ємства. До того ж, це унеможливлює ведення чіткого обліку пасажиропотоку певного напряму.  

Важливого значення набуває також методика синтетичного та аналітичного обліку доходів 
автотранспортного підприємства. Так, згідно діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку дохід 
від пасажирських перевезень в бухгалтерії рекомендовано обліковувати на рахунку 703 “Дохід від 
реалізації робіт та послуг”. Нам вважається, що для більш чіткої картини і більшої аналітичності 
доцільно організувати облік доходу від пасажирських перевезень за кожним режимом перевезення з 
використанням таких аналітичних рахунків (субрахунків другого порядку): 7031 “Дохід від 
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перевезень пасажирів у звичайному режимі руху”, 7032 “Дохід від перевезень пасажирів у 
експресному режимі руху”, 7033 “Дохід від перевезень пасажирів нічними автобусами”. 

Певну специфіку у формуванні доходу від надання послуг з перевезення пасажирів має 
відображення отриманих сум компенсацій з місцевого бюджету. Отримані суми, згідно методики 
Мінфіну України необхідно відображати в синтетичному обліку на рахунку 48 “Цільове 
фінансування та цільові надходження”. На наш погляд, ця рекомендація має занадто узагальнений 
характер та губиться аналітика. Вперше на цю проблему звернув увагу проф. П. Й. Атамас, який 
запропонував застосовувати в синтетичному обліку розрахунків з бюджетом за нарахованими 
відшкодуваннями та отриманою компенсацією субрахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”. 
Таку методику ми вважаємо більш раціональною і також підтримуємо.  

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що діяльність автотранс-
портних підприємств є досить специфічною. Вона суттєво впливає на методику та організацію 
формування й обліку доходів, як основного елемента при визначенні фінансових результатів. Так, 
збільшення доходів автотранспортного підприємства сприятиме його розвитку, даватиме можли-
вість оновлювати автопарк та покращувати сервіс перевезення пасажирів, а покращення аналі-
тичності (введення субрахунку за кожним режимом руху пасажирів), є важливим не лише для 
ведення бухгалтерському обліку на підприємстві, а й необхідним для прийняття раціональних 
управлінських рішень. Враховуючи те, що джерелом доходів є не лише виручка від перевезення 
пасажирів, а й компенсація за безоплатні перевезення за рахунок місцевого бюджету, то в 
автогосподарствах, поряд з бухгалтерським, доцільно вести також внутрішньогосподарський 
оперативний облік, який дасть можливість точніше визначати кількість міських перевезень 
пільгових категорій пасажирів на всіх маршрутах та повноту їх відшкодування. Для цього 
необхідно запровадити автоматизовану систему обліку плати за проїзд, так як повна компенсація 
кількості пільгових перевезень дасть можливість автотранспортним підприємствам уникати 
збитковості. До того ж, чітка картина пасажирообігу необхідна для складання графіків руху 
автотранспорту, уникаючи збитковості маршрутів, до того ж дасть можливість більш точно 
обґрунтовувати вартість проїзду – основного елементу доходу автотранспортного підприємства, що 
займається пасажирськими перевезеннями. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА 
УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

УКРАЇНИ 
 
Науково-технічні можливості є тим локомотивом, що веде економіку держави вперед, 

посилюючи її конкурентоспроможність та розвиваючи реальний сектор економіки. Тому питання 
дотримання науково-технологічної безпеки є актуальними в будь який час, для України – особливо 
зараз, в умовах військово-політичної нестабільності.  

Підтримка достатнього рівня науково-технологічної безпеки має ґрунтуватись на адекватній 
та релевантній інформаційній базі, яка включає показники економічної діяльності за різними 
сферами. Систематизована статистична інформація, що є основою для формування таких 
показників, інтегрується в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів 
державного й недержавного секторів економіки. У зв’язку з цим дані бухгалтерського обліку й 
фінансової звітності є фундаментальною інформаційною основою, викривлення або невірне 
представлення якої спричинить подання неправдивої інформації щодо рівня економічної безпеки 
держави, а отже, і прийняття невірних управлінських рішень на загальнодержавному рівні. 

Індикатори економічної безпеки України та їх критичні значення визначено Методичними 
рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки [0]. Показники, що лежать в основі 
розрахунку економічної безпеки, формуються на підставі статистичних даних, які, своєю чергою, 
отримуються на підставі зведення показників звітності.  

Оцінка науково-технологічної безпеки (табл. 1) базується на об’єктах обліку, що виникають 
як в суб’єктів приватного сектору, так і в суб’єктів державного сектору економіки. 

 
Таблиця 1 

Регламентація об’єктів обліку, що лежать в основі обчислення індикаторів науково-
технологічної безпеки 

№ 
з/п Найменування індикатора Об’єкти 

обліку 
Стандарти, що регламентують облік об’єктів в 

Україні 
1 2 3 4 
1 Валове нагромадження 

основного капіталу, відсотків 
ВВП 

Нефінансові 
активи 
Основні 
засоби 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 101 “Подання 
фінансової звітності”; Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 “Основні засоби”; Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 122 “Нематеріальні активи” 

2 Відношення вартості 
нововведених основних засобів 
до обсягу капітальних 
інвестицій, відсотків 

Основні 
засоби 
Капітальні 
інвестиції 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
“Основні засоби”; Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 “Основні засоби” 

 3 Відношення чистого приросту 
прямих іноземних інвестицій до 
ВВП, відсотків 

Фінансові 
інвестиції 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 
“Фінансові інвестиції” 

4 Відношення кредитів, наданих 
нефінансовим корпораціям та 
домашнім господарствам на 
придбання, будівництво та  

Кредити МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”; МСБО 
37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та 
непередбачені активи”; МСФЗ 9 “Фінансові 
інструменти”. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 
 реконструкцію нерухомості 

(кумулятивно, скореговані на 
курсову різницю), відсотків ВВП 

  

5 Частка продукції, що була 
реалізована на конкурентних 
ринках країни, відсотків 
загального обсягу продукції 
(станом на початок року) 

Доходи від 
реалізації 
продукції 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 
“Дохід” 

6 Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП, відсотків 

Доходи від 
виконання 
НДР 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 124 “Доходи” 

 
Роль інформації для прийняття управлінських рішень у сфері економічної безпеки держави є 

основоположною. У зв’язку з тим, що макроекономічні показники, які є основою для розрахунку 
рівня економічної безпеки, формуються на підставі даних щодо діяльності кожної окремої 
господарської одиниці, проблеми формування звітності та ведення бухгалтерського обліку мають 
також макроекономічний характер. Наявність даних про рух інформації від первинних документів 
суб’єктів державного та недержавного секторів економіки до індикаторів економічної безпеки 
держави дозволить впорядкувати канали інформаційних ресурсів з метою отримання на 
загальнодержавному рівні достовірної, актуальної, адекватної, об’єктивної та релевантної 
інформації. 

 
1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 
[електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588 
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ОБЛІКОВІ НЮАНСИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАРАЖНИХ 

КООПЕРАТИВІВ 
 
Не зважаючи на значну практичну цінність досліджень, спрямованих на удосконалення 

організації і методики обліку у гаражних кооперативах як складових сектору небюджетних 
неприбуткових суб’єктів господарської діяльності, публікацій на цю тематику у відкритому доступі 
вкрай мало. Представлена робота продовжує цикл публікацій присвячених обліку у обслуговуючих 
кооперативних організаціях, розпочатих нами у дослідженні [1]. 

Гаражним кооперативом є добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб, створене 
на основі членства для будівництва та експлуатації гаражів або автостоянок з метою задоволення 
потреби у місцях зберігання транспортних засобів. 

Для побудови ефективної системи обліку у таких об’єднаннях знаковим є розуміння процесу 
залучення та використання майна (рис.).  

 

 
 

Рис. Базова модель отримання та використання майна гаражними кооперативами 
 
Найбільш вагомим у структурі джерел формування майна гаражного кооперативу є внески 

його учасників. Останні, згідно чинного Закону України “Про кооперацію” [2] поділяються на п’ять 
видів: пай, додатковий пай, вступний внесок, членський внесок та цільовий внесок (табл. 1). 
Важливість різного роду внесків для успішного існування та розвитку гаражних кооперативів 
визначається їх статусом як неприбуткових організацій, а також законодавчими обмеженнями щодо 
напрямків діяльності та обсягів послуг, які можуть надаватися особам – не членам об’єднання. Для 
такого типу організацій отримання державного фінансування чи гуманітарної допомоги є радше 
винятком. Іншим потужним джерелом надходження грошових коштів у кооператив є доходи від 
провадження господарської діяльності (напр., здавання в оренду гаражних боксів, послуги з миття 
та чистки автомобілів тощо). Вичерпний перелік джерел формування майна кооперативу 
встановлено статтею 19 Закону [2]. 
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Таблиця 1 
Характеристика внесків учасників як джерел формування майна гаражного кооперативу 

Вид внеску Формування 
фонду 

Напрями 
використання 

Форма 
внеску 

Можливість 
повернення 

Періодичність 
внесення  

Пай пайового створення та 
розвиток 
кооперативу 

грошова, 
натуральна 

так одноразово або 
частинами 
протягом певного 
періоду 

Додатковий 
пай 

пайового розвиток 
кооперативу 

грошова, 
натуральна 

так одноразово 

Вступний 
внесок 

неподільного забезпечення 
виконання 
зобов’язань у 
випадку ліквідації 
кооперативу 

грошова, 
натуральна 

ні одноразово 

Членський 
внесок 

- забезпечення 
поточної 
діяльності 
кооперативу 

грошова ні періодично 

Цільовий 
внесок 

спеціального забезпечення 
виконання 
конкретних 
завдань 
кооперативу 

грошова, 
натуральна 

лише за умови 
неможливості 
використання за 
цільовим 
призначенням 

одноразово 

 
Майно гаражного кооперативу може використовуватися для здійснення поточної 

господарської діяльності та формувати фонди, серед яких: пайовий, резервний, неподільний, 
спеціальний. Такий механізм дозволяє гарантувати збереженість внесків членів кооперативу, а 
також забезпечити виконання його зобов’язань (табл. 2).  

Таблиця 2 
Типова кореспонденція рахунків обліку надходження  
та використання майна гаражних кооперативів 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 
Надходження майна 

Отримання майна за рахунок:   
- пайових внесків 402 
- додаткових пайових внесків 422 
- вступних внесків 401 
- членських внесків 484/1 
- цільових внесків 

15, 20, 22, 30, 31 
та ін. 

484/2 
Надходження коштів від здійснення додаткової діяльності (в т.ч., 
здачі в оренду гаражних боксів) 

30, 31 377 

Використання майна 
Відображення витрат, пов’язаних із господарською діяльністю 
кооперативу 

949 20, 631, 651, 661, 
685 та ін. 

Створення (придбання) та поліпшення необоротних активів 15 631 
Нарахування плати за землю  949 642 

 
Аналітика по субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” повинна узгоджуватися 

із номенклатурою статей кошторису витрат на утримання гаражного кооперативу.  
Можна запропонувати таку структуру операційних витрат:  
– оплата праці адміністративно-управлінського персоналу; 
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– нарахування на фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу; 
– витрати, пов’язані з охороною майна кооперативу (оплата праці охоронців, утримання 

сторожових собак, обслуговування системи зовнішнього відеоспостереження, утримання 
сторожки); 

– витрати на опалення та електроенергію; 
– плата за вивіз сміття; 
– витрати, пов’язані з прибиранням території; 
– оплата телекомунікаційних послуг; 
– оплата організаційно-правових послуг; 
– податки та обов’язкові платежі до бюджету. 
Конкретний перелік витрат для гаражних кооперативів відсутній у вітчизняному законо-

давстві, яке загалом достатньо слабо адаптоване до сучасних потреб суб’єктів некомерційного 
сектору економіки. Як зазначається у роботі [3, с.146], наявні прогалини у вітчизняному 
законодавстві пов’язані переважно з відсутністю профільного закону щодо регулювання діяльності 
небюджетних неприбуткових організацій, а також спеціальних рекомендацій щодо організації і 
ведення обліку в некомерційних організаціях за різними їх видами. 

Таким чином, гаражні кооперативи є ефективним механізмом реалізації прагнень громадян до 
надійного та безпечного зберігання автотранспортних засобів. Ефект масштабу, що виникає при 
об’єднанні автовласників у кооперативи, дозволяє вести мову про економічну доцільність існуван-
ня таких ринкових утворень. Неприбутковий статус не виключає необхідності ведення організація-
ми бухгалтерського обліку відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством. Основними 
особливостями, які становлять найбільшу методологічну складність, при цьому залишаються: облік 
пайових, членських та інших видів внесків для забезпечення діяльності та розвитку кооперативу; 
облік використання майна об’єднання згідно статутних вимог та законодавчих норм; узгодження 
аналітики по рахунках витрат із номенклатурою статей кошторисів, особливо, при здійсненні робіт 
разового чи неперіодичного характеру; облік формування та перерозподілу фондів гаражного 
кооперативу. Перелічені напрями повинні стати пріоритетом у подальших дослідженнях у сфері 
обліку сектору небюджетних неприбуткових організацій.  

 
1. Височан О.О. Облікові нюанси діяльності садівничих товариств / О.О. Височан // 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. Михайла 
Туган-Барановського, 2018. – С. 29-31. 2. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV. 
3. Височан О. О. Небюджетні неприбуткові організації в Україні: поняття, класифікація, 
законодавче регулювання / О. О. Височан // Економічний вісник Запорізької державної інженерної 
академії. – 2017. – Вип. 3. – С. 142-147. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, економічні операції та 

взаємозв’язки, які при цьому виникають, вимагають створення дієвої системи внутрішнього 
контролю за раціональним використанням усіх видів ресурсів, задіяних у цих процесах. 
Функціональне призначення внутрішнього контролю повинно узгоджуватися з визначеними цілями 
управління підприємством з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Внутрішній контроль надає менеджерам різних рівнів управління необхідну інформацію про стан і 
використання ресурсів підприємства та результати діяльності, на основі якої вони можуть приймати 
ефективні управлінські рішення. 

Дослідження наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених показало неоднозначність 
підходів до трактування ними сутності внутрішнього контролю та його організаційної побудови. 
Розглядаючи внутрішній контроль як самостійну систему, ряд науковців розуміють під нею 
сукупність форм, методів, інструментів та процедур контролю, за допомогою яких суб’єкт 
управління одержує інформацію про фактичні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, встановлюються відхилення цих показників від заданих або нормативних, 
виявляються причини цих відхилень та розробляються заходи для їх усунення або попередження в 
майбутньому [1, 2]. 

Наша позиція полягає у тому, що внутрішній контроль є важливою функцією управління, яка 
дозволяє керівництву постійно відслідковувати перебіг господарських процесів на підприємстві, 
виявляти можливі недоліки, встановлювати причини та осіб, які їх зумовили і приймати 
управлінські рішення, спрямовані на покращення показників діяльності. Здійснюється внутрішній 
контроль з використанням визначених методик і процедур, встановлених керівництвом 
підприємства і закріплених у регламентуючих документах (посадових інструкціях, положеннях 
тощо). 

Керівництво кожного підприємства має свій індивідуальний підхід до побудови системи 
внутрішнього контролю, виходячи з економічної доцільності та керуючись загальними принципами 
його здійснення і враховуючи специфіку діяльності підприємства. У світовій практиці найбільшого 
поширення набули три основні моделі корпоративного управління (британо-американська, 
західноєвропейська, японська), які мають визначальний вплив на побудову системи внутрішнього 
контролю. 

Внутрішній контроль є важливою функцією управління підприємством і найбільшу 
результативність та ефективність від діяльності служби внутрішнього контролю можна отримати за 
умови системного підходу до організації цього контролю. 

Сам процес внутрішнього контролю передбачає узгоджену послідовність контрольних дій, які 
здійснюються для досягнення поставленої мети. Організаційно процес внутрішнього контролю витрат 
підприємства передбачає поділ на окремі послідовні стадії – початкову, дослідну, завершальну, 
моніторингову. На кожній з цих стадій застосовуються певні процедури для впорядкування процесу 
контролю і методичні прийоми для вивчення об’єкта дослідження, які у сукупності визначають методику 
внутрішнього контролю. 

На початковій стадії відбувається здійснення ряду організаційних дій, спрямованих на 
встановлення цільового спрямування внутрішнього контролю витрат, визначення суб’єктів і 
об’єктів, інформаційного забезпечення й програмно-методичних підходів до його проведення. 

Дослідна стадія внутрішнього контролю витрат включає безпосереднє використання 
методичних прийомів і здійснення контрольних процедур, спрямованих на створення достатньої 
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доказової бази щодо законності їх здійснення, раціональності облікової політики, правильності 
документування й достовірності відображення в обліку і звітності. 

На завершальній стадії здійснюється групування та узагальнення отриманих результатів 
контролю витрат, аналітичні розрахунки й оцінки з метою відображення їх у підсумковому 
документі контролю (акті). 

Щодо моніторингової стадії, то вона передбачає спостереження за процесом ліквідації 
порушень та недоліків і виконання заходів, розроблених за підсумками контролю. 

Побудова служби внутрішнього контролю буде залежати від організаційної структури 
підприємства, обсягів його діяльності та завдань, які ставляться перед цією службою. 

Таким чином, запорукою дієвості системи внутрішнього контролю є раціональна 
організаційна його побудова із визначенням об’єктів і суб’єктів контролю, їхніх повноважень та 
відповідальності, обов’язків окремих працівників щодо здійснення контрольних дій у посадових 
інструкціях, систематичний моніторинг якості контрольного інформаційного забезпечення системи 
управління, підвищення кваліфікації персоналу тощо. Регламентуючим документом, у якому 
можуть бути визначені ці організаційні елементи системи внутрішнього контролю може бути 
Положення про службу внутрішнього контролю (аудиту). 

 
1. Жадан Т. А. Внутрішній контроль як економічна категорія: систематизація наукових 

підходів та уточнення змісту / Т. А. Жадан, С. О. Яценко // Глобальні та національні проблеми 
економіки. 2017. – Вип. 16. – С. 845-850. 2. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в 
управлінні: практичний посібник / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – К.: ДП “Інформаційно-
аналітичне агентство”, 2015. – 375 с. 
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МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА В АНАЛІТИЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: 

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
 

Діагностика та оцінювання фінансового стану підприємства є невід’ємною складовою в системі 
забезпечення його фінансової та економічної безпеки. Відповідно, для визначення рівня фінансової 
безпеки нароблена та застосовується велика кількість підходів, методів та конкретних методик та 
моделей. Мабуть найбільш відомими та часто застосованими можна назвати моделі прогнозування 
ймовірності банкрутства, що уособлюють в собі так званий фінансово-ризиковий підхід до 
визначення рівня фінансової безпеки підприємств. Серед класичних та найбільш відомих слід 
зазначити моделі Альтмана, Спрінгейта, Тафлера, Бівера, Ліса, модель R, моделі М.Терещенка та 
інші. Насправді їх достатньо багато, а дослідженням їх особливостей та підходів до застосування 
присвячено праці багатьох вітчизняних науковців.  

Так як всі означені моделі звичайно містять в собі власне модель визначення інтегрального 
показника за рівнянням регресії та шкалу діапазонів значень інтегрального показника для якісної 
оцінки рівня ймовірності банкрутства підприємства, їх застосування в оцінці фінансової безпеки 
ґрунтується на змістовній протилежності понять “рівень ймовірності банкрутства” та “рівень 
фінансової безпеки”, де найнижчий рівень ймовірності банкрутства відповідає найвищому (в межах 
означених діапазонів значень) рівню фінансової безпеки підприємства. До безперечних переваг 
використання такого підходу в аналітичному забезпеченні фінансової безпеки підприємства слід 
віднести простоту практичного застосування та достатню достовірність результатів (в межах 
достовірності облікових даних підприємства), адже всі означені моделі ґрунтуються на відомих 
показниках фінансового стану, які, в свою чергу, базуються на даних фінансової звітності 
підприємства. Звичайно ж, означені моделі не охоплюють всіх чинників фінансової безпеки 
підприємств – різні рівняння містять як різні за змістом показники-чинники так й різну вагу цих 
показників в інтегральній оцінці. Водночас, кожна з моделей розглядає в якості складових показники, 
що віддзеркалюють ключові характеристики фінансового стану підприємства та, відтак, фінансові 
ризики – структуру капіталу, ліквідність, оборотність та рентабельність, що також слугує на користь 
даного підходу. 

Проте, практичне застосування різних моделей прогнозування ймовірності  банкрутства на 
великому масиві даних підприємств дозволило виявити й певні недоліки.  

По-перше, всі наявні рекомендації щодо визначення рівня фінансової безпеки на засадах 
означених моделей засвідчують, що чим більшим є значення інтегрального показника моделі, а 
відповідно й всіх її складових показників, тим нижчим є рівень ймовірності банкрутства та вищим 
рівень фінансової безпеки, отже, чим вище тим краще. Логічно, але не беззаперечно. Так, якщо 
показники ліквідності або рентабельності, що входять в модель, умовно кажучи “зашкалюють” 
типовий підхід до визначення рівня фінансової безпеки надасть його оцінку як дуже високу 
(відповідно, дуже низький рівень ймовірності банкрутства). В реаліях з цим не завжди можна 
погодитись. Надвисокі показники ліквідності можуть спостерігатися й у підприємств що згортають 
або майже згорнули свою діяльність. Надвисокі ж показники рентабельності містять в собі й нові 
загрози: підприємство на пиці розвитку з надвисокими темпами зростання та рівнем ефективності 
стає об’єктом надмірної уваги з боку, як найменш, конкурентів, що може надалі призвести до 
суттєвих втрат внаслідок недоброчесної конкурентної боротьби, рейдерських захоплень, тощо. Отже, 
надвисокий рівень фінансової безпеки, визначений на засадах застосування моделей прогнозування 
ймовірності банкрутства, є таким “умовно”. Навпаки, він сигналізує про перехід підприємства на 
рівень принципово інших загроз та ризиків, що вимагає нових підходів та заходів щодо захисту 
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результатів та упередження ризиків розвитку. Отже, серед напрямків подальших досліджень та 
удосконалення підходу, як найменш для надання якісної оцінки рівня фінансової безпеки, слід 
зазначити розмежування верхнього діапазону значень інтегральних показників (у всіх перелічених 
моделях верхній інтервал є відкритим) як найменш на два: перший діапазон, в межах якого високі 
значення інтегрального показника дійсно свідчать про високий рівень фінансової безпеки, та другий – 
в межах якого подальше зростання значення інтегрального показника сигналізує про прояв нових 
ризиків та, відтак, про зниження рівня фінансової  безпеки підприємства. 

По-друге, всі розглянуті моделі є статичними: в їх основі лежать показники фінансової звітності 
на певний момент часу. Такий статичний підхід не дозволяє врахувати вплив тенденцій розвитку 
підприємства, за фінансовими показниками, на рівень фінансової безпеки. Цей недолік особливо 
проявляється при оцінюванні безпеки підприємств, які намагаючись подолати кризу “виходять” з 
зони збиткової діяльності. Так, численні розрахунки за більшістю моделей прогнозування 
банкрутства свідчать, що при наявності в звітності будь-якого за розміром збитку, що призводить до 
від’ємних значень показників рентабельності, підприємство автоматично опиняється, за наданою 
оцінкою, серед потенційних банкрутів, а рівень його фінансової безпеки визначається як низький або 
дуже низький.  Водночас, скорочення збитків підприємства, що наврядчи віддзеркалиться на 
покращенні оцінки рівня його фінансової безпеки при застосуванні статичних моделей,  є ознакою 
його розвитку та позитивним явищем, адже досягається за рахунок отриманого прибутку. І це не 
поодинокий приклад певної необ’єктивності оцінювання за результатами розрахунків статичних 
інтегральних моделей.  Нівелювати даний недолік можливо за рахунок застосування в якості 
альтернативного динамічного підходу, де модель визначення інтегрального показника містить в 
якості показників-чинників не статичні значення фінансових коефіцієнтів, а показники оцінки їх 
динаміки. Застосування в таких “динамічних” моделях власне показників динаміки (темпів росту, 
приросту, тощо) зазвичай є недоречним внаслідок неможливості або необ’єктивності результатів суто 
математичних розрахунків (так, у випадках зміни фінансового результату зі збитку на прибуток або 
навпаки математичний розрахунок індексу динаміки надасть однаково від’ємне його значення, хоча 
перше явище є позитивним, а друге – негативним). Відтак, такі моделі потребують застосування для 
інтегральної оцінки методів нечіткої логіки з наданням “оцифрованої” (бальної) оцінки не самій 
динаміці складових показників, а її впливу (позитивного чи негативного) на рівень фінансової 
безпеки підприємства.  
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОЗОРОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На цей час в економіці України відбувається ситуація, коли керівництво країни намагається 

створити умови максимально швидкого підвищення добробуту людей до рівня європейських країн. 
Актуальним завданням у створенні максимально сприятливих умов для залучення перспективних 
інвесторів є дотримання принципу прозорості. У практичному сенсі втілити цей принцип у здійснення 
повсякденних господарських операцій у діяльності суб’єктів господарювання можливо завдяки новим 
підходам до розробки елементів облікової політики й обліково-аналітичного інструментарію оцінки 
вартості активів та зобов’язань. 

Критично-бібліографічний аналіз наукових публікацій, присвячених концептуальним основам 
обліку та оцінній діяльності майна та майнових прав показує, що на сьогодні економісти основну увагу 
приділяють інституційним аспектам, притаманним розвитку системи бухгалтерського обліку, й 
створенню електронних систем контролю визначення справедливої вартості об’єктів оцінки. Між тим, 
досі не повністю дослідженими залишаються головні, на нашу думку, складові методологічного 
характеру, що формують непрозорість вітчизняної системи оцінки майна та майнових прав, а саме: 
економічне трактування поняття “ринкова вартість”, відсутність зареєстрованих у Кабінеті Міністрів 
України методик визначення збитків, завданих суб’єктам господарювання (окрім методики визначення 
вартості колісних транспортних засобів), слабка розробленість методології та методики оцінки 
спеціалізованого майна й майнових прав на земельні ділянки підприємств. 

Метою дослідження є розробка концепції прозорої оцінки вартості підприємств. Впровадження ре-
комендацій, наданих у рамках зазначеної концепції, дозволить підвищити прозорість у здійсненні транзак-
цій із майном та майновими правами, й забезпечити дотримання цілей та інтересів суб’єктів господарю-
вання, що відіб’ється на коректному визначенні бази оподаткування угод купівлі-продажу активів. 

Сутність запропонованої концепції прозорої оцінки вартості підприємств (рис. 1) полягає у намірах 
автора розробити обліково-аналітичний інструментарій, використання якого дозволяє забезпечити 
прозорість під час оцінки активів та зобов’язань підприємств. Для цього, автор вбачає вирішення 
першочергової проблеми усунення маніпулювання результатами оцінки ринкової вартості майна та 
майнових прав. Так, згідно із Національним стандартом 1 “Загальні засади оцінки майна та майнових 
прав”, ринкова вартість − це вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного 
майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.  

Порівняльний аналіз економічного трактування терміну “ринкова вартість об’єкта оцінки” показав, 
що в Білорусі ринкова вартість – це розрахункова сума, за яку продавець готовий продати власність; в 
Казахстані – розрахункова грошова сума, за якою об’єкт, що оцінюється, може бути відчужений на основі 
угоди; в Україні – це вартість за угодою. 

Вважаємо, що аспект “вартість за угодою” істотно спотворює економічний зміст ринкової вартості 
майна порівняно з аспектом “розрахункова грошова сума” чи “розрахункова грошова сума, за якою об’єкт 
може бути відчужений на основі угоди” тим, що в Національному стандарті 1 наявність у визначенні 
“ринкова вартість” “вартості за угодою” передбачає наявність в угоді не вартості майна та майнових прав, 
за якою може бути відчужено об’єкт оцінки, а вже його ціну (за якою фактично відбулася угода). 
Зазначене твердження випливає з того, що сума, за якою відбулася угода і яка зазначена у договорі на 
купівлю-продаж майна, остаточна і за цією сумою фактично відбулася угода. Більшість ж управлінців 
ототожнює поняття “ціна” та “вартість”, проте це різні економічні категорії, і наявність терміну “за 
угодою” у визначенні ринкової вартості об’єкта оцінки вносить плутанину під час прийняття 
управлінських рішень. Ціна майна – це, по суті, сума грошей, яка реально сплачена за об’єкт купівлі-
продажу, а вартість майна – це передбачувальна сума коштів, яку сплатить покупець за об’єкт оцінки, 
оскільки під час її розрахунку не відомі дійсні права користування майном, тобто остаточно не 
враховується принцип корисності.  
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Рис. 1. Концепція прозорої оцінки вартості підприємства 
Джерело: власна авторська розробка 
 

Також зазначимо, що наявність терміну “угода між покупцем та продавцем” у визначенні 
ринкової вартості в Україні створює прецедент для вчинення корупційних дій, оскільки, наприклад, 
можна організовувати закупівлі устаткування та сировини за завищеними цінами за угодою між 
покупцем та продавцем і це завищення буде законодавчо дозволено й юридично обґрунтовано, 
оскільки є угода, у якій міститься ринкова ціна на ресурс. Хоча, на ринку подібний ресурс може 
коштувати значно дешевше. Тому використання словосполучення “розрахункова грошова сума” є 
більш доцільним, ніж “вартість за угодою”. 

Дотримання цілей та інтересів суб’єктів 
господарювання завдяки використанню 
концепції прозорої оцінки підприємств 

базується на використанні усіх 6 принципів оцінки згідно із НСО 1 “Загальні засади оцінки 
майна та майнових прав”, а саме: корисності; попиту та пропозиції; заміщення; очікування; 

внеску;  
найбільш ефективного використання 

Зміна економічного 
трактування такої 
бази оцінки як 

ринкова вартість, що 
призведе до 

блокування проявів 
маніпулювання 

результатами оцінки 
активів та зобов’язань  

Оцінка 
спеціалізованого 
майна підприємств 
за спеціальною 

вартістю 

Розробка обліково-
аналітичного 

інструментарію оцінки 
вартості резерву на 
рекультивацію 

земельних ділянок 
несільськогосподарсь-
кого призначення 

Перегляд методологічної бази до 
визначення безризикової ставки 
дисконтування за методикою 
кумулятивного підходу 

Зміна акценту у механізмах 
оцінки збитків, завданих  
власникам земельних 
ділянок внаслідок 

пошкодження екологічного 
стану й збитків, завданих 
власникам транспортних 

засобів 

Розробка обліково-
аналітичного 

інструментарію оцінки 
вартості права 

земельного сервітуту 

Доповнення положень НСО 1 та окремих міжнародних й національних стандартів фінансової 
звітності наданими рекомендаціями у частині  розробки обліково-аналітичного 
інструментарію оцінки вартості активів та зобов’язань, призведе до формуванню коректної 
бази оподаткування транзакцій із майном та майновими правами. 
Здійснення контролю за дотриманням принципу прозорості під час визначення справедливої 
вартості активів та зобов’язань завдяки розкриттю методичних підходів оцінки справедливої 
вартості активів та зобов’язань у Примітках до фінансової звітності. 

Визначення соціально-економічного зношення майна й тим самим, внесення наукового 
доробку у вітчизняну методологію оцінки майна завдяки розширенню можливостей 
визначення знецінення активів, й тим самим розробки прозорого обліково-аналітичного 
інструментарію оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань. Соціально-
економічне зношення пропонується визначати виходячи з принципів заміщення та 
корисності 
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Тому, наголошуємо на внесенні змін до Національного стандарту № 1 щодо вилучення поняття 
“угода між покупцем та продавцем” й заміні його на “розрахункова грошова сума” задля попередження 
виникнення фактів корупційних дій під час угод купівлі-продажу майна та майнових прав. 
Попереджувати прояви маніпулювання результатами оцінки майна й контролювати оподаткування угод 
купівлі-продажу майна за розрахованою оцінювачами й бухгалтерами вартістю можливо буде завдяки 
створеній Фондом державного майна України Єдиній базі оцінки. 

Іншою складовою у запропонованій нами концепції є вирішення проблематики визначення 
вартості спеціалізованого майна підприємств за такою базою оцінки, яка б дозволяла задовольняти цілі 
та інтереси усіх суб’єктів господарювання, які володіють або мають намір володіти правами на отримання 
доходів, які генерує спеціалізоване майно підприємств. Зокрема, визначення справедливої вартості 
спеціалізованого майна міжнародні та вітчизняні науковці та практики пропонують здійснювати завдяки 
використанню таких баз оцінки як ринкова вартість та залишкова вартість заміщення. Аргументами щодо 
використання саме зазначених видів вартості виступають наміри “оцінити вартість спеціалізованого 
майна порівняльним підходом й використання виключно витратного підходу для визначення вартості 
цього майна із урахуванням усіх видів зносу”. Недоліками використання зазначених баз оцінки під час 
визначення справедливої вартості спеціалізованого майна є те, що: 1) на ринку немає аналогів 
спеціалізованого майна, тому ринкова вартість, на нашу думку, не є прийнятною базою оцінки. Залишкова 
вартість заміщення, що розраховується виключно за допомогою витратного підходу, не враховує такий 
факт, що фізично та морально зношене спеціалізоване майно може генерувати доходи, оскільки аналогів 
цього майна у визначений період часу не можливо знайти.  

Виходячи з вказаних роздумів, нами запропоновано використовувати спеціальну вартість для 
оцінки справедливої вартості спеціалізованого майна. Спеціальна вартість передбачає наявність надбавки 
за зацікавленість інвестора у придбанні саме цього майна, оскільки виготовляти подібне майно за 
замовленням у визначений момент часу може бути недоречно. 

Оцінка вартості резерву на рекультивацію земельних ділянок несільськогосподарського призна-
чення  займає у запропонованій концепції прозорої оцінки вартості підприємства одне із найвагоміших 
місць, оскільки дозволяє врахувати вплив екологічного чинника на зміну справедливої вартості активів 
промислових підприємств. З методологічної точки зору проблема коректного оцінювання вартості резерву 
на рекультивацію земельних ділянок несільськогосподарського призначення ускладнюється наявністю 
або відсутністю права власності на земельну ділянку, на якій розташовані активи підприємства. У цьому 
разі виникає питання яким методичним інструментарієм користуватися під час оцінки вартості резерву на 
рекультивацію. Вважаємо, за доцільне відмітити, що у випадку наявності державного акту на володіння 
земельною ділянкою із повним правом власності на землю, а саме: наявність права володіння, 
користування та розпорядження, необхідно використовувати обліково-аналітичний інструментарій 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У випадку наявності лише права користування 
земельною ділянкою, а саме, права оренди – варто використовувати експертну грошову оцінку земельної 
ділянки. Разом з тим, ми розуміємо, що на цей час може скластися ситуація, коли справедлива вартість 
резерву на рекультивацію земельної ділянки за результатами нормативної грошової оцінки буде більшою 
за реальну ринкову вартість землі. У цьому випадку, нам вбачається використання результатів експертної 
грошової оцінки, оскільки тут почне працювати раніше існуючий у бухгалтерському обліку принцип 
обачності, який запобігає необґрунтованому збільшенню вартості активів. 

Початковим аспектом, який повинен бути вирішеним під час визначення вартості резерву на 
рекультивацію земельної ділянки, є те, який показник брати за основу розрахунку дисконтованого 
зобов’язання. Вважаємо, що братися до розрахунків повинен рентний платіж. Проте разом із ним, 
необхідно враховувати соціально-економічне зношення земельної ділянки, яке ми пропонуємо 
розрахувати керуючись принципами корисності й заміщення. Тому у якості бази оцінки вважаємо 
використовувати вартість заміщення. При цьому в зазначеному випадку розраховується не просто 
вартість заміщення, а вартість заміщення завданого збитку (формули 1, 2).  

 

Відсоток втрати якості землі Вартість заміщення  
завданого збитку = 

Ринкова 
вартість  
землі 

 
× 

100 
         (1)                      
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Вартість відновлювальних робіт Відсоток втрати  
якості землі = Ринкова вартість землі до здійснення 

екологічно небезпечної діяльності 

         (2)                      

 

Вартість резерву на рекультивацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
пропонуємо розраховувати за функцією “майбутньої вартості ануїтету”. 

Найбільш складною частиною у запропонованій концепції є визначення ризиків зовнішнього се-
редовища, оскільки зовнішнє середовище не менш контрольованим, ніж внутрішнє. Тому у рамках куму-
лятивного підходу визначення ставки дисконтування нами запропоновано обліково-аналітичний інстру-
ментарій розрахунку безризикової ставки дисконтування. Під час стабільного економічного стану в Украї-
ні у якості безризикової ставки дисконтування нами запропоновано обирати дохідність за облігаціями 
внутрішньої державної позики (ОВДП), що номіновані у гривні залежно від строку їх погашення. 

Під час нестабільного економічного стану в країні доцільно застосовувати запропонований 
обліково-аналітичний інструментарій (формула 3).  

P + V + M R безриз. = 
D 

 (3) 

де, P –  пенсійні виплати; V –  витрати на державні потреби; M – витрати на медицину; D – доходи 
державного зведеного бюджету. 

Достатньо мало вивченою, на нашу думку, досі залишається оцінка права тимчасового 
користування земельними ділянками на засадах права земельного сервітуту. Щодо визначення ринкової 
вартості строкового сервітуту, який встановлено за угодою між суб’єктами господарювання, то 
вважаємо, що її розрахунок має бути здійснено згідно із формулами 4 та 5: 

 
СС серв = РС землі × К-т залишку                       (4) 

 

де, РС − ринкова вартість земельної ділянки без урахування сервітуту; К-т залишку − к-т залишку 
при розрахунку сервітуту. 

 
К-т залишку =    Площа ділянки, зайнятої сервітутом         (5) 

  Загальна площа земельної ділянки, до якої встановлено сервітут  
 
Проблемним аспектом визначення збитків, завданих суб’єктам господарювання у нашій державі, є 

те, що немає законодавчо зареєстрованих методик визначення вартості матеріального збитку та упущеної 
вигоди, яку зазнав власник пошкодженого активу. На цей час в Україні зареєстрована лише Методика 
визначення вартості колісних транспортних засобів та збитків, завданих їхнім власникам. Ключовим 
внеском, який несе у собі розроблена нами концепція прозорої оцінки вартості підприємства, є те, що 
вартість матеріального збитку пропонуємо розраховувати витратним підходом, а вартість упущеної 
вигоди на дату оцінки доцільно визначати дохідним підходом за методом прямої капіталізації. 

Здійснення контролю за дотриманням принципу прозорості під час визначення справедливої 
вартості активів та зобов’язань у рамках запропонованої концепції  прозорої оцінки вартості підприємства 
передбачається завдяки розкриттю методичних підходів оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань у Примітках до фінансової звітності. До того ж на обов’язковість у розкритті зазначених 
методичних підходів у цій формі публічної фінансової звітності підприємств зазначає Міністерство 
фінансів України й запропонований обліково-аналітичний інструментарій оцінки вартості підприємства 
буде слушним науковим доробком у практичній діяльності бухгалтерів та аудиторів. Також, апробація 
розробленого методичного інструментарію оцінки вартості соціально-економічного зношення майна 
підприємств знайде своє відображення у формулюванні рекомендацій щодо відображення екологічних 
аспектів діяльності підприємств в Звіті про управління. Надані рекомендації дозволять підвищити 
прозорість під час здійснення керівництвом організацій функцій управління, а саме, обліку, аналізу та 
контролю діяльності підприємств. 
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Настання кризи суб’єкта господарювання визначається не тільки помилками у стратегії 
управління, поразкою у конкурентній боротьбі, але і об’єктивними факторами: коливанням 
ринкової кон’юнктури, потребою в інноваціях, періодичною модернізацією технології, змінами 
організації виробництва, оновленням персоналу або зовнішніми економічними причинами. При 
антикризовому менеджменті необхідно не тільки швидко реагувати на проблеми, що 
з’являються, але і прогнозувати настання кризових моментів. 

З метою діагностики банкрутства та розробки антикризових заходів необхідно залучити 
незалежного експерта, який би підтвердив достовірність звітності підприємства та іншої 
фінансової інформації.  

І.Б. Садовська [3] виділяє такі недоліки фінансової інформації: низька періодичність 
складання; історичність (фактичні дані є можливими для оцінювання за кілька днів після 
завершення звітного періоду та констатують історичний факт, на який не можна вплинути; 
обмеженість (відсутня деталізація за видами економічної діяльності). Зазначені недоліки 
значною мірою можуть бути усунені за рахунок налагодження ефективного фінансового обліку 
на підприємствах, під яким розуміють ідентифікацію, збір, реєстрацію, узагальнення, аналіз і 
передачу внутрішнім користувачам інформації, необхідної для управління підприємством.  

При здійсненні антикризового менеджменту роль фінансового обліку як інформаційного 
джерела, є недооціненою. Використання обліку слід розглядати не лише з позицій постачальника ін-
формації, а з позицій фінансового обліку як системи, що є досить складною за набором функцій, 
елементів. При прийнятті управлінським персоналом підприємства антикризових заходів важливе 
значення має використання також інших елементів бухгалтерського обліку, крім звітності, зокрема 
документування, інвентаризації, оцінки, калькуляції, групування інформації в системі аналітичного 
обліку [1]. 

Облікова політика сформована підприємством, відкриває можливості для обрання 
методичних прийомів, які можуть радикально змінити показники фінансових результатів 
підприємства [4].  

Тобто, певні антикризові заходи, що випливають з фінансової політики і стратегії 
підприємства, можуть бути передбачені при розробці облікової політики підприємства [1]. 

Одним із заходів антикризового менеджменту є підвищення ефективності діяльності 
підприємства за рахунок припинення якогось нерентабельного виду діяльності. 

Для погашення зобов’язань підприємства, що виникають у зв’язку з визнанням 
компонента підприємства (вихідна допомога та інші виплати при звільненні, штрафи, пені за 
порушення умов договорів тощо), який відповідає ознакам припиненої діяльності, створюються 
забезпечення відповідно до П(С)БО 11 “Зобов’язання”.  

Для погашення витрат, пов’язаних з припиненням діяльності можна створювати забезпечення у 
вигляді резервів. Віднесення суми створеного забезпечення на витрати залежить від виду зобов’язань, 
наприклад (резерв на погашення зобов’язань при звільненні працівників відноситься до інших витрат 
операційної діяльності, а резерв на сплату штрафів за порушення господарських договорів – до 
забезпечення майбутніх витрат і платежів, що обліковуються на субрахунку 474. 

Порядок створення та використання забезпечення (резерву) на погашення зобов’язань при 
звільненні працівників відображається у фінансовому обліку такими проведеннями (табл.1). 
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Таблиця 1 
Відображення в обліку створення та використання забезпечення на погашення зобов’язань  

при звільненні працівників 

Кореспонденція рахунків Зміст господарської операції 
дебет кредит 

Відображено витрати на створення забезпечення на погашення зобов’язань 
при звільненні працівників при припиненні діяльності 949 474 

Нараховано вихідну допомогу та інші виплати при звільненні працівників за 
рахунок забезпечення 474 663 

Утримано військовий збір 663 642 
Утримано ПДФО  663 641 
Перераховано грошові кошти на картрахунок підприємства, що підлягають 
виплаті при звільненні працівників 313 311 

Зараховано грошові кошти (вихідну допомогу та інші виплати при звільненні) 
на картрахунки працівників 663 313 

 
Отже, вихідна допомога та інші виплати при звільненні працівників при припиненні діяльності 

оподатковуються податковим агентом ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Проте слід 
пам’ятати, що на суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору не нараховується ЄСВ. 

Зважаючи на те, що у структурі сукупних витрат підприємства витрати на персонал становлять 
суттєву частину, то у розробці заходів антикризового менеджменту необхідно застосовувати принцип 
комплексності, що передбачає узгодження прийнятих управлінських рішень щодо понесених витрат на 
персонал з результатами трудової активності працівників. Важлива роль при цьому відводиться системі 
облікового забезпечення [2]. 

Серед першочергових завдань антикризового менеджменту можна виділити: 
• прогнозування передкризових ситуацій, фінансовий моніторинг; 
• розробку інноваційних стратегій бізнесу; 
• вибір прийомів і технології антикризового менеджменту та складання програм виходу з кризи; 
• реалізацію комплексу заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризового 

становища. 
 
1. Гринчишин Я.М. Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому 

фінансовому менеджменті підприємств. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси.  2013.  Вип. 10(1). 
2. Калюжна Ю.В. Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управління 
підприємством. ЕКОНОМІКА: реаліі часу. 2015. № 3(19). С. 147-152. 3. Садовська І.Б. Обліково-
інформаційне забезпечення управлінського аналізу. Вісник національного університету “Львівська 
політехніка”: збірник науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку”.  Львів: Видавництво Національного університету “Львівська 
політехніка”. 2009. № 647. С. 498– 503. 4. Кірсанова В.В. Вплив облікової політики підприємства на 
формування його фінансових результатів. Інноваційна економіка.  2013.  № 6.  С. 321–325. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І 
ТРУДОМІСТКОСТІ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР 

 
Система контролю (внутрішнього і зовнішнього) як і будь-яка інша інформаційна підсистема 

управління підлягає відповідному оцінюванню, яке дає змогу встановити ефективність її 
функціонування, що має суттєвий вплив на якість прийнятих управлінських рішень. Питання 
оцінювання ефективності системи контролю пов’язане з необхідністю визначення її відповідності 
інформаційним потребам менеджменту підприємства та виявленню критичних точок в її 
функціонуванні, що у значній мірі залежить від оперативності і трудомісткості виконання 
контрольних процедур. 

Проблеми ефективності контролю (аудиту) є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та 
зарубіжних науковців, що обумовлено потребою удосконалення цього інструменту управління 
діяльністю підприємства. Разом з цим, єдиного підходу до методики оцінювання ефективності 
контролю на сьогодні не вироблено, що пов’язано в значній мірі із специфікою діяльності окремих 
підприємств та встановленням впливу на загальну оцінку окремих елементів цієї методики. 

Кожне підприємство самостійно вирішує питання методики оцінювання ефективності 
системи контролю, встановлюючи перелік параметрів та визначаючи порядок розрахунку ключових 
показників, які її характеризують. 

В загальному ефективність показує результат від здійснення контрольних заходів, 
функціонування суб’єкта контролю або ж всієї системи контролю. Кінцевий результат контрольних 
дій суб’єкта контролю щодо його об’єктів характеризується як ефект цього контролю. Тому 
ефективність контролю встановлюється шляхом співставлення його результатів (ефекту) та витрат, 
понесених на їх досягнення. Одним із кількісних показників для визначення ефективності контролю 
є трудові затрати на виконання контрольних процедур, які формують основну частину витрат на 
функціонування системи контролю. 

На трудомісткість контрольних процедур і на рівень надійності їх результатів безпосередньо 
впливає використання вибіркових прийомів в процесі здійснення контролю. Тому інтервальні 
оцінки вигід і витрат можуть бути застосовані не тільки для різних процедур контролю, але й для 
різних рівнів “глибини” їх дослідження. 

У науковій літературі відсутній єдиний підхід до оцінювання трудомісткості контрольних 
(аудиторських) процедур. Найчастіше використовується часовий параметр і метод нормування, 
коли розраховують певні нормативні значення для виконання тих чи інших видів робіт або 
процедур контролю. Загальну трудомісткість контрольної (аудиторської) перевірки можна 
розрахувати за формулою: 

,                                                                    (1) 
де: T – загальна трудомісткість перевірки; Ti – трудомісткість перевірки окремої групи 
господарських операцій (окремих сегментів контролю); і – кількість груп господарських операцій 
(сегментів контролю). 

Окремі вчені пропонують розраховувати трудомісткість перевірки окремих груп 
господарських операцій (сегментів контролю) за допомогою норм і поправочних коефіцієнтів. Це 
означає, що кожен показник Ti визначається як добуток його нормативного значення і одного або 
більше поправочних коефіцієнтів, які можуть бути більшими чи меншими одиниці. 

Також науковцями пропонується при оцінюванні трудомісткості основних видів 
аудиторських процедур враховувати певні фактори: 
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– для детальних перевірок: вид аудиторської процедури, обсяг вибірки і кількість операцій в 
документі; 

– для аналітичних процедур: складність процедури, ступінь деталізації даних; 
– для тестів засобів контролю: кількість опитуваних осіб, кількість питань для обробки; 
– для перевірки фактичної наявності об’єктів: кількість об’єктів, що перевіряються, потреба 

в додатковій обробці результатів [1, c. 32]. 
На нашу думку, такий підхід може мати місце, але він не враховує специфіку інших процедур 

перевірки, крім названих вище, які можуть бути застосовані контролером (аудитором). Крім того, 
норми трудомісткості повинні враховувати рівень кваліфікації тих осіб, які проводять перевірку, та 
низку інших чинників, які важко виразити у вигляді детермінованих чисел. 

Тому при оцінюванні трудомісткості контрольних (аудиторських) процедур доцільніше 
застосовувати довірчі інтервали, де нижня межа інтервалу – це мінімальна кількість людино-годин 
на виконання певної процедури, а верхня межа – максимальна кількість. Це дозволить вирішити 
одне з найскладніших завдань, яке виникає при проведенні внутрішніх чи зовнішніх перевірок на 
підприємстві – планування і розподіл ресурсів (насамперед, трудових і часових) в умовах 
інформаційної невизначеності. 

 
1. Якимова В. А. Оптимизация действий аудитора на основе оценки достаточности аудиторских 

доказательств и трудоемкости процесса их сбора / В. А. Якимова // Международный бухгалтерский 
учет. – 2012. – № 43. – С. 25-36. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
 

Впровадження адміністративної реформи з формування спроможних регіонів, шляхом 
утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), спричинило ряд труднощів у забезпеченні їх 
ефективного функціонування. Більшість ОТГ, як на етапі створення, так і подальшого 
функціонування змушена вирішувати нетипові завдання юридичного та фінансово-економічного 
характеру. Одним із важливих завдань новоутвореної територіальної громади є забезпечення 
формування якісної (відповідної індивідуальним особливостям, та характеру наданих послуг ОТГ) 
системи бухгалтерського обліку.  

Оскільки, територіальні громади є державними представницькими органами, призначення 
яких зводиться до надання послуг відповідного характеру, то облік в них ведеться в основному, так 
як вівся у місцевих радах, з урахуванням відповідних вимог і регламентацій бюджетного 
законодавства. Відмінність у організації та веденні обліку в територіальних об’єднаннях полягає в 
існуванні прямих міжбюджетних відносин, що вносить відповідні корективи у формування і 
розподіл бюджетних коштів та можливості самостійного розпоряджання наявними ресурсами. В 
процесі визначення бюджетних показників відповідної ОТГ необхідним є врахуванням можливої 
довгострокової соціально-економічної результативності від надання державних послуг на місцях з 
узгодженням положень відображених в бюджетній політиці, яка  зазвичай формується головним 
бухгалтером за погодженням керівника територіальної громади. 

Першочерговим кроком до формування системи бухгалтерського обліку на етапі 
реформування населених пунктів є проведення інвентаризації наявних об’єктів: навчально-
освітньої, медичної, соціально-культурної сфер; житлово-комунальних установ; вулично-дорожньої 
мережі; штучних споруд (мостів, естакад, шляхопроводів); ліній електропередач; земель; тощо в 
розрізі окремих міст, сіл, селищ.   

При проведенні інвентаризації навчально-освітніх закладів необхідно врахувати те, що окремі 
з них (переважно дошкільні навчальні заклади) знаходяться на балансі колишніх рад, інші – 
відповідних регіональних відділах МОНУ.  

Проблема інвентаризації земель в територіальній громаді пов’язана з тим, що у частини 
населених пунктів, які входять в склад об’єднаної  громади є чітко встановлені у генеральному 
плані територіальні межі, в іншій частині генплани перебувають на стадії розробки, або взагалі 
нерозроблені. Крім того, є частина сіл, селиш і міст, на території яких розміщені підприємства, 
школи інших населених пунктів, такий колапс виник внаслідок недосконалості проведеної у 1999 р. 
реформи роздержавлення. При цьому проблема полягає проведенні інвентаризації земель, які не 
входять в межі населеного пункту і тих, які межують із суміжними територіальними громадами чи 
іншими населеними пунктами, які не входять в жодне об’єднаннями. Натомість, потенційна 
територіальна громада  має право розпоряджатися на власний розсуд землями, які знаходяться як в 
межах населених пунктів так і за межами. 

Крім зазначеного, при проведенні інвентаризації майна населених пунктів, що входять в 
склад об’єднаної територіальної громади необхідно провести інвентаризацію наявних суб’єктів 
господарювання. Оскільки на практиці відомі непоодинокі факти відсутності відповідної реєстрації 
осіб (фізичних, юридичних), які займаються веденням того чи іншого виду бізнесу. Проведення 
інвентаризації підприємств доцільне через їх участь (сплата податків, зборів, тощо) у формуванні 
дохідної частини бюджету ОТГ. 

Поряд з інвентаризацією майна потенційної об’єднаної територіальної громади проводять 
інвентаризацію зобов’язань колишніх місцевих рад, які входять в її склад. За результатами 
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інвентаризації майна та зобов’язань формуються відповідні акти за кожним об’єктом чи групою 
однорідних об’єктів в розрізі окремих населених пунктів, з метою їх передачі на баланс право-
наступнику (сформованій ОТГ).Оскільки “об’єднана територіальна громада є правонаступником 
всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень 
сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою” [1]. 

Однією із важливих проблем формування бухгалтерського обліку в об’єднаних терито-
ріальних громадах, на якій акцентують увагу керівники діючих ОТГ є нестача кваліфікованих 
бухгалтерів, переважно головних. Незаповненість штату територіальної громади в необхідній 
кількості працівників бухгалтерії зумовлюється нищим рівнем  зарплати у бюджетній сфері в 
порівнянні з приватним сектором. За результатами проведеного аналізу штатних розписів 
сформованих територіальних об’єднань громад кількість працівників в бухгалтерії ОТГ орієнтовно 
становить 3-5 осіб (як правило окремо виділена посада головного бухгалтера та бухгалтера з освіти)  
[3]. Наявність такого штату бухгалтерів для ведення обліку у територіальних об’єднаннях 
пояснюється доцільністю створення централізованої бухгалтерії усіх установ, які надаватимуть 
послуги соціально-культурного, медичного, освітнього та іншого характеру громадянам. Кількість 
бухгалтерів, які входять у склад тієї чи іншої ОТГ залежить від індивідуальних характеристик 
громади (кількість населення, територія розміщення, рівень розвитку та структура економіки, 
соціально-культурні та інфраструктурні особливості, тощо). Зокрема при цьому враховується, які 
публічні послуги надаються територіальною громадою за рахунок власних установ, організацій, а 
які послуги надаються суб’єктами суміжних територіальних об’єднань на основі відповідних 
договорів про співпрацю [2]. 

Отже, від якості організації і ведення бухгалтерського обліку в об’єднаних територіальних 
громадахзалежитьвизначення фактичних результатів функціонування відповідної територіальної 
громади, а як наслідок можливих перспектив її діяльності. 

 
1. Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” № 157-VІІІ від 

05.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 2.  
Закон України “Про співробітництво територіальних громад” № 1508-VII від 17.06.2014 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 3.  
Інформаційно-аналітичні дані офіційного сайту з питань децентралізації [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://decentralization.gov.ua/region/approved 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ 
 
Багато наукових дискусій ведеться нині навколо визначення справедливої вартості активів 

підприємства, а також визначення його загальної вартості. Частина науковців звертає увагу на 
неповну оцінку активів підприємств, котра здійснюється на підставі лише реальної (балансової) 
вартості майна підприємства. Така оцінка не враховує таку категорію, як “інтелектуальний 
капітал”, про яку довший час точаться наукові дискусії. Дослідження вчених спрямовані на 
дослідження природи інтелектуального капіталу, його структури, визначення чинників 
забезпечення економічної стійкості підприємств[1]. Інтелектуальний капітал ототожнюють із 
інтелектуальними здібностями людей, у сукупності зі створеними ними матеріальними й 
нематеріальними засобами [2], інформацією та знаннями, накопиченим досвідом, структурою, 
інформаційними мережами та іміджем підприємства, інтелектуальною власністю, його природних і 
придбаних інтелектуальних здатностей й навичок, а також накопиченої ним бази знань і корисних 
відносин з іншими суб'єктами [3]. Основоположник теорії інтелектуального капіталу Т. Стюарт  
запропоновував класифікацію основних складових інтелектуального капіталу, котрі від розділив на 
складові: людський капітал, організаційний капітал, споживчий (клієнтський) капітал [4].  

Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального капіталу у світовій практиці 
застосовується коефіцієнт Тобіна. Відношення ринкової ціни компанії до вартості її реальних 
активів (будинків, споруджень, устаткування й запасів) позначають коефіцієнтом Тобіна на честь 
американського економіста, що вперше досліджував дане співвідношення. Ринкова ціна компанії 
найбільш вірогідно проявляється лише при реальній покупці її іншою компанією. Використання 
цього показника для потреб бухгалтерського обліку є не дуже практичним, оскільки, в цьому 
випадку можна оцінити суму інтелектуального капіталу лише після продажу підприємства.  

Погоджуючись із думками, що інтелектуальний капітал суттєво впливає на вартість компанії 
в цілому, на потреби її розвитку, стимулювання росту, управління нею, постає питання його 
коректної оцінки та відображення у бухгалтерському обліку для потреб поточного (оперативного) 
управління. Відображення в обліку об’єктів інтелектуального капіталу логічно здійснювати в складі 
необоротних активів, оскільки їхнє створення та використання потребує періоду довшого за рік, а 
джерелами їх утворення показувати інтелектуальний капітал. Проте, важливим питанням є 
ідентифікація об’єктів інтелектуального капіталу та відповідність їх критеріям активу: мати 
грошову оцінку та здатність, як очікується, приносити в майбутньому економічні вигоди. 
Спираючись на класифікацію інтелектуального Т. Стюатра, розвинену Понедільчук Т.В. [5], що 
деталізувала об’єкти інтелектуального капіталу, можемо зазначити, що часто підприємства 
недооцінюють роль об’єктів інтелектуального капіталу, не намагаються їх ідентифікувати, і 
відповідно – капіталізувати, визначити вартість та закріпити за собою права на такі об’єкти. 

Кожне підприємство прагне створити колектив працівників, котрий буде відповідати вимогам 
і задачам підприємства, і, котрий уособлюватиме в собі  сукупність знань, навичок, творчих 
здібностей працівників. Проблеми ідентифікації та грошової оцінки людського капіталу є найбільш 
складними, оскільки носієм такого капіталу є окремий індивідуум, котрий нині є працівником 
одного підприємства, а завтра може працювати та створювати новий продукт на іншому 
підприємстві, використовуючи набуті знання та навики. Одним із інструментів, котрий дасть змогу 
сформувати та, власне, ідентифікувати людський капітал підприємства може стати система 
контрактів із такими працівниками. Контракт має передбачати умови оплати праці працівника, 
термін дії контракту (за якими працівник має відпрацювати певну кількість часу), а також вартість 
такого контракту. У випадку, коли працівник хоче розірвати контракт чи змінити роботодавця, він 
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або майбутній роботодавець мають викупити такий контракт у підприємства. Такий підхід 
дозволить мотивувати працівників, захистить підприємство від зазіхань на нього інших 
роботодавців, а сам укладений контракт можна вважати документом, що ідентифікує об’єкт 
людського капіталу та буде підставою для відображення його у бухгалтерському обліку. Вартість 
контрактів таких працівників залежатиме від попиту на таких фахівців на ринку та може бути  
еквівалентною розміру заробітної плати працівника за такий період, або й вищою. 

Організаційний (структурний) капітал виникає у підприємства внаслідок створення ним 
нематеріальних активів. Часто деякі нематеріальні активи (програмне забезпечення, ноу-хау, 
організаційна структура, організаційні механізми, які забезпечують продуктивність працюючих та 
функціонування підприємства), які створені працівниками не реєструються, на них не отримується 
патент чи ліцензія, і, відповідно, не ідентифікуються, що не дає підстав відображати їх як 
бухгалтерські об’єкти та капіталізувати. Вартість таких матеріальних активів формується із витрат 
на їх створення, та відображається згідно П(С)БО 8.  

Споживчий капітал (бренд, репутація, споживчі зв’язки, договори, ринки збуту) має дуже 
важливе значення для підприємства, проте, дуже важко піддається ідентифікації та грошовій оцінці. 
Сучасні умови господарювання спонукують підприємства працювати відповідально та знаходити 
індивідуальний підхід до клієнта. Багато торгівельних мереж через системи ідентифікації покупців, 
наданням їм бонусів, знижок, проведенням різноманітних акцій вивчають попит, смаки та потреби 
клієнта. Такі бази та системи опрацювання інформації про клієнтів потребують багато часу та 
ресурсів, і, відповідно, створення таких баз даних, розкрутка бренду теж може бути ідентифіковано 
як об’єкт інтелектуального капіталу, визнано активом  та капіталізовано (на підставі сукупних 
витрат на його створення). Споживчий капітал дуже тісно пов'язаний із людським та структурним 
капіталом, та є від них залежний. 

Об’єкти інтелектуального капіталу ототожнюються із нематеріальними активами, тому, 
доцільно вести їх облік на рахунку 12 “Нематеріальні активи” в розрізі існуючих субрахунків за 
об’єктами інтелектуального капіталу, а для відображення людського капіталу виокремити окремий 
субрахунок, оскільки, він відрізняється за своєю природою від інших об’єктів. 

Отже, інтелектуальний капітал є реальним об’єктом бухгалтерського обліку, котрий може 
бути створений підприємством, ідентифікований (через створення відповідних первинних 
реєстраційних документів), оцінений у грошовому виразі. Реєстрація та відображення в обліку 
об’єктів інтелектуального капіталу дозволить відображати у фінансовій звітності реальну вартість 
активів підприємства; здійснювати управління такими активами (наприклад, через їх продаж); 
зберегти та ефективно використати інтелектуальний капітал у господарській діяльності 
підприємства. 
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XBRL ЯК СПОСІБ УНІФІКАЦІЇ ПОДАННЯ  
ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Звітність підприємств є важливим інструментом, який дає змогу проаналізувати їх фінансовий 

стан, виявити негативні тенденції розвитку тощо. Публічна фінансова звітність має багато користувачів, 
які її опрацьовують із власною метою. Інформаційні потреби користувачів формують певні вимоги як 
до змісту звітності, так і до формату її подання. Однак суб’єкт господарювання не може привести 
формат своєї звітності до вимог кожного її користувача, що потребує уніфікації підходів до її 
формування та подання. Особливо гостро ця проблема стосується суб’єктів міжнародних ринків 
капіталів та інвестицій, перелік користувачів звітності яких є доволі широким. Крім того, такі суб’єкти, 
як правило функціонують в різних юрисдикціях, для яких характерні власні системи стандартизації 
обліку і звітності, що можуть використовуватись поряд з міжнародними. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є запровадження міжнародного стандарту 
електронного формату подання звітності XBRL. На даний час XBRL офіційно рекомендований до 
використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності згідно з МСФЗ і 
використовується більш ніж у 50 різних країнах [1]. 

XBRL – Extensible Business Reporting Language (з англ. розширювана мова ділової звітності) – це 
загальноприйнятий в світі стандарт для подання ділової інформації (річної та квартальної фінансової 
звітності, іншої фінансової та нефінансової інформації) в електронному вигляді, що використовується 
також банківськими установами, податковими і статистичними органами, регуляторами ринків цінних 
паперів тощо [1]. Цей формат дає змогу пов’язати числову інформацію з її описом, здійснювати обмін 
фінансовою звітністю у цифровому форматі [2]. Запровадження XBRL також виключить дублювання 
при подані інформації, для чого заплановане створення єдиного вікна подання фінансової звітності, 
доступ до якого буде у всіх органів, що здійснюють регулювання економіки. 

В Україні формат XBRL стане обов’язковим з 1 cічня 2020 року для подання річної фінансової 
звітності підприємствами, які її складають відповідно до МСФЗ. Поряд з цим, обов’язковою 
передумовою запровадження цього формату є таксономія показників звітності. 

 
1. XBRL [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-

introduction-to-xbrl//. 2. Кузнецова С. О., Борисенко А. О. Розкриття інформації про основні засоби під час 
формування звітності у форматі XBRL [Електронний ресурс]. – Режим доступу [http://www.visnyk-
onu.od.ua/journal/2018_23_4/31.pdf. 3. Кулик В. А. Необхідність застосування XBRL стандарту у процесі 
формування звітності вітчизняних підприємств / В. А. Кулик, Є. О. Шпигун // Тези Всеукр. наук.-практ. 
on-line конф. аспір., молодих учених та студ., присвяченої Дню науки (10-12 трав. 2016 р, м. Житомир). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir. ztu.edu.ua/123456789/3936 
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ОБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ  
НА МАКРО- ТА МАКРОРІВНІ 

 
Однією з пріоритетних сфер розвитку суспільства на сьогодні визнана екологічна сфера, що 

декларується Директивою ООН. Управління сталим розвитком має базуватися на комплексній системі 
показників, які узагальнюють як господарську, так і екологічну та соціальну складову життєдіяльності 
людства. Основним інформаційним джерелом для постачання інформації про стан природних ресурсів, 
їх споживання та відновлення є екологічних облік. Повноцінне втілення в життя концепції екологічного 
обліку вимагає окреслення кола його об’єктів та облікових процедур щодо кожного з них. 

Визначення та класифікація об’єктів екологічного обліку розглядають у своїх працях І.В. Замула 
[1], Д.О. Грицишен [2], О.І. Гриценко [3], Т.Н. Гоголева, Ю.И. Бахтуріна [4], Л.С. Сорока [5], Ю.В. 
Штик, М.В. Щуренко, А.О.  Панасенко [6]. 

Для ефективного управління природними ресурсами та проведення екологічної політики держав, 
регіонів та світу в цілому ООН розроблено низку показників. Облік природних ресурсів на 
макроекономічному рівні ведеться в рамках Системи національних рахунків (System of National 
Accounts (SNA)) [7], яка розглядає ці ресурси як частину національного багатства.  

При цьому можна виділити такі групи об’єктів обліку (макрорівень): 
– природні ресурси та їх комплекси: склад атмосферного повітря, водні ресурси, надра, грунт, 

ліса, флора і фауна; 
– екологічні витрати та ефект від впроваджуваних ресурсозберігаючих і природоохоронних 

заходів; 
– викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. 
Відповідно, об’єкти екологічного обліку на мікрорівні мають бути інтегровані у 

макроекономічний екологічний облік, який діє у вигляді Системи національних рахунків (SNA). 
Подробна інформація про взаємодію суб’єктів господарювання з оточуючим природним середовищем, 
яка формується в рамках екологічного обліку, має розкривати не тільки обсяги споживання природних 
ресурсів, а й вплив діяльності підприємства на стан екосистем, чистоту довкілля, розрахунок ефекту від 
впровадження ресурсозберігаючих і природоохоронних заходів. 

Технічно частина даних може формуватися на рахунках бухгалтерського обліку в рамках системи 
подвійного запису. Це така інформація, яка, по-перша, може бути вартісно оцінена, а по-друге, сполу-
чається з об’єктами фінансового обліку, що робить можливим побудову бухгалтерських проведень. 
Дані, які не піддаються грошовій оцінці та не можуть бути класифіковані як активи чи зобов’язання 
підприємства, його доходи чи витрати мають відображатися на спеціальних позабалансових рахунках. 
Важливо, що би комплекс екологічних показників давав змогу виконувати похідні розрахунки 
ефективності діяльності підприємства в екологічній сфері у взаємоув’язці з економічним ефектом. 
Тільки економічно мотивовані екологічні заходи знайдуть реальну підтримку сфери бізнесу. 

Таким чином, об’єктами екологічного обліку підприємства будуть: екологічні активи, екологічні 
зобов’язання, екологічні доходи, екологічні витрати та інші об’єкти, які утворюються у процесі 
взаємодії суб’єкта господарювання з оточуючим середовищем. 

Дані екологічного обліку частково формуються в рамках фінансового і управлінського обліку та 
доповнюються переліком своїх специфічних екологічних показників. Необхідність визначення частини 
екологічних показників в рамках фінансового обліку неминуче призведе до трансформаційних змін у 
його об’єктах та  методиках. 

Важливою вимогою до показників екологічного обліку має стати ідентичність методики 
розрахунку з міжнародними стандартами та всеоб’ємність охоплення ними подій, що впливають на 
природне середовище. 
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Інформація, яка стосується взаємодії з оточуючим середовищем окремих підприємств в рамках 
своєї господарської діяльності, має стати прозорою і зрозумілою для широкого загала користувачів, 
подаватися до державних органів та оприлюднюватися. Інструментом для накопичення таких даних має 
послужити екологічний облік. Його мікрорівень (облік діяльності окремих суб’єктів господарювання, 
установ) має будуватися гармонізовано до макрорівня. Інформація має повно відображати всі сфери 
взаємовідносин підприємства з оточуючим природним середовищем: споживання природних ресурсів, 
вплив на зміну стану екосистем, забруднюючи скиди чи вторинна переробка сировини із 
забруднюючим природу складом.  

Отже, основний принцип побудови екологічного обліку на мікрорівні – відповідність показників, 
методик та процедур Системі національних рахунків. В такому разі, інформація буде максимально 
повно відображати вплив діяльності людини на природне середовище і достатньо релевантною для 
управління складними процесами збереження і відновлення екологічної рівноваги. 

 
1. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку 

економіки: монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с. 2. Грицишен Д.О. Склад 
об’єктів та розвиток методу бухгалтерського обліку господарської діяльності як соціально-еколого-
економічної системи / Д.О. Грицишен // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу. – Житомирський державний технологічний університет. – 2015. – Вип. 1 (31). – с. 
442-466. 3. Гриценко О.І. Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження / 
О.І. Гриценко // Економіка і суспільство. – Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. 2. – с. 
678-683. 4. Гоголева Т.Н. Экологический учет в системе видов учета / Т.Н. Гоголева, Ю.И. Бахтурина // 
Международный бухгалтерский учет. – Система ГАРАНТ. – № 12, июнь 2016 г.  // [Електронний 
ресурс] Режим доступу -http://base.garant.ru/57286785/#ixzz5 vN6n7HrT. 5. Розвиток екологічного 
обліку в контексті економічної безпеки / Л.С. Сорока // Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – №4(28), 2014. – с. 287-293. 
6. Штик Ю.В. Екологічний облік: об’єкти, методи та звітність / Ю.В. Штик, М.В. Щуренко, А.О.  
Панасенко // Соціальна економіка. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – 2018. 
– Випуск 56 – с. 233-239. 7. Integrated Environmental and Economic Accounting – An Operational Manual / 
Handbook of National Accounting Series F, No. 78  (United Nations publication United Nations publication 
Sales No. E.00.XVII.17), – 2000 // [Електронний ресурс] Режим доступу – 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Розвиток ринкової економіки вимагає від підприємств лісового господарства економічно 

обґрунтованого підходу до планування своєї операційної діяльності та визначення стратегії 
збільшення доходів і прибутку. При цьому, для ефективного управління доходами важливо мати 
облікову інформацію за певними видами доходів, центрами відповідальності, а також за 
територіальними сегментами одержання доходів.  

Законодавчо визначено, що операційні доходи складаються із чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції та інших операційних доходів, що можуть мати місце від операційної оренди 
активів, операційних курсових різниць,реалізації оборотних активів,отримання субсидій,штра-
фів,пені, неустойки [1].  

Для вибору методу обліку доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств 
лісової галузі, адекватного їхній специфіці, доцільно, перш за все, дослідити та надалі враховувати 
особливості процесу реалізації лісопродукції. Так, відповідно до Положення “Про організацію та 
проведення аукціонів з продажу необробленої деревини”, затвердженого наказом ДКЛГУ реалізація 
необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу 
необробленої деревини, які проводять один раз у квартал на базі товарних бірж, обласних центрів, 
створених відповідно до Закону України “Про товарну біржу” та ГКУ. Участь у торгах беруть 
суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини. Технологічна сировина, 
баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізується лише суб’єктам господарської 
діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих 
торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною [5].  

Необроблена деревина, яку не реалізували на товарних біржах, реалізується лісогосподарсь-
кими підприємствами за прямими договорами за цінами, не нижчими від тих, що склались на 
останньому аукціоні. Відповідно до аукціонних торгів з продажу необробленої деревини на товарній 
біржі на підставі одержаних біржових аукціонних Свідоцтв переможці аукціону протягом 15-ти 
календарних днів укладають з лісогосподарськими підприємствами договори купівлі-продажу. За 
умовами договору купівлі-продажу продавець здійснює поставку проданої продукції лісозаготівель 
покупцеві відповідно до визначеного базису поставки, а покупець приймає її та здійснює оплату з 
урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора 
аукціону для участі в ньому [5]. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених 
ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня проведення 
аукціону. У разі придбання заявлених лотів, гарантійний внесок перераховується продавцю як оплата 
за товар. 

Як відомо, метод обліку доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) залежить від обставин 
операції та її визнання (на момент її продажу (поставки) покупцям, до нього або після нього). Тому 
для достовірного відображення в обліку доходів від реалізації доцільно використовувати метод 
виконання певної  суттєвої дії, а моментом визнання доходу вважати момент відвантаження 
лісопродукції покупцям при одночасному визнанні її собівартості.  

Підтримуємо думку авторів про те, що операційні доходи на підприємствах лісового 
господарства слід обліковувати за їх видами на рахунках 70 “Доходи від реалізації” та 71 “Інший 
операційний дохід” діючого Плану рахунків за субрахунками відповідно до Інструкції щодо 
застосування Плану рахунків, а доходи від реалізації продукції –  за ринками збуту (вітчизняними та 
зарубіжними) із деталізацію в рамках аналітичних рахунків у розрізі видів лісопродукції, продукції 
переробки та побічного користування лісом [4; 5]. При цьому, інформація про операційні доходи на 
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підприємствах лісового господарства має систематизовуватись у обліку та подана у звітності із 
дотриманням порядку відображення та умов визнання, зазначених у Н(П)СБО1 та П(С)БО 15 [1; 2].  

Можливості програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 
лісового господарства мають забезпечити надання  керівникам найбільш затребуваних даних щодо 
операційних доходів. Сьогодні більшість підприємств лісового господарства використовують 
конфігурацію “Управління лісовим господарством України”, яка розроблена на базі 1С:Підприємство 
[6]. Вона дозволяє застосовувати сучасні методи управління підприємствами з врахуванням специ-
фіки лісогосподарської діяльності, зручно вести бухгалтерський та податковий облік, формувати 
галузеву і регламентовану звітність. Позитивним  є те, що ця програма, окрім вищезазначеного, забез-
печує формування аналітичних даних, дає можливість слідкувати і виправляти помилки за допомогою 
спеціальної функції обробки даних та підтримує інтеграцію із системою електронного обліку 
деревини. 

Удосконалення організації обліку операційних доходів підприємств лісового господарства за 
умови впровадження науково обґрунтованої методики їх обліку із використанням спеціалізованих 
програмних продуктів сприятиме оперативному забезпеченню інформаційних потреб менеджменту та 
успішному функціонуванню лісогосподарських підприємств. 
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доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.  4. Зінкевич О. В.  Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства : підручник / О. В. Зінкевич, С. О. Левицька, М. М. Мосійчук та [ін.]. – Рівне : НУВГП, 
2016. – 268 с. 5. Гарасим П.М., Клим Н.М., Новак У.П., Падюка М.В. Організацція обліку в галузях 
економіки: [навч.посібн.]. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 410 с. 6. Програмний продукт 1С: “Управління 
лісовим господарством”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://firma-
modul.com.ua/catalog/vlasni-rozrobki/konfiguratsiya-1c-upravlinnya-lisovim-gospodarstvom/ 
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В. І. Куценко 
Державна установа “Інститут економіки природокористування  

та сталого розвитку Національної академії наук України” 
 
МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

(соціально-економічні аспекти) 
 

“Два винаходи людства можна вважати найскладнішими: 
управляти й мистецтво виховувати” 

І. Кант 
 
Гарантування сталого розвитку – одна із складових мети функціонування будь-якої держави. 

Сталий розвиток, скажімо, житлового та комунального господарства, транспорту та зв'язку, освіти, 
культури й охорони здоров’я істотно впливає не лише на вирішення основних соціально-
економічних проблем, створення комфортних, безпечних умов життєдіяльності людини, а й на 
майбутнє країни. І цьому має сприяти менеджмент, у тому числі у сфері підготовки кадрів. 
Менеджмент – це організаційна функція підприємства як особливої економічної поведінки суб’єкта 
господарської діяльності в умовах загального товарного виробництва. Менеджмент відображає 
дієздатність усіх елементів сукупного працівника ефективно функціонувати в умовах ринкової 
економіки і тим самим реалізувати цільову функцію підприємницької діяльності. Це мистецтво 
управління інтелектуальним потенціалом суспільства, його матеріальними та фінансовими 
ресурсами з метою досягнення найвищої ефективності [1, с. 3]. 

Менеджмент у сфері послуг, зокрема у сфері підготовки кадрів набуває особливого значення. 
Адже забезпечення сталого розвитку потребує дослідження форм і методів управління на рівні основної 
ланки – підприємства, організації, навчального закладу. Активний вихід останніх на європейські та інші 
відповідні ринки обумовлює необхідність вивчення менеджменту в усіх складових сталого розвитку в 
інших країнах світу, соціально-економічного розвитку  в контексті сучасного менеджменту [2]. 

Світова практика свідчить, що з розвитком ринкових відносин загострились проблеми 
соціально-економічного характеру у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального середовища в 
цілому. Наразі вкрай важливим є забезпечення стабільності та динамічності соціально-
економічного розвитку. Результатом цього має стати: 

– духовна єдність суспільства; 
– стабільність і динамізм соціального розвитку суспільства; 
– зміцнення суверенітету держави; 
– забезпечення ефективного та соціально орієнтованого державного управління в цілому та 

гуманітарними процесами, зокрема; 
– задоволення соціальних потреб населення тощо [3]. 
Ненадання населенню відповідних послуг або надання послуг невідповідної якості створює 

негативну базу для розвитку інших галузей економіки; незабезпечення відповідного кваліфікацій-
ного рівня працівників не дозволяє останнім оволодівати новими трудовими функціями, новими, 
більш сучасними технологіями та технікою [4]. 

На подолання цих недоліків мають спрямовуватись зусилля не лише держави, але й 
громадських організацій та бізнесу, посилюватись його соціальна відповідальність. Організація та 
функціонування їх у контексті сучасного менеджменту – необхідний крок на шляху забезпечення 
сталого розвитку. В цьому аспекті важливим є створення узгодженої системи управління – 
міжнародного, державного, регіонального, вибудовуючи при цьому схеми, їх взаємодії, що 
відповідають вимогам міжнародних стандартів [5]. 



 51 

Цілеспрямована діяльність по формуванню сталого розвитку (економічного, соціального та 
екологічного) у контексті сучасного менеджменту відповідає сучасним соціально-економічним 
задачам суспільства і має враховувати наукові та методичні досягнення світового досвіду побудови 
системи менеджменту як інструменту, що забезпечує, поряд з іншими функціями, охорону 
навчального середовища та сталий розвиток. 

Менеджмент у сфері забезпечення сталого розвитку пов'язаний із застосуванням загальних 
ідей і концепцій менеджменту в усіх ланках сталого розвитку. Він сприяє забезпеченню 
ефективного використання ресурсів, вдосконаленню структури виробництва, нарощуванню обсягів 
вироблених товарів і послуг, а також покращенню їх якості. Управлінська діяльність, що пов’язана 
з формуванням сталого соціально-економічного розвитку базується на основних принципах, яких 
мають дотримуватись перш за все керівники та фахівці апарату управління підприємства, 
організації в процесі прийняття них чи інших рішень. Серед останніх слід виділити наступні: 
науковості, системності, комплексності тощо. 

Такий підхід, на наш погляд, дозволить забезпечити формування та реалізацію стратегії 
сталого розвитку держави, що являє собою узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення 
поставлених цілей на основі обраних критеріїв та ефективного розподілу й використання ресурсів. 

 
1. Крамаренко В.И. Экономика и менеджмент сферы услуг: (вопросы теории и методологии) 

/ В.И. Крамаренко; Крымский медицинский ин-т им. С.И. Георгиевского. – Симферополь: Таврида, 
1997. – 206 с. 2. Куценко В.І. Менеджмент сфери послуг: монографія / В.І. Куценко, Г.І. 
Трілленберг; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К.; 2007. – 459 с. 
3. Куценко В.І. Моделювання здоров’язбереження нації в контексті гуманітарної парадигми 
сталого розвитку / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Бізнес, економіка, сталий розвитку, лідерство та 
інновації. Науковий журнал. – 2018. – №1. – С. 25-34. 4. Прохоренко О. Трансформация компании 
государственного сектора экономики / О. Прохоренко. // Менеджер по персоналу. – 2017. – №7. – 
С. 6-12. 5. Хвостова Н. Система управления эффективностью / Н. Хвостова // Менеджер по 
персоналу. – 2016. – №3. – С. 30-39. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ  

В МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ КЛАСТЕРОМ  
 
Формування та ефективне використання облікової інформації в системі управління 

кластерними об’єднаннями може відбуватися на засадах інституційного підходу. “Вважається, що 
саме цей підхід дасть змогу побудувати баланс між теоретичними концепціями і практичними 
конструкціями, який може бути досягнутий завдяки урахуванню ролі економічних інститутів у 
процесі трансформації облікової системи” [1, с. 86]. “Інституційна теорія, з одного боку, дозволяє 
піднести наукові дослідження на високий теоретичний рівень завдяки використанню напрацювань 
вчених інституціоналістів, а з іншого – дозволяє наблизити наукові дослідження в сфері 
бухгалтерського обліку до рівня бухгалтерської практики” [2, с. 36].  

На сьогоднішній день кластери стають досить ефективним механізмом зниження 
трансакційних витрат, що, насамперед, пов’язано з територіальним розміщення контрагентів та у 
кінцевому результаті призводить до зниження рівня невизначеності угод і доступності інформації 
(у т.ч. облікової).  

У сучасній інституційній теорії взаємовідносини суб'єктів господарювання розглядаються за 
допомогою трансакційного підходу. Одне з положень неокласичної теорії передбачає, що індивіди 
задовольняють свої потреби за допомогою обміну, який відбувається без витрат, з урахуванням 
початкового розподілу, проте у реальній економіці існує високий рівень ентропії, яка супроводжує 
процес контрактних відносин. Наявність такої невизначеності викликає виникнення трансакційних 
витрат, які Р. Коуз визначає як “витрати збору і обробки інформації, витрати проведення 
переговорів і прийняття рішень, витрати контролю” [3, с. 12]. 

Як зазначає Воронова Є.Ю. “Змішані організаційні форми з метою зниження трансакційних 
витрат часто вживають інноваційні підходи до формування своїх відносин, в тому числі й до побу-
дови системи управлінського обліку. Найбільш очевидною інновацією є поширення управлінського 
обліку, традиційно визначеного як внутрішньофірмовий, за межі кордонів фірми. Міжорган-
ізаційний управлінський облік виконує дві основні функції – координацію зусиль компаній щодо 
зниження витрат і здійснення контролю над діяльністю організацій-партнерів” [4, с. 85]. Розвиток 
міжорганізаційних відносин суттєво вплинув на управлінський облік, що виразилося у появі нових 
облікових практик, до яких автор відносить міжорганізаційне управління витратами, облік по 
відкритих книгах, облік вартісних ланцюгів, використання інтегрованих інформаційних систем  
[5, с. 147]. 

На думку проф. Проняєвої Л. І. та Федотенкової О. А. для формування широкого масиву 
даних, що характеризують кластерні об'єднання, доцільним є створення міжорганізаційного обліку 
“…під яким слід розуміти систему, що оперує інформаційними потоками фінансового, управ-
лінського і податкового обліків самостійних учасників кластерної структури, інтерпретує і адаптує 
дані потоки за допомогою спеціальних інструментів до потреб єдиної системи управління для 
вироблення і реалізації загальної концепції розвитку кластера як цілісної економічної конструкції” 
[6, с. 8].  

Концепція кластеру як організаційно-системного інституту заснована на узгоджені інтересів, 
стійких контактах, соціальних відносинах та співробітництві різних структур. За цим визначенням 
базовою ознакою кластеру є об’єднання окремих елементів в єдине ціле для реалізації визначеної 
функції. З огляду на це на перший план виходить саме інституційна (соціальна) природа кластеру. 

Таким чином, застосування інституційної теорії дозволить вирішувати проблеми теоретико-
методологічного характеру бухгалтерському обліку через розширення меж до рівня міжорганіза-
ційного управління кластером. Цінність інституціональної теорії обґрунтовується її спроможністю 
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пояснити сучасний стан та перспективи розвитку облікової системи з позиції взаємодії між 
суб’єктами господарювання та окремими суспільними інститутами (групами, об’єднаннями), яка 
регулюється формальними та неформальними нормами і правилами з метою підвищення 
ефективності діяльності кластера. 

 
1. Сльозко Т.М. Розвиток бухгалтерського обліку в інституційному середовищі / Т.М. 

Сльозко // Вісник Київського торговельно-економічного університету. 2012. № 3. С. 84-93. 
2. Юхименко-Назарук І.А. Щодо побудови бухгалтерської інституційної концепції / І.А. Юхименко-
Назарук // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. праць. Серія: Економічна. 2014. Вип. 44. 
С. 35-38. 3. Коуз Р. Фирма, рынок и право: пер. с англ. / Рональд Коуз. – М: Новое издательство, 
2007. – 224 с. 4. Воронова Е.Ю. Межорганизационный учет: роль трансакционных издержек / Е.Ю. 
Воронова // Аудиторские ведомости. 2011. №7. С. 80 – 92. 5. Воронова Е.Ю. Управленческий учет в 
межорганизационных отношениях: новые учетные практики / Е.Ю. Воронова // Вестник 
Университета (Государственный университет управления). 2009. № 22. С. 147-150. 6. Проняева 
Л. И. Развитие учетно-информационного обеспечения управление в кластерах / Л. И. Проняева, 
О. А. Федотенкова // Международний бухгалтерский учет. 2016. № 4. С. 2-17. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ 

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У сучасних умовах особливого значення набувають питання належного інформаційного забезпе-

чення внутрішніх користувачів підприємств для ефективного управління виробничими процесами, 
створення власної конкурентної позиції та забезпечення стійкого фінансового становища на ринку. 
Першочерговим завданням на підприємствах постає створення відповідного обліково-аналітичного 
забезпечення для прийняття перспективних (прогнозних) рішень як визначальної компоненти ефектив-
ного розвитку бізнесу.  

Стратегічне управління набуває особливого значення, оскільки економічна доцільність функціону-
вання суб’єктів господарювання визначається довгостроковими цілями та напрямами розвитку.  
Виступаючи як інформаційна система стратегічного управління, стратегічний управлінський облік 
забезпечує оперативність вимірів і достовірність даних, що використовуються в системі стратегічного 
управління підприємств.  

Стратегічний управлінський облік є системою, що підтримує процес прийняття рішень та забезпе-
чує управління необхідною для цього процесу інформацією. Правильно поставлений стратегічний 
управлінський облік дає змогу отримати інформацію, необхідну для визначення пріоритетів діяльності 
підприємства та планування подальшої роботи, надає базу для оцінювання перспективних можливостей, 
що відкриваються, а також контролю за виконанням прийнятих рішень.  

Значний внесок у становлення та розвиток теоретико-методологічної основи стратегічного 
управлінського обліку зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: М. Бондар, І. Богата, Р. Бруханський, 
С. Булгакова, М. Вахрушіна, Ю. Вебер, Б. Гайзер, П. Друкер, К. Друрі, Р. Каплан, Е. Мухіна, Д. Нортон, 
А. Пилипенко, К. Сатушева, Ч.  орнгрен та ін. 

Виходячи з мети стратегічного управлінського обліку його основними завданнями є: 
– облік зовнішніх умов, які впливають на діяльність організації з метою вибору, здійснення й 

оцінювання ефективності корпоративної стратегії; 
– використання в прогнозуванні, плануванні, обліку й аналізі системи якісних і кількісних 

критеріїв фінансово-господарської діяльності, у тому числі таких, які відображають якість, 
продуктивність, споживчу корисність товарів, лояльність співробітників;  

– усебічне обґрунтування процесів прийняття і контролю реалізації управлінських рішень на всіх 
рівнях організаційно-функціональної структури компанії;  

– моніторинг й оцінювання внутрішніх виробничих і управлінських процесів, своєчасна розробка 
і впровадження змін у функціонуванні з метою підвищення їхньої результативності та гнучкості 
і, відповідно, зростання конкурентоспроможності всього підприємства [2].  

Інформаційна база стратегічного управлінського обліку вміщує дані про зовнішнє та внутрішнє 
середовище підприємства, що дає змогу створити обліково-аналітичне інтегроване інформаційне 
середовище для стратегічного управління. Внаслідок чого якісними характеристиками стратегічного 
управлінського обліку стають інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень 
та управлінських технологій, спрямованих на досягнення цілей підприємства; орієнтація на аналіз 
факторів зовнішнього середовища; збір, обробка й аналіз інформації про витрати, результати діяльності, 
ресурси, ефективність бізнесу тощо [1].  

Основними технологіями стратегічного управлінського обліку для забезпечення високої 
конкуренції підприємств є:  

– – activity-basedcosting (ABC) – облік витрат за видами діяльності, який передбачає їх розподіл 
за носіями затрат (чинникам витрат) відповідно до обсягів і структури ресурсів, які 
споживають у процесі виконання операцій зі створення й виробництва продукції (товару, 
послуги); 
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– lifecycle costing – калькуляція стадій життєвого циклу, сутність якої полягає в тому, що вартість 
(товару, послуги) враховує витрати на всіх етапах його життєвого циклу: розробка, 
проектування, вихід і просування на ринок тощо;  

– target costing – ціноутворення за цілями, сфокусоване на розробці заходів із оптимізації 
собівартості товару (послуги) з урахуванням цільового призначення параметрів, які впливають 
на співвідношення “ціна – якість”,  

– споживчі якості терміну корисного використання, рівня сервісу, післяпродажного 
обслуговування тощо;  

– Balanced Scorecard (ВSC) – збалансована система показників в управлінні ключовими бізнес-
процесами центрів відповідальності організації відповідно до встановленої мети, кількісно і 
якісно виявлених у цільових величинах оціночних критеріїв: фінанси, клієнти, внутрішні 
бізнес-процеси, навчання та зростання;  

– бенчмаркінг – постійний процес вивчення й оцінювання товарів, послуг і досвіду виробництва 
найсерйозніших конкурентів, визнаних лідерами у своїх галузях;  

– бюджетування або еталонне оцінювання (bench marking) – спосіб збору інформації, яку 
використовують компанії з метою виявлення найкращих практик інших компаній [3]. 

Стратегічний управлінський облік є необхідною інформаційною цілісною системою у прийнятті 
стратегічних управлінських рішень в умовах невизначеності й ризиків, які притаманні сучасному 
економічному середовищу. Загальними напрями в стратегічному обліку є: взаємозв’язок між стратегічною 
позицією і очікуваним акцентом на управлінський облік (налаштування обліку відповідно стратегічної 
позиції підприємства і альтернативним варіантами його стратегії) та досягнення конкурентних переваг 
шляхом аналізу способів скорочення витрат, посилення диференціації продуктів підприємства через 
використання зв’язку між вартістю і оптимізацією носіїв витрат.  

Отже, стратегічне управління – це процес організації ефективної діяльності підприємства на основі 
інформації стратегічного управлінського обліку. Для прийняття відповідних рішень інформація 
стратегічного управлінського обліку використовується в таких напрямах, як рішення стратегічного 
характеру (інвестиції, нові напрями бізнесу), маркетингові рішення (нова продукція, ціноутворення), 
оптимізаційні рішення (аутсорсинг, політика закупівель, управління прибутковістю), управління 
ризиками, організаційні рішення (співробітники, комунікації).  

 
1. Бондар М. Обліково-аналітична інформація в управлінні підприємницькою діяльністю. 

Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 13–16. 2. Семанюк В. З. Формування підсистеми стратегічного 
обліку в умовах ринкових відносин / В. З. Семанюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. 
праць. – Вип. 11 (114) / наук. ред. І. Г. Манцуров. – Київ, 2010. – С. 59–64. 3. Шайкан А. В. Бухгалтерський 
облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове 
господарство [Електронний ресурс] / А. В. Шайкан. – Режим доступу: 
http://eztuir.ztu.edu.ua/1900/1/42.pdf. 
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THE CONCEPT OF TRANSFER PRICING IN THE CURRENT 
ECONOMIC CONDITIONS 

 
Вackground discussion of the transfer pricing concept, which is the international transfer pricing standard 

that Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) member countries have agreed should be 
used for tax purposes by Multinational Enterprises (MNEs) groups and tax administrations.  

The concept of transfer pricing, accepted both internationally and within the European Union, is the 
universal method of determining the right pricing to be used among related parties and, therefore, is used by the 
OECD and by the United Nations Tax Committee (UN) and also in the tax treaties concluded by the governments 
[1, 2]. 

 In applying the foregoing principles to the taxation of MNEs, one of the most difficult issues that have 
arisen is the establishment for tax purposes of appropriate transfer prices. Transfer prices are the prices at which an 
enterprise transfers physical goods and intangible property or provides services to associated enterprises. For 
purposes of these Guidelines, an associated enterprise is an enterprise that satisfies the conditions [art. 9, 3]: 

• two enterprises are associated if one of the enterprises participates directly or indirectly in the 
management, control, or capital of the other; 

• if the same persons participate directly or indirectly in the management; control, or capital of both 
enterprises (i.e. if both enterprises are under common control);  

Transfer prices are significant for both taxpayers and tax administrations because they determine in large 
part the income and expenses, and therefore taxable profits, of associated enterprises in different tax jurisdictions. 
Transfer pricing issues originally arose in transactions between associated enterprises operating within the same 
tax jurisdiction. The domestic issues are not considered in these OECD Guidelines, which focus on the 
international aspects of transfer pricing. These international aspects are more difficult to deal with because they 
involve more than one tax jurisdiction and therefore any adjustment to the transfer price in one jurisdiction implies 
that a corresponding change in another jurisdiction is appropriate. However, if the other jurisdiction does not agree 
to make a corresponding adjustment the MNE group will be taxed twice on this part of its profits. In order to 
minimize the risk of such double taxation, an international consensus is required on how to establish for tax 
purposes transfer prices on cross-border transactions. 

The structure of transactions within an MNE group with its component parts such as companies, also called 
associated enterprises is determined by a combination of the market and group driven forces which can differ from 
the open market conditions operating between independence entities. Thus, a large and growing number of 
international transactions are no longer governed entirely by market forces, but by forces which are driven by the 
common interests of the entities of a group. In such a situation, it becomes important to establish the right price, 
called the “transfer price” for intra-group, cross-border transfer of goods, intangibles and services [4, p. 56]. 

Transfer pricing refers to the general term for the pricing of cross-border, intra-firm transactions between 
related parties. These transactions are also referred to as controlled transactions, as distinct from uncontrolled 
transactions between companies that are not associated and can be assumed to operate independently in reaching 
terms for such transactions. 

Transfer pricing- the pricing policies and practices that are established when physical goods as well as 
services and intangible property are charged among associated business entities [5] – is traditionally used in 
international tax law as the principal method for allocating income between jurisdictions. Since they determine the 
income of both parties involved in the cross-border transaction, the transfer price tends to shape the tax base of the 
countries involved in cross-border transaction. 

As afore described, MNEs represent a substantial fraction of the global trade and industry. Therefore, a 
challenge that they have to face is the articulation decision process among their several subsidiaries, located in 
different countries. Consequently, some can argue that transfer prices are frequently deployed in order to separate 
complex decisions among different decision makers, by delegating responsibilities among different agents. 
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In addition to this coordination function, transfer pricing is also used for tax purposes, namely as a device of 
international tax planning. In fact, taxable group profits are allocated among the participating companies by 
adjusting transfer prices. Therefore, MNEs frequently shift their profits to low tax legislations in order to reduce 
the group’s overall tax burden. In other words, it can be said that the transfer pricing mechanism is a tool often 
used by corporations to avoid high taxation in certain countries [6, p. 63]. 

Transfer pricing is based on the closely related fundamental principles [7]:  
1) companies with permanent establishments or affiliated companies in other countries have to compute the 

profits of the different units on the basis of separate accounts (separate entity approach);  
2) for goods and services exchanged by them, prices have to be charged as if they were among independent 

persons (arm’s length principle);  
In relation to the first condition, it is important to notice that there are certain differences between the 

treatment of permanent establishments and subsidiaries but, notwithstanding this fact, the functionally separate 
entity approach adopted by the OECD further gives an equivalent treatment to permanent establishments and to 
subsidiaries. In fact a concern for the tax authorities has been to maintain a level playing field with respect to the 
use of a branch or a subsidiary to carry on business in a given jurisdiction. It only makes sense to apply the same 
principle in both situations, and the arm’s length principle was selected.  

The main reason why companies started to use transfer pricing is to help identifying which parts of the 
enterprise are not performing well, to escape double taxation when repatriating profits and, ultimately, to reduce 
tax. Despite the recognition that intra-group companies frequently try to minimize their costs through the 
manipulation of transfer prices, the fact is that this is not always like this, since the leads to those companies may 
also have reasons to carry on their management in normal market conditions and mimic their intra-group relations, 
the open market schemes. 

 
1. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. – OECD 

Publishing. – 2010. – 243 p. 2. United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries. – 
New York, United Nations, 2013. – 485 p. [Electronic resourse]: [Website]. – Electronic data. – Mode of access: 
World Wide Web: mode:https://www.irs.gov. 3. Податковий кодекс України: станом на 1 січня 2017 р. / 
Верховна Рада України. [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : Верховна Рада 
України, 1994-2016.  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 4. Задоя А.О. Трансфертне 
ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. — 2011. — 2 (35). — 
С. 156—163. 5. Practical Law Dictionary / Glossary of UK / US and international legal terms / 2010 [Electronic 
resourse]: [Website]. – Electronic data. – USA : IRS. – Mode of access: World Wide 
Web:http://uk.practicallaw.com. 6. Задорожня Л.А. Міжнародна практика трансфертного ціноутворення в 
контексті оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб України // Л.А. Задорожня // Економіка і 
фінанси. — 2014. — №10. — С. 62— 70. 7. Богацька Н. М. Суть трансфертного ціноутворення та його 
функції / Н. М. Богацька, О. Г. Малогулко. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.rusnauka.com/ 15_DNI_2008/ Economics/32958.doc.htm. 
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ЕВРИСТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
В останні два десятиліття в бізнес-середовищі відбулись кардинальні зміни під впливом 

відкритості доступу до ринків, широкого використання в діяльності підприємств інформаційних 
технологій та сучасних засобів зв’язку для налагодження між- та внутрішньофірмової взаємодії. За 
таких нових умов все більш важливого значення для забезпечення ефективності діяльності 
підприємств набуває налагодження дієвої системи стратегічного управління, спрямованої на 
створення стратегії, планування набору стратегічних ініціатив щодо ефективного використання 
наявних і залучення нових ресурсів, реалізації і коригування обраної стратегії.  

Для більш глибокого розуміння сучасної концепції стратегічного управління необхідно 
проаналізувати історичні засади її розвитку, визначити фактори, які відіграли визначальну роль в 
формуванні її сучасного стану, що дозволить прискорити адаптацію облікової системи підприємст-
ва у відповідності до потреб суб’єктів стратегічного управління. Зокрема, окремої уваги потребує 
аналіз особливостей ролі облікової системи підприємства в процесі формування сучасної концепції 
стратегічного управління, що дозволить сформувати подальші напрями для її удосконалення як 
засобу інформаційної підтримки процесу прийняття стратегічних управлінських рішень. 

На основі історичного аналізу розвитку системи стратегічного управління виділено етапи 
(фази) процесу формування стратегічного управління та роль облікової системи в них: фінансове 
планування (бюджетування); прогнозне стратегічне планування; зовнішньо-орієнтоване стратегічне 
планування; комплексне стратегічне управління). Основною причиною активного розвитку 
концепції стратегічного управління з початку 1980-х років стало ускладнення конкурентного 
бізнес-середовища, що проявлялось в його зростаючій нестабільності та все більшій складності 
передбачення його змін у майбутньому. 

Встановлено, що однією з визначальних особливостей формування комплексного стратегіч-
ного управління з позиції бухгалтерського обліку є виділення концепції стратегічного контролю. 
Для його ефективної реалізації на підприємствах з’являється потреба в наданні обліковою 
системою інформації відповідного змісту та типу, що в цілому слід розглядати як загальну 
передумову щодо її подальшого розвитку шляхом: уточнення сутності стратегічного контролю та 
етапів його здійснення; виділення видів облікової інформації, необхідної для його ефективної 
реалізації на підприємствах, та форми її представлення; формування напрямів удосконалення 
облікової системи (на теоретичному, методологічному та організаційному рівнях) з метою 
забезпечення потреб суб’єктів здійснення стратегічного контролю. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Розвиток будівельної галузі є одним із індикаторів розвитку економіки, адже від потреб цієї 

галузі залежить виробництво машинобудівної  продукції,  будівельних матеріалів, деревообробна 
промисловість, енергетика, а також розвиток малого підприємництва, який здійснює ремонтні, 
оздоблювальні роботи, виробництво меблів тощо.  

Над питаннями стратегічного розвитку будівельних підприємств працює значна кількість 
вітчизняних науковців, зокрема щодо житлового будівництва, то ця проблематика висвітлюється у 
[1]. Особливості обліку і оподаткування житлово-будівельних кооперативів в Україні детально 
описано у [2].  

Головним джерелом інвестування у розширення діяльності будівельних підприємств були і 
залишаються їх власні кошти, що акумулюються на основі отриманого прибутку. У питаннях 
розвитку економіки регулююча і стимулююча функції належить державі, яка зокрема і через 
інструменти оподаткування здійснює підтримку певних галузей національної економіки. 

Існуюче податкове законодавство [3, 4, 5] не оминуло і специфіки будівельної галузі. Залежно 
від учасників будівельного ринку, механізму фінансування будівництва, може різнитися не лише 
перелік податків, які підлягають сплаті, а й податкове навантаження. Лише при будівництві житла 
використовується щонайменше п’ять схем фінансування: через фонди фінансування будівництва 
(ФФБ), фонди операцій з нерухомістю (ФОН), інститути спільного інвестування, випуск 
безпроцентних (цільових) облігацій, що визначено Законом [5], а також через житлово-будівельні 
кооперативи (ЖБК). 

Кожен із видів фінансування будівництва має свою специфіку, переваги і ризики, тому 
потребує ґрунтовного розкриття. Щоб реалізувати будь-який із окреслених механізмів фінансу-
вання, часто залучається значна кількість суб’єктів, що виступатимуть учасниками будівництва.  

У [6] розглянуто принципи оподаткування, відомі економічній теорії, екстраполюючи їх на 
реалії діяльності вітчизняних будівельних підприємств. 

Насамперед, слід зазначити, що згідно [3, 4], від оподаткування податком на додану вартість 
операції (ПДВ) звільняються будівельно-монтажні роботи з будівництва “доступного житла” та 
житла, що будується із залученням державних коштів. 

Також, незалежно від способу фінансування будівництва, відповідно до [3, пп. 197.1.14], не 
оподатковуються ПДВ деякі операції з постачання житлових об’єктів, крім їх першого постачання: 
передача нового житла у власність покупця; спорудження житла за рахунок замовника (в тому 
числі із придбаних за рахунок виконавця матеріалів); перша продаж покупцю реконструйованого 
або капітально відремонтованого житла, якщо такий покупець не є власником на момент виведення 
цього житла з експлуатації; надання послуг з реконструкції чи капітального ремонту (в тому числі 
із придбаних за рахунок виконавця матеріалів).  

При будівництві житла власними силами забудовника, першим його постачанням буде 
реалізація покупцям. Як наслідок, ця операція підлягатиме оподаткуванню ПДВ на загальних 
підставах за правилом першої події. 

Одним із найпоширеніших механізмів оптимізації податкового навантаження при фінансу-
ванні будівництва житла є утворення ЖБК, суть якого полягає в об’єднанні пайових внесків 
фізичних осіб для забезпечення житлом членів кооперативу, організування процесу якого здійснює 
правління ЖБК. 

Згідно з [3, пп. 133.4.6], ЖБК відносять до неприбуткових організацій із першого числа 
місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято в експлуатацію закінчений житловий будинок, 
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який був придбаний або будувався за кошти ЖБК. Корпоративні права, сформовані у вигляді паю, 
не оподатковуються ПДВ. Першочергово, власником побудованого об’єкту стає ЖБК, це його 
перше постачання, а розпаювання квартир між членами ЖБК є наступною реєстрацією і також не 
обкладається ПДВ. 

Виходячи із вищенаведеного, доходимо висновку, що чинним законодавством передбачено 
певні можливості для оптимізації податкового навантаження у будівельній галузі, які сприяють 
розвитку підприємств та їх конкурентоздатності. Як наслідок, активізація діяльності будівельних 
підприємств сприятиме соціально-економічному прогресу нашої держави. 

 
1. Воськало В.І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: Монографія / НАН 

України. Інститут регіональних досліджень; За ред. д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. – Львів, 2010. – 176 
с. 2. Воськало В.І. Особливості обліку і оподаткування житлово-будівельних кооперативів / В.І. 
Воськало, Н.М. Воськало, П.М Сороковий // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми 
теорії, методології, організації : збірник наукових праць. Національна академія статистики, 
обліку та аудиту. – 2017. – Вип. 2 (19). – с. 5. 3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 
2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, №1 5-16, № 17. – ст.112 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 4. Закон України від 25.12.2008 р. N 800-VI “Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового 
будівництва”. 5. Законом України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з нерухомістю”  від 19.06.2003 № 978-
IVhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-15. 6. Кушнір І.М. До питання про принципи 
оподаткування в галузі будівельної діяльності / І.М. Кушнір // [Електронний ресурс]  Теорія і 
практика інтелектуальної власності, 3/2017 – Режим доступу http://www.inprojournal.org/wp-
content/uploads/2017/10/Kushnir-I._317.pdf 
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

СТАРТАП-ДІЯЛЬНІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
 

Створення та функціонування стартап-компаній є важливим процесом для розвитку 
бізнесу, країни та навіть світового господарства. Для окремого суб’єкта господарювання 
користь від впровадження стартапу проявляється в отриманні економічних та інших вигід; для 
країни – в забезпеченні розвитку, в першу чергу, економічної та соціальної сфери; для світової 
економіки – в обміні ідеями, досвідом, ресурсами та посиленні міжнародної співпраці. Кожна 
нова ідея, яка пов’язана з інноваціями та технологіями, може стати стартапом. Для цього 
потрібні власне сама ідея, до того така, що має потенційні можливості для досягнення 
поставленої мети; бажання її просувати, фінансові та інші вкладення. При наявності всіх цих та 
інших складових можна досягти успіху. 

За даними UBR– Українського бізнес ресурсу – українські стартапи користуються 
шаленою популярністю. Зазначається, що за останні 5 років в українські стартапи було 
інвестовано близько $400 млн [1].  

Створення стартап-компаній передбачає організацію та ведення бухгалтерського обліку їх 
діяльності, також проведення економічного аналізу, аудиторських перевірок, контролю та 
інших заходів щодо їх обліково-економічних та інформаційно-управлінських систем. Мета цих 
заходів полягає в систематизації всіх виробничо-господарських процесів, узагальненні 
результатів діяльності, розгляду та впровадженні нових можливостей і ресурсів суб’єкта 
господарювання.  

Проаналізувавши особливості стартапів, виділимо їхні основні характерні ознаки 
стартапу: 1) новизна, інноваційність, розробка технологій; 2) початкова стадія створення та 
розвитку масштабного проекту та/або компанії; 3) нетривалий час існування; 4) залежність від 
законодавчих норм, фінансування та наявності інших ресурсів; 5) швидко-зростаюча діяльність; 
6) абстрактні ідеї, невизначеність, ризикованість подальшої роботи, результатів та досягнень. 
Поряд з цим, розглянемо також відмінні особливості стартап-компаній, які відрізняють їх від 
стартап-проектів: 1) зареєстрована юридична особа, або знаходження в процесі реєстрації в 
державних органах; 2)  відсутність конкурентів, проте не завжди є вільний та відкритий доступ 
для виходу на ринок; 3) обов’язок складання та подання фінансової та інших видів звітності; 
4) наявність нової технології, продуктивної ідеї, вже готового інноваційного виробу, які можна 
використовувати у власних цілях для виробництва продукції, надання послуг, та/або одразу 
реалізовувати як нематеріальний актив, основний засіб або оборотний актив.  

Отже, стартап-компанія повинна бути юридично зареєстрованим підприємством (або хоча 
б перебувати в процесі реєстрації в органах державної влади) та отримати всі необхідні дозволи 
на здійснення тих видів діяльності, якими вона буде займатися. Також, враховуючи те, що 
інноваційне підприємство в майбутньому планує перейти зі стадії стартап-компанії в 
повноцінну юридичну фірму та здійснювати господарську діяльність, для цього необхідно 
вести бухгалтерський облік діяльності підприємства та подавати відповідним органам 
бухгалтерську, податкову та інші види звітності з метою розкриття та представлення 
результатів діяльності суб’єкта господарювання. 

В ході дослідження узагальнено складові стартап-діяльності задля розвитку облікового 
забезпечення управління інноваційною діяльністю (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Ідентифікація складових стартап-діяльності для цілей  

облікового забезпечення управління інноваційною діяльністю  

№ 
з/п Складові стартап-діяльності Деталізація складових 

1 Об’єкт дослідження стартап (стартап-діяльність) 
2 Поняття, які характеризують  об’єкт 

дослідження 

стартап, стартап-діяльність, стартап-проект, стартап-
компанія, інноваційна діяльність, високотехнологічна 
діяльність, ін. 

3 Форма (для потреб управління, обліку, 
аналізу, контролю) компанія; проект 

4 Передумова створення інноваційна ідея 
5 Ресурси, які необхідні на перших етапах 

діяльності 

приміщення (не обов´язково спеціального призначення, 
може бути просто звичайна кімната, робоче місце); 
технічні засоби; хоча б мінімальне фінансування 

6 

Результат діяльності 

готовий інноваційний виріб (послуга); завоювання 
частини ринку; створення власного нового інновацій-
ного напряму роботи, виду господарської діяльності; 
суспільний розвиток; вирішення певної соціальної чи 
іншої проблеми; отримання прибутку 

7 

Ризики діяльності 

проблеми з правами на інтелектуальну власність; від-
сутність належного фінансування; значна ймовірність 
неповернення інвестицій; низька прибутковість й 
можливість недоотримання прибутку; залучення 
висококваліфікованих програмістів та інших спеціаліс-
тів у галузі, в якій засновано стартап 

8 Системи, які необхідні для визначення 
показників діяльності та управління нею 
з метою мінімізації ризиків 

бухгалтерський облік, аналіз, контроль, планування, 
бюджетування та інші системи управління діяльністю  

9 Інші складові, які необхідні для 
продовження, вдосконалення, розвитку 
процесів господарювання стартап-
компанії 

маркетинг, рекламні заходи; 
досвід роботи із стартапами та/або з інноваціями; 
вирішення юридичних, фінансових та інших питань 

 
Таким чином, стартап-діяльність є комплексом понять, об’єктів, організаційних форм; 

враховує передумови створення стартапу, необхідні для цього ресурси; передбачає визначення 
кінцевих результатів ведення інноваційної діяльності. При цьому значна увага в управлінні стартап-
компаніями приділяється ризикам, факторам їх виникнення, негативним наслідкам, загрозам та, 
власне, заходам протидії негативним явищам у діяльності суб’єкта господарювання. Тому розвиток 
облікового забезпечення ризик-менеджменту стартап-компаній та управління інноваційною 
діяльністю вцілому є нагальним питанням, актуалізованим сучасними реаліями в умовах 
господарювання. 

 
1. Українські стартапи користуються шаленою популярністю Український бізнес ресурс. 

Retrieved from: https://ubr.ua/market/startup-time/ukrainskie-startapy-polzujutsja-beshenoj-
populjarnostju-3858257. 
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ОБЛІКОВА СИСТЕМА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Суспільство вимагає об’єктивної інформації про всі процеси, які відбуваються у виробництві, 

а це означає, що виникає потреба у створенні такої системи обліку, яка б охоплювала всі аспекти 
діяльності підприємства і задовольняла потребу керівництва в оперативному отриманні інформації 
як облікового, так і технологічного характеру; необхідність складання статистичної та податкової 
звітності; формування перспективних планів і прогнозів. 

Для ефективного управління діяльністю підприємства результат діяльності повинен бути 
прогнозованим, а системи управління підприємством мають бути здатними до повнішого використання 
функцій обліку, включаючи прогностичну. Бухгалтерська інформація трансформується в знання 
менеджера, а останній на цій основі приймає управлінське рішення. Забезпечити придатність економічної 
інформації для формування знань менеджера можливо лише використовуючи методи бухгалтерського 
обліку, що визначаються обліковою політикою підприємств. 

Науковці стверджують, що системний підхід є науковою основою для раціонального дослідження 
і ефективного управління різними системами, сукупністю методологічних принципів та положень, які 
дозволяють розглядати систему як єдине ціле з узгодженням діяльності всіх її підсистем. Системний 
підхід щодо економічних процесів – це визнання того, що будь-яка організація є системою, яка 
складається з частин, кожна з яких має свої власні цілі. Тому досягнути загальних цілей організації 
можна лише в тому випадку, якщо розглядати її як єдину систему, прагнучи для цього зрозуміти та 
оцінити взаємодію всіх її частин і об’єднати їх на необхідній основі. 

Система бухгалтерського обліку формується у відповідному інформаційному просторі мікро- 
та макросередовища, яке забезпечується, як  інституціональним полем на рівні держави так і 
обліково-аналітичними ресурсами окремих господарюючих суб’єктів . 

Облік як загальна функція управління потрібен підприємствам перш за все для забезпечення 
високих кінцевих результатів діяльності. 

Облікова функція обліково-аналітичного забезпечення полягає у відображенні фактів 
здійснення господарської діяльності, при цьому формується адекватна та суттєва  інформація для 
прийняття управлінських рішень. 

Більшість проблем, що виникають у процесі управління господарською і фінансовою 
діяльністю підприємства, обумовлені недостатнім використанням інформаційної, контрольної та 
прогностичної функції обліку. Частина з них зумовлена не сформованістю ринкових інфраструктур, 
інститутів та систем управління, а отже, і його організацією. 

Контроль як функція управління, отримала свій розвиток в силу формування ринкових 
відносин та впливу кризових явищ на суб’єкти господарювання та суспільства вцілому.  

Для досягнення ефективного господарювання, в системі управління контроль є однією із 
важливих функцій, оскільки через нього відбувається поєднання обліку, аналізу, прогнозування, 
регулювання діяльності підприємств. З однієї сторони контроль можна розглядати, як функцію 
управління, з другої – як підсистему обліку. 

Узагальнюючи вище викладене можна дійти висновку, що поєднання всіх функцій дає можли-
вість підприємству в умовах кризи спрогнозувати свою діяльність за умов досягнення таких цілей: 

1) своєчасно відстежувати і запобігати ризиковим ситуаціям для підприємства; 
2) формувати інформацію, що буде спрямована на зниження негативних наслідків кризової 

ситуації. 
Керівники підприємств усіх форм власності на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 

мають розуміти роль бухгалтерського обліку та його місце в системі управління, оскільки від якості 
отриманої облікової інформації залежить якість прийнятих рішень на всіх етапах управління та 
кінцевий результат від діяльності господарюючих суб’єктів. 
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ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДЛЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ефективний розвиток інвестиційної діяльності в Україні неможливий без наявності своє-

часної і достовірної облікової інформації для забезпечення належного управління інвестиційною 
діяльністю. 

Поставлено завдання визначити основні  підходи щодо покращення формування облікової 
інформації для забезпечення системи менеджменту підприємства про їх інвестиційну діяльність.  

Регулювання інвестиційної діяльності відбувається на основі дії закону України від 18 
вересня 1991 р. N 1560-XII “Про інвестиційну діяльність” [1]. Згідно з даним законом – 
інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються у об’єкти 
підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається со-
ціальний ефект. Такими цінностями, які формують облікову інформацію про інвестиції та 
інвестиційну діяльність підприємства, можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, 
інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно(будинки споруди, устаткування, інші матеріальні 
цінності); сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлення у вигляді  
технологічної документації, навичок, виробничого досвіду, необхідних для організацій того чи 
іншого виду виробництва, але не запатентованих (“ноу-хау”); права користування землею, водою, 
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;інші цінності. 

Інвестиції у відтворення основних засобів і на приріст матеріально – виробничих запасів 
здійснюються у формі капітальних вкладень. 

Для формування облікової інформації про інвестиції та  інвестиційну  діяльність за Планом  
рахунків бухгалтерського обліку [2] передбачені наступні рахунки для обліку наявності інвестицій  
та їх реалізації 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, 15 “Капітальні інвестиції”, 35 “Поточні 
фінансові інвестиції”.  

Ведення обліку і одержання необхідної фактичної облікової інформації за таких умов знижує 
оперативність і контрольно-аналітичну функцію самого обліку про інвестиційну діяльність в 
системі менеджменту підприємства. Більше того перелік аналітичних рахунків, які в значній мірі 
засвідчують класифікацію інвестицій, повністю не відповідає тим класифікаційним ознакам, які 
закладені в економіці підприємств, мікроекономіці.  

Вважаємо, що тут потрібні значні конкретні зрушення з обох сторін, як з позиції 
менеджменту підприємства так і з бухгалтерського обліку. На нашу думку, в першу чергу потрібна 
незначна реорганізація плану рахунків. З метою покращення інформативної функції обліку про 
інвестиційну діяльність підприємства рекомендується ввести в план рахунків замість трьох, один 
загальний рахунок “Фінансові та капітальні інвестиції” і  в якості субрахунків першого порядку 
запропонувати класифікацію інвестицій за формами: валові, чисті, реальні (капіталовкладення), 
інноваційні, інтелектуальні, екологічні та іноземні інвестиції. Такий методика обліку та 
регулювання інвестиційної діяльності  дасть можливість визначити напрям та ефективність 
використання інвестиційних ресурсів.  

Звичайно з метою більшої аналітичності можна ввести і субрахунки другого і третього 
порядку, виходячи з існуючої класифікації та субрахунків, які були запропоновані в Плані рахунків: 
інвестиції пов’язаним сторонам, інвестиції непов’язаним сторонам, капітальне будівництво та 
придбання основних засобів, придбання інших необоротних активів, придбання нематеріальних 
активів, еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції, іноземні інвестиції  і т.д. 
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Запропонована варіант бухгалтерського обліку та контролю за інвестиціями має ознаки 
системного підходу, щодо використання операцій з інвестиційної діяльності підприємств і дозволяє 
здійснювати контроль на усіх її стадіях. Завдяки цьому підвищується інформативність за інвести-
ційною діяльністю з введенням субрахунків другого та третього порядку, зростає аналітичність, 
рівень контролю та оперативність ефективного використання інвестиційних ресурсів. 

Автор має намір і надалі продовжувати дослідження у напрямі підвищення аналітичності 
показників облікової інформації про інвестиції з метою підвищення ефективності здійснення 
інвестиційної діяльності підприємствами. 

 
1. Про інвестиційну діяльність. Закон України  від 18 вересня 1991 р. N 1560-XII // 

http:zakon.rada.gov.ua. 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій,  затверджений наказом міністерства фінансів 
України від 30 листопада 1999 р. №291 // http:zakon.rada.gov.ua 
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РОЛЬ РЕЗЕРВІВ КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Діяльність суб’єктів господарювання ведеться в умовах невизначеності, що зумовлює 

виникнення різного роду ризиків підприємницької діяльності. Важливу роль в інформаційному 
забезпеченні управління ризиками має система бухгалтерського обліку.  Достовірні дані 
бухгалтерського обліку можуть бути надійним джерелом інформації при прийнятті рішень щодо 
управління економічними ризиками як з боку менеджерів підприємства, так і з боку інших 
заінтересованих в його діяльності сторін.  

Дослідженню ризиків у бухгалтерському обліку присвячені праці таких українських науков-
ців, як Вигівська І. М.,  Гуцайлюк З.В., Гнилицька Л. В., Дячек С. М., Козлова М. О., Орищенко М. 
М., Пилипенко Л.М. та інших. У своїх працях вчені наголошують на тому, що одним з дієвих 
способів, які застосовуються для управління ризиками підприємства є резервування. Загалом 
резерви можна трактувати як інструмент самострахування підприємств від впливу на його 
фінансовий стан майбутніх негативних наслідків ризиків господарської діяльності. Тому резерви 
доцільно формувати за чітким призначенням (відповідно до виду господарських ризиків та їх 
наслідків) на визначений період [1]. 

Формування та використання резервів підприємств регулюється як на законодавчо-
нормативному рівні, так і обліковою політикою підприємства. На даний час ризик не розглядається 
як об’єкт бухгалтерського обліку, а лише передбачається відображення на рахунках інформації про 
факти господарської діяльності, спричинені впливом ризику. Для обґрунтування зв’язку ризику та 
фактів господарської діяльності, обумовлених його впливом, Гнилицька Л. В. пропонує поділити 
ризики на: 

– ризики-причини (умовний факт господарської діяльності), об’єктом якого в бухгалтерсь-
кому обліку буде резерв майбутніх витрат і платежів; 

– ризик-наслідок (реальний факт господарської діяльності), об’єктом в обліку є резерв 
сумнівних боргів та резервний капітал [2]. 

Створені резерви забезпечують підприємству збереження власного капіталу та реалізацію 
принципу безперервної діяльності, а також є одним із факторів впливу на фінансовий результат 
підприємства. На практиці резерви мають формуватися у тих випадках, коли є обґрунтовані при-
чини існування ризику господарської діяльності. Якщо виявиться, що очікуваний ризик не 
наступить, то створення під нього резерву вважається недоцільним. В цьому і полягає основна 
проблема, з якою зустрічається підприємство, адже для того щоб створити відповідний резерв, 
потрібно достовірно оцінити його величину та визначити ймовірність настання конкретної події, 
базуючись лише на досвіді попередніх років та на професійному судженні бухгалтерів. 

Досліджуючи питання резервування та страхування капіталу для управління ризиками, 
Пилипенко Л.М. для запобігання редукції капіталу пропонує використовувати такий бухгалтерсь-
кий інструментарій як принципи бухгалтерського обліку (на методологічному рівні) та прийоми 
бухгалтерського обліку (на методичному рівні), оскільки в них закладені відповідні механізми 
протидії ризикам. Реалізація таких принципів і прийомів у бухгалтерському обліку часто 
супроводжується формуванням чи списанням резервів [3, с 166-183]. 

Таким чином кожен вид створеного на підприємстві резерву повинен мати конкретне 
призначення, спрямоване на забезпечення функції захисту капіталу підприємства від певних 
ризиків його втрати. Так метою створення резервного капіталу є захист статутного (акціонерного) 
капіталу від можливих негативних фінансових результатів господарської діяльності. Формування 
резерву сумнівних боргів пов’язане з ризиком неплатоспроможності дебіторів підприємства. Ще 
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одним видом резервів є забезпечення, які створюють для покриття потенційних зобов’язань чи 
втрат, ймовірність виникнення яких є високою у найближчому періоді часу. Репрезентація резервів 
у фінансовій звітності дає можливість зацікавленим користувачам оцінити як підприємства з 
управління ризиками, так і запас міцності щодо готовності протистояння їм.  
 

1. Дячек С.М. Резерви як інструмент управління ризиками господарської діяльності 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/ 
52.pdf. 2. Гнилицька Л.В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької 
діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scholar.google. 
com.ua/scholar?start=10&q=%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0
%BA%D0%B0+%D0%BB.%D0%B2.&hl=uk&as_sdt=0,5. 3. Пилипенко Л.М. Розвиток концепцій 
побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки: 
монографія / Л.М. Пилипенко – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2016. – 336 с. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 
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Цільовими орієнтирами управління інноваційним розвитком підприємства є конкуренто-

спроможність і економічна ефективність його діяльності. Проте для досягнення належного 
результату в управлінні важливо чітко знати величину витрат, яка формується у ході взаємодії 
ресурсів у розрізі бізнес-процесів, підрозділів та конкретних продуктів. Для успіху на ринку 
важливо цілеспрямовано впливати на процес формування витрат з метою досягнення оптимальної 
величини прибутку і здобуття міцних конкурентних позицій на ринку. 

Останнім часом широкого поширення в управлінні бізнесом набувають вартісно-орієнтовані 
підходи. У рамках вартісно-орієнтованої концепції управління оцінка бізнесу є основною для 
розробки планів і стратегій розвитку підприємства, визначення ефективності менеджменту та 
функціонування підприємства. При цьому вимірювання ефективності базується на вартісних 
критеріях, індикаторах та показниках, які дозволяють сформувати довгострокові прогнози розвитку 
із врахуванням нефінансових індикаторів.  

Сучасний ціннісно-орієнтований менеджмент за твердженням І. Й. Яремка виступає продук-
том еволюції в управлінських підходах, являючи інтегровану систему управління підприємством. 
Він ґрунтується переважно на розрахунку економічної доданої вартості (EVA). У той же час  
принцип максимізації вартості сам по собі не може визначити, яку стратегію слід обирати, щоб 
досягти максимального зростання вартості та не дає чіткої відповіді щодо пошуку та використання 
джерел зростання ринкової вартості і зміцнення конкурентоспроможності підприємства [1, с.295]. 
Це передбачає важливість подальших досліджень проблем управління підприємством з позицій 
його інноваційного розвитку. 

В Україні з переходом до ринку був запроваджений податковий облік. Однак на думку З.В. 
Гуцайлюка це “настільки обтяжило облікових працівників виконанням невластивих їм та й не 
зовсім потрібних для потреб управління робіт, що питання обліку й контролю витрат відійшли на 
другий (якщо і не на третій) план. У підсумку це й призвело до нівелювання ролі управлінських 
служб у контролі за ефективністю діяльності господарюючих суб’єктів” [2, с.11].  

У сучасних умовах ціну визначає ринок, а його учасники визначаються щодо можливостей 
покрити при цьому власні витрати й одержати прибуток. Тому традиційну формулу визначення 
ціни часто застосовують у зворотному вигляді, представляючи її як Ціна – Прибуток = 
Собівартість, що дає змогу контролювати витрати ще на стадії проектування і бачити власні 
можливості досягнення успіху на ринку. 

У вузькому сенсі ефективність інноваційної діяльності – це співвідношення витрат на 
інновації та результатів від реалізації нововведень. Однак загалом оцінка ефективності інноваційної 
діяльності полягає в реалізації комплексного процесу оцінки з урахуванням принципів системності, 
формалізації, адаптивності, гнучкості та враховувати специфіку певної галузі. Встановлення 
цільових критеріїв, використання поетапного підходу у ході оцінки ефективності інноваційної 
діяльності  має стати  якісною основою для прийняття управлінських рішень в умовах інноваційної 
економіки [3, с.103]. 

Як зазначає Л. В. Городянська економічні ресурси на підприємстві, які здатні до відтворення, 
після процесу відтворення набувають нових якостей та створюють новий економічний ефект. 
Однак інтелектуальні ресурси і необоротні активи, як вхідна величина, мають певні особливості в 
обліку та аналізі. Це пов’язано з тим, що у необоротних активів відтворюються їх об’єкти, а в 
інтелектуальних ресурсів – потенційна частина. Інтелектуальні ресурси розширюють можливості 
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виробництва щодо випуску нових і кращих товарів, сприяють удосконаленню виробничих 
технологій і зміцненню інтелектуального потенціалу підприємства [4]. Тому важливо розробити 
нові сучасні підходи до оцінки стану економічних ресурсів, здатних до відтворення. 

Цікаві думки щодо модернізації обліку висловлює М. С. Пушкар, автор ряду праць з питань 
креативного обліку. Він стверджує, що модель обліку в Україні до 2000 р. базувалась лише на 
процесі виробництва, де поза увагою залишалися витрати на наукові розробки, природоохоронну 
діяльність тощо. Таким чином, важливо розвивати систему фінансового, управлінського і 
стратегічного обліку, де управлінський і стратегічний облік не регламентовані стандартами і 
включають певний набір економічних показників про діяльність бізнесу, які дозволяють впливати 
на рівень витрат і доходів та дають йому можливість цілеспрямовано розвиватися. Отже для 
подолання ентропії необхідним є креативний облік, а проблема ефективності системи обліку 
лежить у переосмисленні її ролі як обліковим персоналом, так і менеджерами. Креативний облік 
включає творчі підходи і може бути доповненням до фінансового та управлінського обліку  [5, с.36-
37]. 

Отже можна стверджувати, що для удосконалення системи управління інноваційною 
діяльністю підприємства важливо вирішити ряд завдань, які передбачають розробку нових підходів 
до ведення обліку, який повинен у більшій мірі слугувати вирішенню питань розвитку підприємств 
на інноваційній основі, що передбачає цілеспрямований вплив на рівень витрат, зокрема, ще на 
етапі їх формування.  

 
1. Яремко І. Й. Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління / І. 

Й. Яремко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Менеджмент та 
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. –  № 862. –  С. 288–296. 2. Гуцайлюк З.В. Облік 
витрат: нові підходи до формування інформаційної системи / З. В. Гуцайлюк// Незалежний 
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продукції : монографія / за ред. проф. Ілляшенка С.М., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 
2018. – 382 с. 4. Городянська Л.В. Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і 
аналізу [монографія]. – /Л.В. Городянська. К.: КНЕУ, 2013. – 259 с. 5. Пушкар М.С. Креативний 
облік – благо для бізнесу та суспільства /М.С.Пушкар. Стан і перспективи розвитку обліково-
інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.[м. Тернопіль, 10-11 
жовт. 2014 р.]/. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 36-39. 
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ВІДПУСТКА: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ  
ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Питання щодо правового регулювання часу відпочинку виникло практично одночасно з 

питанням про правове регулювання робочого часу. Для деяких стародавніх країн це було не досить 
актуальним. Так, в античному Римі використовували не лише відпустку, а й виникли перші курорти для 
проведення “відпустки”. Водночас, подібне задоволення було доступним тільки для заможних 
громадян. Втім, навіть раби мали свої “канікули”, які тривали тиждень.  Працівники фабрик і 
мануфактур в Середні століття не мали навіть жодного тижня відпочинку. Вихідні дні припадали на 
релігійні свята і неділі, кількість яких у році було досить великим. Для багатьох найманих працівників 
роботи в холодний період року просто не було або її тривалість суттєво зменшувалася. Це була 
своєрідна відпустка без збереження заробітної плати. У XIX столітті у відпустку змогли йти європейські 
держслужбовці та вчителі. Однак, розмір “відпускних” не був врегульованим, і працівники або не 
отримували взагалі нічого, або задовольнялися чимось на зразок невеликий премії. Першу оплачувану 
відпустку отримали чиновники за часів Наполеона. У кінці XV ст. у міру розвитку мануфактурного 
виробництва відзначаються перші випадки роботи по неділях і прагнення роботодавців скоротити 
число неробочих святкових днів. У цей період проблема полягала не у визначенні тривалості 
щоденного відпочинку, а у визначенні числа вихідних днів у році. У першій половині XVII ст. чех Я.А. 
Комінський вперше досліджував проблему співвідношення щоденного робочого часу і часу відпочинку. 
Він вивів теорію, яка отримала найменування “трьох вісімок”, згідно з якою за восьмигодинного 
робочого дня 16 годин доводилося на час відпочинку, зокрема 8 – на сон. На межі XVIII-XIX століття 
робота на фабриках у неділю і у релігійні свята була вже далеко не винятком, а швидше ставала 
правилом. Одним з перших актів, що легалізували щотижневий відпочинок у неділю, був французький 
Закон від 18 листопада 1814 г. Протягом XIX століття подібні акти приймали в більшості західних 
країн. Залучення до найманої праці великого числа жінок загострило проблему їх звільнення від роботи 
у зв'язку з пологами. Спочатку в законодавстві багатьох країн таку відпустку називали  “відпочинок 
після пологів”. Як правило, цей період становив 3-4 тижні. Такі відпустки оплачувалися, як правило, 
частково. Надання оплачуваних відпусток до початку ХХ ст. регламентувалося майже виключно у 
колективно-договірному та індивідуально-договірному порядку. Широкий розвиток подібна практика 
отримала в Англії, Австралії, Нової Зеландії, Канаді. Обов'язкові відпустки передбачалися тільки для 
деяких категорій державних службовців та офіцерів. 

Відпустка завжди була поняттям, що мало правове підґрунтя. Тому нами досліджено основні 
етапи та особливості розвитку законодавства про відпустки: І етап (1917-1921 рр.) – Постанова “Про 
відпустки”, у якій відображено порядок надання відпустки та її тривалість (за умови праці не менше 6-
ти місяців надається двотижнева відпустка); ІІ етап (1922-1941 рр.) – Правила про чергові і додаткові 
відпустки Кодекс законів про працю 1922 р., у яких виділено окремий розділ “Час відпочинку” 
(відображено надання жінкам відпустки тривалістю 56 календарних днів до пологів та 56 календарних 
днів після пологів; виокремлено додаткову відпустку для працівників, зайнятих на шкідливих роботах 
та з ненормованим робочим днем та особам, які мають тривалий стаж роботи на одному підприємстві); 
ІІІ етап (1941-1945 рр.) – Правила про чергові і додаткові відпустки Кодекс законів про працю 1922 р., 
які  містили зниження окремих гарантій, які носили тимчасовий характер через військові дії); IV етап 
(1946-1970 рр.) – Кодекс законів про працю 1922 р., у який додано навчальні та творчі відпустки 
(дозволено виплату грошової компенсації за невикористану відпустку); V етап (1971-1991 рр.) – Основи 
законодавства про працю (Кодекс законів про працю УРСР, де розширено спектр щорічних додаткових 
відпусток. Введено заборону заміни щорічної відпустки грошовою компенсацією, крім випадків 
звільнення працівників, які не використали відпустку); VI етап (1991-сьогодення) – Закон України “Про 
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відпустки”, який характеризується формуванням власної нормативної бази, визначенням видів 
відпусток, умов їх надання, документального оформлення [1, с.195; 2, с.217; 3, с.48]. 

Підкреслюємо, що жодний нормативний документ не містив визначення терміну “відпустка”. 
Кожен етап характеризується удосконаленням законодавства про відпустки та введенням нових видів 
додаткових відпусток. Правове регулювання відпусток протягом  перших етапів відрізнялось значною 
диференціацією і законодавство розвивалось головним чином шляхом встановлення спеціальних норм, 
які поширювались лише на окремі категорії працівників і мали вузьку сферу дії.  

Отже, відпусткою є встановлена законом, колективним договором або трудовим контрактом певна 
кількість календарних днів безперервного відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у 
календарному році з оплатою або без оплати їх із збереженням місця роботи (посади) за працівником на 
цей час [4]. Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи [5]. Право на відпустки 
забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період 
місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом “Про відпустки”, 
забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 Закону “Про 
відпустки”. У період відпустки працівник не зобов’язаний виконувати роботу, обумовлену трудовим 
договором, і підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку. Період відпустки він 
може використовувати на свій розсуд. Час відпустки працівника зараховується йому до страхового 
стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки. 
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА 
ПРОЦЕДУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління 

формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства. 
Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою 

діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нор-
мального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основними факторами, що визначають фінансовий 
стан, є [1]: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу 
за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних активів. 

Грамотна оцінка фінансово-економічного стану будь-якого підприємства за сучасних умов 
господарювання потрібна як для керівництва, так і для партнерів, кредиторів (постачальників і 
банків), державних органів.  

Метою оцінки фінансового стану підприємства є розробка і реалізація заходів, спрямованих 
його зміцнення, нарощення потенціалу та розширення можливостей підприємства здійснювати 
господарську діяльність на основі підвищення рівня прибутковості. [2] 

Оцінка фінансового стану дозволяє встановити й охарактеризувати [2]:  
ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому, а також 

ефективність використання фінансових ресурсів зокрема;  
рівень кредитоспроможності підприємства як позичальника фінансових ресурсів для 

здійснення господарської діяльності;  
рівень підприємницького ризику щодо можливості погашення зобов’язань, здатність до наро-

щування активів, залучення інвестицій; основні пріоритети якісного планування, прогнозування, 
бюджетування;  

розподілу і використання прибутку для потреб суб’єкта господарювання;  
причини відповідних змін, а також тенденції і пріоритетні напрями розвитку підприємства за 

показниками його фінансового стану.  
Інформація для оцінки фінансового стану міститься у відповідних формах фінансової 

звітності: форма 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма 2 “Звіт про фінансові результати” 
(Звіт про сукупний дохід), форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”, форма 4 “Звіт про власний 
капітал”, Примітки до річної фінансової звітності.  

Методикою аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору 
економіки, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 170 від 14.02.2006 р. [3] 
виділено такі основні компоненти фінансового аналізу діяльності підприємства [2]:  

– горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення динаміки 
окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний 
період часу;  

– вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги окремих 
структурних складових;  
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– порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та 
фактичних показників, фактичних і нормативних (галузевих, загальних) показників;  

– аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звітності та(або) 
фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспроможності 
(ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової стабільності підприємства тощо;  

– факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу окремих чинників на 
рівень відповідних результативних показників.  

– Найбільш розповсюдженою з наведених видів є аналіз фінансово стану з використанням 
фінансових коефіцієнтів, оскільки вони дають високу точність результату за умови їх 
правильної інтерпретації. 

Відомо понад двісті відносних аналітичних показників, які можна розраховувати на основі 
фінансової звітності. Користь кожного конкретного коефіцієнта суворо визначена метою аналізу. 
Тому при виборі показників, що будуть розраховуватися, в першу чергу необхідно керуватися 
завданнями і цілями, які потрібно вирішити за допомогою такої оцінки.  

Зазначимо, що самі по собі фінансові коефіцієнти несуть не дуже багато інформації і їх дуже 
важко інтерпретувати. Крім того, деякі з показників доцільно аналізувати в комплексі з декількома 
іншими, щоб встановити реальну картину. Тому для одержання на їх основі висновків про 
фінансовий стан підприємства необхідно зіставити аналітичні показники із нормативними 
значеннями чи середніми показниками (по галузі, регіону, найкращим підприємствам тощо). 

В сучасних умовах господарювання оцінка фінансового стану є важливою обліково-
аналітичною процедурою, що забезпечує сучасну систему менеджменту підприємства інформацією 
щодо ефективного управління ресурсами підприємства. 
 

1. Кононенко О.О., Маханько О.О Аналіз фінансової звітності (2-е вид.): підручник. – Фактор 
2009 рік, с. 224. 2. Яцух О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його 
оцінки / Гроші, фінанси і кредит// Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Економіка і 
управління. Том 29(68), №3, 2018, С.173 – 180. 3. Методика аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємств державного сектору економіки: Наказ від 14.02.2006 р.№ 170. Міністерство 
фінансів України. 
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СПЕЦИФІЧНІ АКТИВИ  

ЯК ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Введення до складу теорії бухгалтерського обліку поняття “специфічні активи” є одним із 

варіантів врахування ризиків в процесі облікового відображення господарської діяльності 
підприємств. Виходячи з положення, що будь-які ризики не можна розглядати окремим об’єктом 
бухгалтерського обліку, оскільки вони не можуть бути віднесені до жодного з елементів фінансової 
звітності (активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати), то одним із варіантів їх врахування є 
проведення переоцінки первісної вартості активів підприємства в результаті впливу внутрішніх і 
зовнішніх факторів, до яких може бути віднесено зміну контрактних умов використання специфічних 
активів, вертикальну інтеграцію підприємств тощо. 

На сьогодні наявність проблем в сфері облікової оцінки специфічних активів підкреслюється 
переважно вченими-інституціоналістами, які наголошують на існуванні відмінностей між їх 
ринковою та обліковою оцінкою.  

Проте, проведений аналіз поглядів дослідників дозволяє констатувати, що вітчизняні 
дослідники не приділяють належної уваги можливим напрямам її подальшого розвитку на основі 
використання інституційної економічної теорії, що може бути обґрунтовано наступними причинами: 
1) хоча інституційна теорія використовується все більшою кількістю вчених в сфері бухгалтерського 
обліку, на сьогодні обліковий інституціоналізм не можна вважати мейнстримом науки про 
бухгалтерський облік в Україні; 2) більшість досліджень в сфері облікового інституціоналізму 
пов’язані з вивченням трансакційних витрат, а не інших об’єктів обліку, вартість яких може бути 
оцінена або переоцінена; 3) лише окремі інституційні концепції напряму стосуються облікової оцінки 
та можуть бути застосовані для її удосконалення. 

Аналіз поглядів дослідників дозволяє констатувати, що при аналізі сутності специфічних 
активів більшість з них обґрунтовує існування відмінностей між їх вартістю для підприємства в 
рамках діючого контракту та при його припиненні або розірванні і їх вартістю в зовнішньому 
середовищі. І хоча автори по різному називають дані види вартості, в той же час, вони дотримуються 
загальної логіки щодо того, що існує відмінність між тим, як оцінює специфічні активи підприємство 
для себе (виробнича цінність або вартість) і як їх оцінюють інші учасники ринку безвідносно до 
підприємства, тобто поза межами контракту, який укладений підприємством щодо таких специфічних 
активів. При цьому, жоден з авторів не використовує традиційної облікової термінології, запро-
вадженої в міжнародних стандартах фінансової звітності, що дозволило б розглянути проблему 
оцінки специфічних активів крізь призму “облікової системи координат”. 

В той же час, зарубіжні фахівці в сфері професійної оцінки поступово актуалізують необхід-
ність удосконалення існуючих підходів до оцінювання в системі обліку на основі врахування поняття 
специфічності активів. На їх думку така інформація передусім необхідна інвесторам, оскільки на її 
основі можуть бути виявлені і обґрунтовані фактори генерування прибутку підприємством в 
майбутньому. 

Удосконалення облікової оцінки специфічних активів є однією із актуальних проблем в сфері 
бухгалтерського обліку, що потребує вирішення для підвищення об’єктивності та релевантності 
облікової інформації. Неврахування специфічності активів в бухгалтерському обліку призводить до 
виключення важливої частини економічного капіталу фірми зі складу активу балансу, тим самим 
знижуючи вартість фірми до вартості її реалізації, що обґрунтовується існуючим підходом до 
визнання та бухгалтерського відображення нематеріальних активів підприємства, що є однаковим в 
МСФЗ та національних П(С)БО. Зокрема, за цим підходом до складу вартості нематеріальних активів 
не можуть бути включені витрати на навчання персоналу, витрати на маркетинг та витрати на 



 75 

дослідження, які збільшують вартість специфічних активів підприємства та сприяють зростанню його 
економічної цінності. Таким чином, облікова методологія не враховує повною мірою внески в роз-
виток специфічного людського, організаційного, соціального та інноваційного капіталу підприємства 
як інвестиції, а визнає їх як витрати, що відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід) підприємства Це є наслідком розуміння їх вартості, як справедливої (реалізаційної) 
вартості, а не як вартості їх використання для конкретного підприємства, що розраховується на основі 
врахування вартості майбутніх грошових потоків, які забезпечує одержання даний вид капіталу 
підприємства. 

Таким чином, існуюча на сьогодні практика оцінки специфічних активів в обліку є причиною 
породження двох негативних явищ, які впливають на погіршення репутації бухгалтерського обліку як 
окремого соціально-економічного інституту: 

1. Завищення вартості специфічних активів підприємства, що відображаються в звітності. Як 
показали результати дослідження фінансової звітності вітчизняних підприємств, частина структурних 
підрозділів яких перебуває на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської 
областей внаслідок ведення гібридної війни та активних бойових дій, наявні в них специфічні активи 
не були переоцінені, внаслідок чого можна констатувати про завищення вартості їх чистих активів як 
внаслідок недотримання вимог про необхідність регулярного тестування активів на зменшення їх 
корисності, так і внаслідок відсутності відповідних норм у вітчизняному законодавстві, які б 
передбачали обов’язкову переоцінку активів при розірванні або припиненні контрактів, що 
стосуються специфічних активів. 

2. Недооцінка окремих видів специфічних ресурсів, які не повною мірою відображаються в 
обліковій системі як активи підприємства. Існуючі обмеження щодо визнання первісної вартості 
активів в бухгалтерському обліку не враховують їх роль в діяльності конкретного підприємства, а 
орієнтовані на визначення їх вартості в межах ринку, що вступає в суперечність з концепцією 
специфічності активів. В цілому це призводить до виникнення суттєвих розривів між балансовою 
вартістю підприємства та його ринковою вартістю, про що свідчить аналіз діяльності всесвітньо 
відомих інноваційно-містких підприємств (“Google”, “Apple”, “Microsoft”, “Intel” та ін.), діяльність 
яких ґрунтується на використанні інтелектуального капіталу, який на сьогодні значною мірою не 
відображається в обліковій системі підприємств, однак розглядається ринком як основний фактор 
створення їх вартості. 

Дані аспекти потребують наукового обґрунтування. 
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АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Економічний розвиток і функціонування суб'єктів господарювання завжди супроводжується 

значною кількістю факторів негативної дії, які становлять загрозу для його існування і 
формалізуються у певних видах ризику. Зростання рівня ризикованості господарської діяльності 
підприємств призводить до значного недоотримання доходів та прибутків, втрати ліквідності, 
платоспроможності та фінансової незалежності, спричиняє погіршення платіжних можливостей, 
нарощення необґрунтованих обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, і, як наслідок, 
виникнення кризової ситуації. Протистояти цим явищам може лише ефективна система економічної 
безпеки, що підтверджується значною кількістю напрацювань у зазначеній сфері. 

За цих умов важливого значення набуває побудова управління системи фінансово-економіч-
ної безпеки суб’єктів господарювання. Результативність побудови якої в подальшому значним 
чином впливає на ефективність функціонування системи, а також на виконання її призначення – 
убезпечення об’єктів безпеки та діяльності підприємства загалом  й дотримання певного заданого 
рівня економіко-фінансової  безпеки. Слід говорити про комплекс різнорідних елементів, які у 
сукупності забезпечують важливу умову діяльності та розвитку підприємства – економіко-
фінансову безпеку. 

Основною складовою та інформаційною базою системи є економічний аналіз фінансової 
діяльності. Пріоритетними цілями аналітичної складової є своєчасне виявлення та нівелювання 
непередбачуваних обставин, що зумовлюють фінансову дестабілізацію на підприємствах.  

Дослідження наукових результатів багатьох вчених показують, що поняття фінансової 
безпеки немає однозначного тлумачення. Незважаючи на різницю у формулюванні даної дефініції, 
сутність фінансової безпеки підприємства науковці розглядають як фінансову стійкість, та як 
захищеність від загроз і небезпек. Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, 
щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий 
потенціал розвитку в майбутньому. 

До основних функціональних цілей фінансової безпеки належать: забезпечення високої 
фінансової ефективності роботи; підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства; 
досягнення високої конкурентоздатності; забезпечення високої ліквідності активів; підтримка 
належного рівня ділової активності; забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної 
таємниці; ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його комерційних 
інтересів. 

Вищевикладене визначає мету, завдання й методику здійснення аналізу фінансової діяльності 
підприємства в контексті забезпечення й управління фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

Аналіз рівня фінансової безпеки підприємства передбачає: аналіз зовнішнього та внутрішньо-
го середовища з метою виявлення загроз його фінансово-економічним інтересам; оцінку загроз та їх 
можливих наслідків для підприємства; розрахунок та оцінку основних показників-індикаторів рівня 
фінансової безпеки суб’єктів господарювання.  

Чинники та стійкі характеристики внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності 
фінансової безпеки, визнано її детермінантами. А побудова системи фінансової безпеки 
підприємства залежно від впливу таких детермінант та вимог до необхідної складності системи є 
актуальним завданням сучасної економічної науки. 

Детермінанти системи фінансово-економічної безпеки підприємства розглядаються як чин-
ники, вплив яких визначає зміст, склад, структуру, масштаб, складність та механізм функціону-
вання системи. Тому детермінанти обов’язково мають бути враховані при побудові системи. А 
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саме: розмір підприємства, привабливість його для рейдерів, сприятливість інституційного 
середовища, мінливість зовнішнього середовища, чітка ідентифікація загроз стану та діяльності 
підприємства. А що стосується фінансової безпеки, то доцільно виділити забезпеченість 
фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільність їх 
розміщення та ефективного використання, фінансові взаємовідносини з іншими юридичними і 
фізичними особами, платоспроможність та фінансову стійкість. 

Кожну з детермінант системи фінансово-економічної безпеки підприємства слід досліджу-
вати окремо, як і їх вплив на побудову системи. Але на практиці вплив описаних детермінант 
виявляється разом, причому, з різною інтенсивністю, що зумовлює необхідність розгляду спільного 
впливу детермінант і узагальнення такого впливу на фінансово-економічну безпеку підприємства. 
Саме такий узагальнений вплив детермінант системи визначає її масштаб, структуру, складність та 
механізм функціонування. 

Формування аналітичної складової в управлінській системі фінансової безпеки та її складових 
потребує діагностики фінансового стану, здійснення моніторингу використання потенціалу 
підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою для нормального 
функціонування та необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансової безпеки 
підприємств. Оцінка стану і рівня фінансової безпеки дозволить на ранній стадії виявити ознаки 
кризового розвитку, визначити його масштаби й основні чинники прояву, розробити заходи із 
запобігання кризи і попередження банкрутства, здійснювати контроль за реалізацією цих заходів 
шляхом використання фінансового інструментарію.  

Отже, аналіз діяльності підприємства в системі фінансової безпеки – це системний аналіз 
середовища його функціонування за допомого взаємозалежних та взаємодоповнюючих показників, 
які відображають стан використання потенціалу підприємства та оцінку рівня безпеки. Результати 
діагностики є основою прийняття відповідних оперативних та стратегічних управлінських рішень. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
Глобальні світові інтеграційні процеси привели до виникнення Четвертої промислової 

революції коли вирішення питань інноваційного розвитку економіки країни забезпечення її 
конкурентоспроможності залежить по – перше: від наявності високоосвічених кадрів, сформованої 
системи підготовки висококваліфікованих фахівців, мобільності студентів і викладачів закладів 
вищої освіти (ЗВО), відкритості програм підготовки та міжнародного співробітництва закладів 
вищої освіти і, по – друге: від динаміки розвитку базового рівня економіки, корупції, правосуддя, 
інвестиційної спроможності інноваційного розвитку, організованості громадянського суспільства і 
відкритості прийняття рішень на всіх рівнях управління. Вирішення даних завдань в повній мірі 
залежить від успішності процесів, що мотивують і забезпечують належний рівень підготовки 
висококваліфікованих кадрів.  

Метою дослідження є аналіз здійснюваних заходів, направлених на підвищення ефективності 
діяльності ЗВО і обґрунтування основних напрямів удосконалення механізмів підготовки молодих 
кадрів для ринкової економіки. 

Оптимальним віком для виховання найбільш запитаних роботодавцями якостей (навиків 
роботи в команді, планування, критичного мислення, вирішення проблем, комунікативності тощо) є 
період впродовж студентських років. 

Сьогодні декларується, що ЗВО забезпечують низький рівень підготовки кадрів майже у всіх 
сферах економіки. Дослідження показують, що це є наслідки соціально-економічної політики. В 
кінці 90-х років минулого століття національна вища і середня школа мали значний потенціал і 
здобутки. Випускники середньої школи вступали до ПТУ, технікумів, інститутів і університетів, 
після закінчення направлялись на робочі місця за обраною спеціальністю. Була збалансована 
потреба і підготовка фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. ЗВО забезпечували достатній 
рівень підготовки фахівців і формували навики дальшого самостійного вдосконалення набутих 
знань. Сьогодні ми допустилися перевиробництва фахівців у всіх галузях і спеціальностях. На нашу 
думку це не перевиробництво, а неспроможність держави їх ефективно задіяти. 

В перші роки незалежності України масово відкривались недержавні заклади вищої освіти. 
Державні ЗВО природничих напрямів через економічну кризу, приватизаційні процеси, зупинку 
підприємств масово розпочали підготовку кадрів економічного і юридичного напряму. Значний 
попит серед випускників шкіл на ці спеціальності привів до платного, контрактного навчання. Що 
мало позитивний вплив на забезпечення стабільності соціально-економічного становища в державі. 
Але довготривале поглиблення економічної кризи, ріст безробіття значно знизило мотивацію у 
абітурієнтів і їх батьків до навчання у школі і ЗВО. Молодь залишилася незадіяною до активного 
громадсько-політичного життя. В результаті це вплинуло на рівень якості шкільної освіти і, 
відповідно, зниження контингенту студентів і якості їх підготовки.  

Щоб впорядкувати мережу закладів вищої освіти і підвищити якість підготовки фахівців 
МОН України запровадило чотири рівні їх акредитації, встановивши підвищені вимоги до кожного 
наступного вищого рівня. Змінювались, відповідно до вимог часу, міжгалузеві стандарти 
підготовки фахівців з вищою освітою, вітчизняні вузи стали асоційованими членами Болонського 
процесу. Законодавчо посилювались вимоги до організації і змісту підготовки випускників у ЗВО. 

Контроль дотримання підвищених вимог здійснювався при проходженні ліцензування, 
атестації і акредитації спеціальностей і ЗВО в цілому. Прийняті заходи дали позитивні результати, 
але їх частота і недовершеність посилили бюрократичні перепони позитивним змінам. 
Намагаючись зацікавити ЗВО у результатах їх діяльності і вплинути на рівень їх градації, 
Президент України у 1996 році видав Указ “Про затвердження Положення про національний заклад 
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(установу) України”, а у 2010 році КМУ прийняв Постанову “Про затвердження Положення про 
дослідницький університет”. Статус національного отримали 120 вузів, а статус дослідницького, 
самоврядного університету присвоєно 14 ЗВО. 

Щоб обмежити доступ і зацікавити кращих випускників шкіл до навчання у ЗВО з 2006 року 
введено зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Поряд з позитивним це нововведення має і 
недоліки: активне навчання у школі переноситься на позашкільне платне репетиторство, 
талановиті, але фінансово обмежені учні не завжди мають можливість продовжити навчатися у 
ЗВО, велика кількість молоді залишається не задіяною до активного суспільного життя через 
відсутність варіантів кар’єрного розвитку. 

Тривалий депресивно-стагнаційний стан національної економіки блокує економічне 
пожвавлення і піднесення у всіх сферах суспільного життя і в тому числі негативно впливає на 
якість шкільної і вузівської підготовки. В результаті молоді люди не бачать перспективи і 
втрачають мотивацію до навчання і здобуття високої кваліфікації. З року в рік в країні зменшується 
ресурс кваліфікованої і інтелектуальної робочої сили. Перспективна молодь, кваліфіковані 
робітники і науковці знаходять визнання свого запиту у зарубіжних країнах. Утверджені 
національні вузівські колективи втрачають висококваліфіковані кадри, роками напрацьований 
імідж і матеріальну базу. Тенденцію регресивного розвитку необхідно терміново змінювати. 

Для пожвавлення соціально-економічного життя в країні доцільно проводити не вибіркові, а 
комплексні реформи у всіх сферах економічних відносин. Рушійною силою позитивних змін ми 
бачимо високоосвічену молодь. 

Позитивним є впровадження ЗНО, однак результати ЗНО доцільно враховувати при 
конкурсному зарахуванні до ЗВО на бюджетні місця з наданням робочого місця після навчання. На 
навчання за контрактними умовами зараховувати абітурієнтів на основі конкурсного відбору з 
врахуванням величини середнього балу атестату і в межах ліцензованого обсягу підготовки. 
Розширити можливість отримання пільгового кредиту на навчання. 

Зарубіжний досвід показує, що тільки комплексне вирішення нагромаджених в країні 
проблем забезпечить інвестиційно-інноваційний розвиток національної економіки і вмотивоване 
використання наявного освітнього і наукового потенціалу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ,  

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
БУДІВНИЦТВА 

 
Однією з істотних проблем сучасного обліку будівельних робіт є відсутність в діючих 

нормативно-правових документах єдиного підходу до змісту основних понять. Крім того, є різні 
тлумачення сутності основних понять в документах різного рівня регулювання. 

В даний час застосовуються такі поняття, як “будівництво”, “будівельний комплекс”, “капітальне 
будівництво”, “будівельна діяльність”, “будівельна галузь”, зміст яких вимагає, на наш погляд, чіткого 
розмежування. 

Так, згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти” будів-
ництво — спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт 
об'єктів, виконання монтажних робіт [1]. 

Згідно з визначенням, наведеним у ДБНУ “ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА” 
ДБН А.3.1-5:2016, будівельне виробництво – взаємопов'язаний комплекс будівельних процесів, 
проектних, вишукувальних та науково-дослідних робіт і виробничих стосунків, спрямований на 
створення об'єктів будівництва [2]. 

Наведене визначення не характеризує сутність будівельного виробництва і продукцію буді-
вельної галузі. 

Н.В. Садикова зазначає, що будівельне виробництво складається з процесів, кінцевим результа-
том виконання яких є будівельна продукція, під якою слід розуміти як окремі частини будуються і 
реконструюються, так і закінчені будівлі і споруди [3, с.16]. 

Згідно Положенню про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що 
здійснюється на території України, затверджене наказом Мінекономіки, Мінфінансів України, 
Держкоммістобудування від 23.09.1996 № 127/201/173 до об’єктів будівництва відносяться окрема 
будівля або споруда (з усім устаткуванням, яке до неї відноситься, інструментом і реманентом, 
галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, 
теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, 
благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої 
повинен бути складений окремий проект і кошторис [4]. 

Аналіз змісту даного визначення дозволяє зробити висновок про те, що під будівництвом можна 
розуміти не тільки створення нових об'єктів, а й відновлення вже існуючих шляхом капітального 
ремонту. 

Але згідно наказу Міністерства юстиції України №998/764/388 від 19.08.2013 р. це положення 
втратило чинність, таким чином згідно законодавству України на даний час існує два визначення 
об’єкту будівництва: 1) згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні 
контракти” [1] та 2) згідно Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів [5]. 
Але вони повною мірою не розкривають зміст визначення терміну “об’єкт будівництва” 

Будівництво є складовою класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) та роз-
глядається в складі коду діяльності під номером F [6].  

Відповідно до даного угрупування ця секція охоплює загальні та спеціалізовані роботи з 
будівництва будівель і споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення 
та реконструкцію, зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт, а також будівництво 
тимчасових об'єктів. Загальне будівництво включає будівництво цілісних житлових комплексів, 
офісних будівель, магазинів та інших громадських і комунальних або сільськогосподарських будівель 
тощо, інженерних споруд, таких як автомобільні дороги, вулиці, мости, тунелі, залізниці, аеродроми, 
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порти та інші водні об'єкти, іригаційні системи, каналізації, промислові об'єкти, трубопроводи та лінії 
електропередачі, спортивні комплекси тощо. Ці роботи здійснюють як за власний рахунок, так і за 
винагороду або на основі контракту. Частина робіт, а іноді всі види робіт можуть передаватися 
субпідряднику. Одиниці, які несуть повну відповідальність за виконання будівельного проекту, також 
класифікують у цій секції. 

На думку О.Ю. Грибкова, будівельну діяльність слід розглядати з позиції підприємницької 
діяльності. Якщо ж мета будівництва не полягає в отриманні прибутку, то і підприємницької діяльності 
не виникає [7]. 

Однак даний підхід не розкриває внутрішній зміст різних видів діяльності економічного суб'єкта, 
що становлять у сукупності поняття “будівельна діяльність”. Крім того, навіть у випадках, якщо об'єкт 
будівництва, планується використовувати не для мети одержання прибутку, для організації, що 
здійснює будівництво такого об'єкта незалежно від джерела його фінансування, характерно отримання в 
кінцевому підсумку певного фінансового результату. 

У сучасній економічній літературі в більшості випадків використовується поняття “капітальне 
будівництво”, під яким розуміється процес створення основних фондів – будівель і споруд конкретного 
функціонального призначення [8]. 

З технологічної точки зору капітальне будівництво пов'язане з новим будівництвом, розширенням 
і реконструкцією будівель і споруд, що відносяться до нерухомого майна. Нерухоме майно 
характеризується як майно, міцно пов'язане із землею, тобто це об'єкти, переміщення яких без збитку їх 
призначенню неможливе.  

У вказаному трактуванні акцентується особливість будівництва, що полягає в забезпеченні 
розширеного відтворення виробничих потужностей і основних фондів для усього народного 
господарства, проте не розглядається його специфіка як галузі виробничої сфери економіки. 

Капітальне будівництво може бути незавершеним і завершеним. Незавершене капітальне 
будівництво це фактичні витрати за об'єктами, що будуються, з початку будівництва до введення їх в 
експлуатацію.  

До завершеного капітального будівництва відносяться завершені будівництвом будівлі і споруди, 
за якими встановленим порядком отримано дозвіл на введення в експлуатацію. 

Капітальне будівництво як галузь економіки є сукупністю організацій, підприємств, установ, що 
здійснюють будівельну діяльність, використовують однотипні технології, результатами або продукцією 
яких є будівлі і споруди, призначені для виконання різних функцій. 

Таким чином, викладена характеристика та аналіз змісту системи понятійного апарату в 
будівництві дозволяють зробити висновок, що в нормативно-правовій базі України не існує єдиного 
підходу до термінологічної основи бухгалтерського обліку будівельних робіт та надає підгрунтя для 
доповнення термінологічної бази в бухгалтерському обліку будівельних робіт, які будуть використані 
нами в подальшому дослідженні при розгляді договірних відносин, пов'язаних із здійсненням 
будівельної діяльності. 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти” затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205. 2. ДБН А.3.1-5:2016 Організація 
будівельного виробництва. Дата оновлення: 17.01.2018. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-294 
(дата звернення: 02.06.2019). 3. Садыкова, Н.В. Особенности бухгалтерского учета в строительстве / 
Н.В. Садыкова. – Изд-во Дальневосточного университета, 2003. – 111 с. 4.  Положення про 
фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території 
України, затверджене наказом Мінекономіки, Мінфінансів України, Держкоммістобудування 
від 23.09.1996 № 127/201/173. 5. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів 
затверджений наказом Міністертсва юстиції України  №45 від 16.05.2011 р. 6. Класифікація видів 
економічної діяльності (КВЕД-2010), Дата оновлення: 21.05.2019. http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/ 
SECT/KVED10_F.html (дата зверення: 02.06.2019 р.). 7. Грибков А.Ю. Бухгалтерский учет в 
строительстве. – 3-е изд. перер. / А.Ю. Грибков – М.: Омега-Л, 2006. – 432 с. 8. Большой бухгалтерский 
словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с. 
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ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Кожному підприємству для забезпечення стійкої конкурентної позиції на ринку, необхідно не 

тільки ефективно використовувати власні ресурси, але й активно взаємодіяти з ключовими групами 
економічного впливу. Згідно теорії стейкхолдерів (груп економічного впливу) підприємство – це не 
тільки економічна цілісні структура та джерело прибутку, але й елемент системи, в якій це 
підприємство функціонує, відчуваючи вплив зовнішнього оточення та, в свою чергу, впливаючи на 
нього. Отож підприємство може уникнути багатьох економічних негараздів, якщо зуміє налагодити 
ефективні зв’язки з різними групами економічного впливу. 

У своїй теорії управління стейкхолдерами [1] Р.Е. Фрімен виокремлює шість етапів процесу 
аналізу впливу стейкхолдерів на підприємство та управління їхніми очікуваннями, а саме: 1) 
ідентифікація груп стейкхолдерів; 2) визначення ключових потреб кожної групи; 3) аналіз інтересів 
і впливу кожної групи; 4) формування переліку дій для управління очікуваннями стейкхолдерів; 5) 
реалізація запланованих дій; 6) аналіз результатів управління. Серед цих етапів важливе місце 
належить третьому і шостому етапам, реалізація яких неможлива без кількісного економічного 
оцінювання. 

Необхідність ідентифікації стейкхолдерів та урахування їхніх інтересів, з огляду на їхнє 
вагоме значення у діяльності підприємств, зумовили необхідність виділення у системі бізнес-
аналізу такого нового, самостійного напряму аналітичної роботи як стейкхолдер-аналіз. Чи не 
основною метою такого аналізу є оцінювання значимості кожного зі стейкхолдерів, а його методика 
полягає у встановленні пріоритетів залежно від показників рівня впливу стейкхолдера на 
підприємство та рівня його інтересу щодо діяльності підприємства. 

З метою ідентифікації стейкхолдерів та оцінювання їхнього впливу (як позитивного, так і 
негативного) на діяльність підприємства науковцями розроблено широкий спектр інструментів, які 
можна використовувати у практичній діяльності (див. рис.). Коротко охарактеризуємо кожен з них. 

Таблична матриця стейкхолдерів є матрицею, в якій експерти, у разі оцінювання інтересів 
стейкхолдерів щодо підприємства та рівня його впливу на нього можуть висловлювати свої думки, 
а також прогнозувати можливі стратегії формування взаємин між стейкхолдерами та 
підприємством. 

Карта зацікавлених сторін дає змогу наочно представити (різними формами візуалізації) 
відносин зі стейкхолдерами: рівень впливу (сильний / слабкий) та рівень інтересу (високий / 
низький). 
Матриці “влада / інтерес” та “влада / динамізм”. Відповідно до першої матриці в основі поділу всіх 
зацікавлених сторін лежать дві змінні (критерії): влада стейкхолдерів, яка залежить від їхньої 
можливості впливати на підприємство; інтерес стейкхолдерів – тобто  їхнє  бажання  впливати  на  
підприємство.  З  урахуванням  цього  вплив  кожного стейкхолдера на підприємство можна подати 
у вигляді функції “влада / інтерес”, а рівень його впливу оцінювати як владою, так і інтересом. 
Модель передбачає групування та класифікацію стейкхолдерів за рівнем їхнього впливу (сильний / 
слабкий) та їхніми інтересами (високі / низькі). Матриця “влада / динамізм” дає змогу 
ідентифікувати стейкхолдерів за критеріями влади (впливу на підприємство) та динамізму їхнього 
стану щодо першого критерію. 
Модель ідентифікації значимості зацікавлених сторін слугує для ідентифікації ключових груп 
стейкхолдерів за трьома ознаками: владою, легітимністю (чинністю) та терміновістю вимог 
(наполегливістю). Ці ознаки є взаємно спрямованими та непостійними – їх можна набувати, а з 
часом втрачати. Поєднання декількох ознак визначає значущість стейкхолдерів. 
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Рисунок. Інструменти аналізу стейкхолдерів 
 

Система показників відповідальності (модель ASC – Accountability Scorecard) базується на 
тому, що підприємство та стейкхолдерів поєднують два типи зав’язків – внески та стимули 
(інтереси). Практична реалізація моделі передбачає: ідентифікацію стейкхолдерів; оцінювання їхніх 
внесків у розвиток підприємства та отриманих від цього вигід; ранжування внесків і вигід за їхньою 
важливістю для підприємства; оцінювання показників щодо кожного внеску та отриманої вигоди; 
практичне використання цих показників у процесі прийняття управлінських рішень. 

Збалансована система показників (модель BSC – Balanced Scorecard) містить сукупність 
показників, які стосуються працівників, менеджерів, споживачів та акціонерів. Відмінність цієї 
моделі від моделі ASC полягає в тому, що модель BSC передбачає порівняння та визначення 
балансу сукупності фінансових та нефінансових показників, тоді, як модель ASC – показників, що 
характеризують взаємини між підприємством та стейкхолдерами. 

Сіткова модель та балансова модель ресурсних відносин. Взаємини між підприємством та 
стейкхолдерами можна візуалізувати у вигляді сітки, що дає змогу для їхнього оцінювання використати 
сітковий аналіз, згідно якого стан будь-якого елемента (у нашому випадку – підприємства) в сітці 
можна описати з допомогою параметрів щільності (характеристика всієї сітки, яка визначає, наскільки 
вона зв’язана) та центральності елемента (характеристика стану певного елемента щодо інших). Зв’язок 
між елементами сітки означає наявність ресурсного обміну, тобто обміну тим, що може мати певну 
цінність для кожного з контрагентів. Ними можуть бути: матеріальні, технічні, трудові, інтелектуальні 
та інші ресурси. Незалежно від виду ресурсів, обмін між підприємством та контрагентом може бути: 
еквівалентним, тобто збалансованим; асиметричним на користь підприємства; асиметричним не на 
користь підприємства, а на користь контрагента. 

Процедура аналізу стейкхолдерів, яка базується на наведених вище інструментах передбачає 
чотири блоки: підготовчий – відбір експертів та інструментів для аналізу стейкхолдерів, 
розробляння шкал для оцінювання сили впливу чи інтересу з боку певного стейкхолдера; 
аналітичний – поділ стейкхолдерів за силою впливу та рівнем інтересів, а також побудова матриці 
балансу інтересів; стратегічно-аналітичний – ідентифікація можливих стратегій, для кожної групи 
стейкхолдерів та вибір оптимальної стратегії взаємин; контрольний – моніторинг зміни 
стейкхолдерів їхніх інтересів та сили впливу зміни пріоритетності груп стейкхолдерів, а також 
моніторинг стратегії взаємовідносин та її ефективності. 

 
1. Freeman R.E. Strategie Management: A Stakeholder Approach. – Boston et al.: Pitman, 1984. – 

315 p. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ – ФУНДАМЕНТАЛЬНА УМОВА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
 
Будь-яка система оподаткування, як сукупність податків, зборів та обов’язкових платежів 

податкового характеру незалежно від рівня її фіскальності, суттєво впливає на функціонування, 
ділову активність і фінансові результати підприємницьких структур. Податки впливають на 
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, його доходи, прибуток та формування 
фінансових ресурсів, конкурентоспроможність продукції та загалом на його поведінку щодо будь-
якої діяльності – операційної, інвестиційної чи фінансової. І цей вплив не є позитивним. 

Зменшити податкове навантаження на підприємство можна лише завдяки використанню 
методів, інструментів та схем податкового планування. Таке планування є складовою податкової 
політики підприємства і передбачає вибір між різними варіантами організації підприємницької 
діяльності, її здійснення, розміщення її доходів та активів з метою зменшення, а в найкращому 
випадку досягнення найнижчого рівня податкових зобов’язань. Досягнення мінімально можливого 
рівня оподаткування за своєю суттю є таким же прагненням підприємця, як зниження собівартості 
внаслідок зменшення матеріальних, технічних, трудових та інших витрат. 

Альтернативність, як вибір кращого або оптимального варіанту з двох чи більше можливих 
варіантів, є фундаментальною умовою реалізації на підприємстві концепції податкового планування, 
яка здійснюється в рамках чинного (зокрема й податкового) законодавства та передбачає дотримання 
стандартів бухгалтерського обліку, інших нормативних документів, як зовнішніх, так і внутрішніх 
(наприклад, норм наказу про облікову політику підприємства) [1, с. 44–47]. 

Певні елементи податкового планування можна реалізувати як на етапах створення та 
функціонування підприємства, так і у процесі його ліквідації. 

Альтернативність податкового планування на етапі створення підприємства зумовлена 
можливостями: 

– реєстрації підприємства в різних законодавчо-регламентованих організаційно-правових 
формах, для яких передбачені різні форми оподаткування як їхньої діяльності, так і 
розподілу доходів; 

– вибору місця юридичної реєстрації з різними системами оподаткування чи формами 
надання податкових пільг; 

– вибору системи оподаткування (за наявності альтернатив); 
– вибору видів діяльності та видів продукції (товарів, робіт, послуг), які відрізняються 

різною податкомісткістю (часткою податків у ціні виробництва та реалізації продукції) у 
межах, зумовлених виробничими, технологічними можливостями та виробничою потуж-
ністю підприємства. 

Альтернативність податкового планування на етапі функціонування підприємства 
здебільшого пов’язана з використанням варіантів ведення обліку. 

Як абсолютно обґрунтовано стверджує дослідник багатоваріантності бухгалтерського обліку 
проф. Легенчук С.Ф., засобами його регулювання є: правила (імперативи) ведення обліку, які 
однозначно регламентують порядок бухгалтерського відображення наслідків господарського життя 
підприємства і недопускають жодних відхилень від нього; альтернативи ведення обліку – 
можливості рівнозначних імператив, наявність яких дає змогу вибору однієї із них. Цим засобам 
відповідають механізми їхньої реалізації: першому – імперативна поведінка, а другому – 
бухгалтерський вибір [2, с. 95–97]. 

Методи податкового планування, які дають змогу зменшити податкове навантаження у 
процесі функціонування підприємства є: 
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– метод заміни (розподілу) відносин – заміна однієї господарської (чи її частини) на іншу 
аналогічну операцію або розподіл господарської операції на декілька частин з нижчим 
рівнем оподаткування; 

– метод делегування податків – передача сплати податків і зборів спеціально створеним 
структурам, діяльність яких спрямована на зменшення податкового навантаження на 
основне підприємство; 

– вибір виду трудових відносин із працівниками з меншим податковим навантаженням на 
оплату праці – вибір між трудовим договором, цивільно-правовим договором та 
договором з аутсорсингу (аутстафінгу); 

– вибір між варіантами зміни структури капіталу та розміщення прибутку; 
– використання альтернативних елементів облікової політики щодо нарахування 

амортизаційних відрахувань, виокремлення основних засобів з-поміж інших споріднених 
видів активів, встановлення чи зміна терміну корисного використання об’єктів основних 
засобів або нематеріальних активів, вибір методу оцінки запасів при вибутті, вибір 
варіанту формування резервів сумнівних боргів тощо; 

– метод зміни термінів сплати податкових платежів – перенесення уповноваженим органом 
установленого терміну сплати податку чи збору на пізніший час (відтермінування чи 
розтермінування податкових зобов’язань); 

– інші методи податкового планування. 
Альтернативність податкового планування на етапі ліквідації підприємства пов’язана з 

вибором шляхів припинення діяльності (закриття, реорганізація та розподіл його активів). 
 
1. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької 

діяльності: Монографія. – Львів: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с. 2. Легенчук С.Ф. 
Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти. Монографія. – 
Житомир: ЖДТУ, 2017. – 204 с. 
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О. Ю. Йолтуховська 
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 

 
СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 
Особливістю розвитку соціально-економічних відносин сьогодення є те, що на перший план 

виходить такий фактор виробництва як інтелектуальний потенціал, відбувається перехід від чисто 
технічних навичок до інтелектуальних.  

Економіка наших днів ґрунтується на інформаційно-комунікативних системах, де знання 
виступають констатуючим елементом, а тому й об’єктом привласнення. Нині доступ до знань та 
інформації, а також управління ними, стає найважливішим джерелом утворення нових 
матеріальних цінностей  [1, с. 58]. “Нова економіка” використовує в якості прямої виробничої сили 
те, що виокремлює людину від інших біологічних істот, а саме, здатність розуміти та обробляти 
символи, генеруючи нове знання. Такі зміни структури сучасної економіки розглядаються як 
глобальні структурні зрушення, що ознаменували перехід від “матеріальної” до “інтелектуальної” 
економіки, “економіки, що базується на знаннях” [2, с. 11].  

Перехід до нового етапу розвитку, безумовно, спричиняє трансформацію понятійно-
категоріального апарату, який вимагає становлення уніфікованого трактування. За соціально 
орієнтованої економіки найбільш важливим об’єктами  дослідження є людський капітал, 
інтелектуальний капітал, соціальний капітал. Вчені ведуть ґрунтовні дослідження з метою 
формування чіткої методики оцінки та аналізу даних об’єктів. Але, основною проблемою, що 
виникає – це неуречевленість (нематеріальність) даних об’єктів. Дані категорії характеризуються 
своєю якісною стороною прояву.  

В результаті дослідження людського капіталу, було виокремлено три його види, причому 
кожен наступний включає попередній (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Складові людського капіталу 

 
Перший вид людського капіталу – це той рівень знань, вмінь, навиків, які людина здобула за 

рахунок освіти, професійної підготовки, практичного досвіду і завдяки яким вона підвищує свою 
конкурентоспроможність на ринку праці, надаючи послуги іншим людям, тобто особистий 
людський капітал (трудовий потенціал людини).  

Другий вид людський капітал є вже сукупністю кваліфікації та професійних здібностей всіх 
працівників підприємства, а також їх здобутками у справі ефективної організації праці та розвитку 
персоналу. У даному вигляді людський капітал асоціюється з виробничим і комерційним капіталом 
підприємства, бо прибуток отримується від ефективного використання всіх його видів (трудовий 
потенціал підприємства). 
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Третій вид включає нагромаджені вкладення в такі галузі, як освіта, охорона здоров’я, 
професійна підготовка, перепідготовка кадрів тощо. Він є істотною частиною національного 
багатства країни і називається національним людським капіталом (трудовим потенціалом 
суспільства). 

Загалом, людський капітал як результат нагромаджень у вигляді здоров’я, знань, навиків, 
здібностей тощо реалізується саме через інтелектуальну працю. Вона, на відміну від фізичної, не 
примушує працівника виконувати стандартні заздалегідь запрограмовані дії.  

 
1. Экономическая теория на пороге ХХI века:  Неоэкономика / [под ред. Ю.М. Осипова, 

В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой]. – М.: Юристъ, 2001. – 624 с. 2. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське 
відображення інтелектуального капіталу:  дис… к.е.н. / С.Ф. Легенчук.  – Житомир, 2006. – 264 с. 
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С. М. Кафка 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

 
Основною складовою газотранспортної системи України є мережа магістральних газопроводів 

та газопроводів-відгалужень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному 
робочому режимі. Загальна довжина газопроводів, які експлуатує АТ “Укртрансгаз”, становить  
38,55 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів – 22,16 тис. км і газопроводів-відгалужень – 
16,39 тис. км. Кількість газорозподільчих станцій (ГРС) станом на 31.12.2016 р. складає  
1 455 одиниць. Парк газоперекачувальних агрегатів підприємства налічує 702 одиниці, що розміщені 
на 72 компресорних станціях. 

АТ “Укртрансгаз” має потужну мережу газосховищ, які є важливою невід’ємною технологічною 
складовою газотранспортної системи України. Зараз експлуатується 12 газосховищ, два з яких створені 
на базі водоносних структур, а решта – на базі виснажених газових родовищ. Загальна активна місткість 
газосховищ становить близько 31 млрд. куб. м.  

Магістральні газопроводи за своєю економічною суттю є інженерними спорудами зі щільно 
з’єднаними між собою трубами, які призначені для безперебійного транспортування природного та 
штучних газів, їх переміщування. Загалом магістральний газопровід – це основний елемент газо-
транспортної системи. За своєю технологічною суттю він є складним комплексом споруд, що функціонує 
як єдина система. До нього входить або окремий трубопровід з усіма об’єктами й спорудами, які пов’язані 
єдиним складним технологічним процесом виробництва, або кілька трубопроводів, якими здійснюють 
транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання. 

Магістральні трубопроводи протягом усього терміну його експлуатації знаходяться в складному 
напруженому стані під впливом внутрішнього тиску транспортованого газу, що робить його 
надзвичайно енергонасиченою спорудою. 

До складу основних засобів магістральних газопроводів включають об’єкти, зображені на рис. 1. 
Це об’єкти загального призначення, лінійна частина, компресорні станції, підземні сховища газу, 
газорозподільні станції, контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, автоматизовані 
системи управління та засоби обчислювальної техніки. Для цілей обліку склад об’єктів основних засобів 
підприємств транспортування газу структуровано на рис.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Об’єкти основних засобів підприємств транспортування газу* 
*Джерело: власна розробка. 
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До складу головних входять споруди, на яких підготовлюють газ до транспортування, вони 
залежать від якісних характеристик і тиску газу, що видобувається на промислі й поступає на 
газозбірний пункт (установки з осушування газу, очищення від сірки, гелію та інших механічних 
домішок). 

Лінійна частина газопроводу є тією частиною магістрального газопроводу (без компресорних 
станцій), якою транспортують газ. Лінійна частина магістрального газопроводу – це найбільш 
фондоємне спорудження. Для технологічних потреб, через те що при транспортуванні по довжині 
газопроводу тиск газу постійно падає, через кожні 100-120 км споруджують компресорні станції. 
Газорозподільні станції використовують для зниження тиску газу, який необхідний розподільним 
споживачам. Також на них здійснюють додаткове очищення, осушування газу, облік та одоризація 
газу.  

Для зберігання та сезонного регулювання нерівномірності споживання газу споруджують і 
використовують підземні сховища газу. Влітку газ закачують у підземні сховища, а взимку для 
потреб викачують з них. Також підземні сховища газу підключають у випадках аварійних зупинок 
перекачування газу. Споруджують підземні сховища газу у відпрацьованих нафтових і газових 
родовищах, у сприятливих геологічних структурах та відкладах кам’яної солі. Для виробничо-
технологічних потреб вздовж ліній трубопроводів споруджують надземні та підземні переходи, 
переходи через автомобільні дороги та залізниці, підводні переходи.  

Найбільша група необоротних активів на підприємствах нафтогазової промисловості – 
основні засоби. Справедлива вартість основних засобів базується на результатах оцінок, проведених 
зовнішніми незалежними оцінювачами. Періодичність проведення переоцінок залежить від зміни 
справедливої вартості активів, які оцінюються. Основні засоби підприємств галузі, за виключенням 
нафтогазових активів, амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом 
очікуваних строків їх корисного використання. 

Отже, бухгалтерський облік необоротних матеріальних активів має забезпечити 
управлінський персонал інформацією про наявність, надходження, вибуття, переміщення таких 
активів, нарахування та облік амортизації, облік витрат на ремонт та інше поліпшення й сприяти 
контролю за ефективністю їх використання.  
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Г.І. Кіндрацька 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
 
Одна з важливих проблем національної економіки – зростання кількості збиткових підприємств 

(їх частка становила у 2016 р. – 24,2%, у 2017 р. – 25,8%, а в 2018 р. – 29,2%),  що може призвести до їх 
фінансової неспроможності чи банкрутства. З метою усунення проблем, з якими стикаються боржники 
та кредитори, прийнято Кодекс України з процедур банкрутства (надалі – Кодекс) [1], який буде 
введено в дію 21.10.2019 р. Значна увага в Кодексі приділена проблемам аналітичного супроводу 
процедури банкрутства. 

Варто зазначити, що в Україні протягом багатьох років існуюча система не спонукала підпри-
ємства застосовувати процедуру банкрутства за несприятливих обставин, відповідно розроблення 
методів і моделей його прогнозування чи аналізу не було пріоритетним. У зарубіжних країнах для 
реалізації цього напряму фінансового аналізу розроблене відповідне методичне забезпечення, хоча 
запозичення розробок у практику українських підприємств не гарантує достовірну оцінку їх реального 
фінансового стану, а одночасне використання кількох методів часто демонструє протилежні результати. 
Основними проблемами застосування зарубіжних методик в умовах національної економіки є 
недотримання часової відповідності, порушення порівнянності об’єктів оцінювання, необґрунтоване 
встановлення граничних значень показників і проблеми використання для їх розрахунку інформаційних 
ресурсів. 

Для забезпечення однозначності підходів до оцінювання фінансового стану українських 
підприємств використовують Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 
банкрутства, які вперше розроблено у 2001 р., оновлений варіант – у 2006 р. (поточна редакція – від 
26.10.2010 р.) (далі – Методичні рекомендації № 14) [2]. 

Здійснення аналізу відповідно до цих Методичних рекомендацій передбачає виконання таких 
етапів: оцінювання стану господарської діяльності підприємства та обґрунтованості визнання його 
неплатоспроможним; визначення тенденцій динаміки основних показників ефективності діяльності 
підприємства; встановлення можливості застосування санаційних процедур та виведення підприємства 
з неплатоспроможного стану; характеристика економічних ознак дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Загалом методика діагностики банкрутства 
викладена досить ґрунтовно, хоча аналітик практично на всіх етапах стикається з істотними 
труднощами: неврахування особливостей виду економічної діяльності підприємств, недостатньо 
обґрунтована система показників і рекомендованих значень та інтервалів. Крім цього, проблематично 
отримати достовірну інформацію через можливе спотворення інформації чи неповне її висвітлення у 
фінансовій звітності підприємства. 

У Методичних рекомендаціях № 14 наведено ознаки стійкої фінансової неспроможності: 
діяльність підприємства збиткова протягом двох років; показники ліквідності відхиляються від 
граничного значення; підприємство не здійснює платежів понад три місяці, терміни сплати яких 
настали; значна (понад триста мінімальних розмірів заробітної плати) сума непогашених боргових 
зобов'язань, за якими платежі мали здійснити понад три місяці тому; наявність значної суми 
непогашених штрафів, визнаних у судовому порядку; наявна заява про порушення провадження у 
справі про банкрутство.  

Виникає актуальне питання, як на ранніх стадіях виявити ознаки фінансової неспроможності  та 
ризик банкрутства, які наростають поступово і є основою для превентивних заходів. Деякі зарубіжні 
науковці враховують цю обставину в розроблених методах і моделях. На думку Д. Аргенті, період 
наближення до неспроможності становить 5-10 років і охоплює три етапи: “слабкості” – труднощі, які 
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можуть виникнути задовго до неспроможності; “помилки” – безпосередньо призводять до негативних 
явищ; “симптоми” – ознаки, які виявляються в останні два-три роки. Це підтверджує і система 
показників діагностики банкрутства В. Бівера, що дозволяє визначити фінансовий стан підприємства: 
стійкого, за п’ять років чи за рік до його банкрутства. На відміну від цих моделей, у Методичних 
рекомендаціях № 14 пріоритетним є аналіз реального фінансового стану, визначення виду 
неплатоспроможності підприємства (поточна, критична, надкритична) та ідентифікація фіктивного 
банкрутства, доведення до банкрутства чи приховування банкрутства. 

Згідно з ст. 3 нового Кодексу, порядок проведення аналізу фінансового стану суб’єктів 
господарювання для виявлення ознак певного  виду банкрутства чи приховування стійкої фінансової 
неспроможності встановлює Державний орган з питань банкрутства [1]. Відповідно цей орган має 
створити передумови для узгодження суперечливих підходів до фінансового аналізу підприємства та 
забезпечити істотне оновлення типової методики аналізу, яку може використовувати як підприємство, 
так і зацікавлені особи (арбітражний керуючий, розпорядник майна, ліквідатор банкрута, орган 
виконавчої влади) відповідно до визначеної мети. В Кодексі чітко визначено, що арбітражний 
керуючий, крім визначених функцій, має аналізувати фінансовий стан, інвестиційну та іншу діяльність 
боржника, а також передавати отримані результати до господарського суду і державного органу з 
питань банкрутства для розміщення на спеціалізованій сторінці веб-сайту. Розпорядник майна, який 
забезпечує збереження та ефективне використання майна боржника, здійснює аналогічний аналіз для 
визначення необхідності санації чи ліквідації. За умови визнання боржника банкрутом та відкриття 
ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута, який також аналізує його 
фінансовий стан під час управління та розпорядження майном. Органи виконавчої влади, з метою 
визначення доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам, оцінюють 
фінансовий стан боржника, можливості його санації чи ліквідації.  

Таким чином, подолання ознак фінансової неспроможності значною мірою залежить від 
можливості своєчасного її попередження, що ґрунтується на результатах аналізу, та запровадження 
антикризових заходів. 

 
1. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-УІІІ. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597. 2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного 
банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 
9.01.2006 № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361). Режим 
доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=161074&cat_id=32854 
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СПРОЩЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: 

АНАЛІЗ ЗМІН ДО П(С)БО 25 
 

Фінансова звітність будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від розміру та виду 
діяльності, слугує інформаційним джерелом аналізу його фінансової спроможності, результати якого 
використовують внутрішні і зовнішні користувачі. Порядок формування фінансової звітності 
підприємствами малого бізнесу визначається нормами П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 25.02.2000 р. № 39 (у редакції 
наказу 24.01.2011 р. № 25). Проте, з 23 липня 2019 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів 
України № 226, який передбачає внесення змін до вищезгаданого Положення, а також деяких інших 
нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку [1]. Оскільки ухвалення змін відбулося 
нещодавно, питання їх аналізу на сьогоднішній день є актуальним для забезпечення правомірної 
діяльності та складання фінансової звітності. 

Перше, на що слід звернути увагу, це перейменування самого Положення. Відтепер цей стандарт 
носить назву НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”, дія якого поширюється на 
мікропідприємства1 та малі2 підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, а також підприємства, що згідно з податковим законодавством 
України ведуть облік доходів та витрат за спрощеною системою, крім тих, які формують фінансову 
звітність за міжнародними стандартами [2]. Перелічені підприємства можуть самостійно визначати 
доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у НП(С)БО 1 [3], тобто отримують 
можливість складати не спрощену, а повну фінансову звітність. 

Можливості складання спрощеної фінансової звітності малими і мікропідприємствами після 
внесення змін наведено в таблиці. 

Таблиця 
Суб’єкти складання спрощеної фінансової звітності 

Малі підприємства – юридичні особи, які визнані такими відповідно до [4], крім тих, яким 
відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку 
доходів та витрат, а саме юридичних осіб – платників єдиного податку групи 3 

Фінансова 
звітність 
малого 

підприємства Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності 
Мікропідприємства – юридичні особи, які визнані такими згідно з [4] 
Підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно 
до податкового законодавства, а саме юридичні особи-платники єдиного податку групи 3 

Фінансова 
звітність 
мікро-

підприємства Непідприємницькі товариства 

Джерело: узагальнено авторами на основі [2, 5] 
 
Нормами НП(С)БО 25 не передбачено змін до складу фінансової звітності, яка, як і раніше, 

включає дві форми: для малого підприємства – Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-м), а для мікропідприємства – Баланс (форма № 1-мс) і Звіт про фінансові 
результати (форма № 2-мс). Однак, якщо малі підприємства користуються міжнародними 
стандартами фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП), то вони 
                                                

1 Мікропідприємства – підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік 
відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів – до 350 тисяч євро; чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро; середня кількість працівників – до 10 осіб [4]. 

2 Малі – підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату 
складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких 
критеріїв: балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників – до 50 осіб [4]. 
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втрачають можливість подавати спрощену фінансову звітність і мають складати повний комплект 
звітності. При цьому склад і форми фінансової звітності відповідають вимогам НП(С)БО 1 
“Загальні вимоги до фінансової звітності”.  

У форму № 1-м фінансової звітності малого підприємства внесено зміни в перший розділ 
“Необоротні активи” – додано нову статтю “Нематеріальні активи”, де наводять залишкову (ряд. 
1000) і первісну (ряд. 1001) вартість нематеріальних активів, а також нараховану у встановленому 
порядку суму накопиченої амортизації (ряд. 1002). Сума первісної вартості нематеріальних активів 
(крім гудвілу), а також накопичена амортизація, як сума амортизації об'єкта нематеріальних активів 
з початку його корисного використання, визначаються згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. 
Варто зазначити, що у формі № 1-мс фінансової звітності мікропідприємства вартість 
нематеріальних активів наводять, як і раніше, в статті “Основні засоби”.  

Зміни у формі 1-м відповідають нормам ст. 14 Директиви 2013/34/ЄС [6], яка передбачає, що 
малим підприємствам дозволено складати скорочений балансовий звіт, у якому зокрема має бути 
розкрита інформація про нематеріальні активи підприємства. 

Загалом суттєвих змін у порядку формування та подання фінансової звітності малими та 
мікропідприємствами не відбулося – П(С)БО 25 привели у відповідність до вимог Закону “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [4]. Але цю спробу модернізації 
законодавчо-нормативних документів щодо формування фінансової звітності можна трактувати як 
ще один крок на шляху узгодження фінансової звітності українських підприємств з вимогами 
Європейського Союзу.  

 
1. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 

України з бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 31.05.2019 р. № 226. –Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#n182. 2. Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”: Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 
р. №39 (у редакції наказу 24.01.2011 № 25) із зм. і доп. – Режим доступу:https: 
//zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#n182. 3. Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Мінфіну України від 
7.02.2013 р. № 73 із зм. і доп. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 4. Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV 
із зм. і доп. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 5. Податковий кодекс 
України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI із зм. і доп. – Режим доступу: доп. // 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/. 6. Про щорічну фінансову звітність, консолідовану 
фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній: Директива 2013/34/ЄС 
Європейського парламенту та ради Європейського Союзу від 26 червня 2013 р.   – Режим доступу: 
https://ips.ligazakon.net/document/view/MU13169 
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АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
БАНКРУТСТВА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
З метою регулювання кількості суб’єктів господарювання, заміни неефективних власників, 

забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств та економіки країни загалом, 
реалізують процедуру банкрутства. Для її започаткування господарський суд має визнати 
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність (наприклад, через санацію чи 
реструктуризацію) та погасити грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 
ліквідаційної процедури. 

В Україні нестабільне економічне та політичне становище призводить до збільшення 
кількості неплатоспроможних підприємств. За результатами досліджень Світового банку (Doing 
Business 2019) за показником “урегулювання неплатоспроможності” (Resolving Insolvency) Україна 
посідає 145 місце з 190 країн [1]. Основними причинами такої позиції є висока середня тривалість 
виплати боргу (Resolving Insolvency – Time, years) та низький рівень повернення коштів (Resolving 
Insolvency – Recovery rate, cents on the dollar). При середній тривалості повернення коштів 2,9 року 
кредитори українських підприємств в середньому отримують лише 9,6% своїх боргів. 

Порівняння цих показників з деякими іншими країнами (рис. 1) показало, що в Україні не 
найтриваліший процес виплат боргів (наприклад, в Польщі виплати тривають три роки, а в 
Словаччині – чотири), проте кредиторам польських та словацьких підприємств при такій тривалості 
вдається повернути відповідно 60,8% та 48,8% боргів. У Білорусі та Угорщині тривалість 
повернення боргів дещо менша, проте рівень їх повернення у чотири рази вищий порівняно з 
Україною (відповідно 39,6% та 44,2%). 

 
 

 
 

Рис. 1. Тривалість виплати боргу (права вісь) та рівень повернення коштів 
(ліва вісь) в Україні та сусідніх країнах 

Примітка: побудовано авторами на основі [1] 
 
Вартість процедури банкрутства (Resolving Insolvency – Cost, % of estate) в Україні, порівняно 

з групою країн з середнім рівнем доходу на душу населення, найвища –  40,5% від вартості майна 
боржника. При цьому в порівнянні з сусідніми країнами вартість процедури банкрутства вища, ніж 
у два рази (рис. 2). 

Для реалізації стратегічної мети – входження України до провідних двадцяти країн світу за 
умовами ведення бізнесу, у жовтні 2019 р. набуває чинності Кодекс України з процедур 
банкрутства [2]. За оцінками експертів, ухвалення Кодексу сприятиме істотному підвищенню 
ефективності процедур банкрутства (зростання в рейтингу Doing Business на 81 пункт (із 149-го 
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місця станом на 2018 р. на 68-ме) [3].  Кодекс має ряд переваг, що стосуються: умов, за яких справу 
про банкрутство юридичної особи може бути відкрито; звільнення від сплати судових зборів; 
відновлення в правах забезпечених кредиторів; нового підходу до продажу майна боржників тощо.  

 

 
 

Рис. 2. Вартість процедури банкрутства в Україні та сусідніх країнах 
Примітка: побудовано авторами на основі [1] 
 
Хоча сумнівно, що реальний результат (скорочення кількості неплатоспроможних 

підприємств, проти яких порушили справу) та вплив на позиції України у міжнародному рейтингу 
Doing Business, зокрема за показником “урегулювання неплатоспроможності”, відбудеться в 
найближчі роки. В цих умовах, як ніколи актуальним, є розроблення ринкового механізму 
скорочення тривалості процедури банкрутства, зниження її вартості та підвищення рівня 
повернення коштів кредиторам, які негативно впливають на економічний розвиток не лише 
партнерів підприємств-боржників, а й національної економіки загалом. Водночас масове 
банкрутство підприємств може призвести до дестабілізації економічної системи через зростання 
кількості фіктивних банкрутств, тому основну увагу необхідно звертати, як на ефективність 
управління підприємством, так і на ефективність процедури банкрутства, яка застосовується до 
підприємств, що перейшли в категорію неплатоспроможних. 

 
1. Doing Business 2019 // Офіційний інтернет-ресурс Світового банку [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings. 2. Кодекс України з процедур банкрутства 
від 18.10.2018 р. № 2597-УІІІ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19. 
3. Пояснювальна записка до проекту Кодексу України з процедур банкрутства. Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63518. 
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ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ОБЛІКОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ  

З  ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
 

Для забезпечення нормальних умов діяльності суб’єктів господарювання та  якісних 
характеристик життя населення необхідним є ефективне функціонування  сектору житлово-
комунального господарства з урахуванням соціальної відповідальності цієї сфери бізнесу та 
формування прозорих механізмів тарифоутворення на послуги. 

За результатами діяльності підприємств ЖКГ за 2014-2017 роки галузь є збитковою, адже 
обсяги прибутків підприємств мають стійку тенденцію до скорочення, при зростанні обсягів 
збитків. Обсяг збитків у 2017 р. склав 5,6 млрд грн., при обсязі прибутків 0,76 млрд грн. 
Детальніший аналіз житлово-комунального господарства показує, що у галузі  на початок 2018 р. 
функціонувало 7394 підприємств та організацій різних форм власності, які надають населенню 
послуги у сфері ЖКГ, а саме за видом господарської діяльності підприємства згідно з КВЕД 81.10 
“Комплексне обслуговування об’єктів” [1].  На думку  фахівців  у галузі накопичуються невирішені 
проблеми, що дає підстави говорити про стан системної кризи, яка щодалі поглиблюється та 
загрожує безпеці життєдіяльності людей та національній безпеці країни [2]. 

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності керуючих компаній з обслуговування житло-
вого фонду, враховуючи особливості діяльності підприємств житлово-комунального господарства, 
має задовольняти  вимоги  внутрішніх  користувачів інформації – менеджменту підприємства та 
зовнішніх  користувачів, у першу чергу  споживачів послуг,  які зацікавлені у встановлені обґрун-
тованих тарифів  на житлово-комунальні послуги та отриманні  якісних послуг, можливості оби-
рати керуючу компанію, виходячи з  показників ефективності витрат на утримання житла. 

Організаційні засади обліку керуючих компаній повинні враховувати: 
– різний  правовий статус споживачів послуг; 
– форми власності на житло; 
– різноманітність видів робіт та послуг, які можуть мати постійний, сезонний  та 

випадковий характер; 
– складність розрахунків, що обумовлена великою кількістю споживачів послуг та 

платежів кожного з них; 
– обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на 

утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території [3]; 
– регламентування нормативними документами визначення тарифів [4]; 
– необхідність створення інформаційної нормативної та облікової бази для обґрунтованого 

розрахунку тарифів та кошторисів витрат; 
– розбіг у часі процесів надання послуг та визначення доходів від їх реалізації,  отримання 

коштів на рахунки підприємства, що може ускладнювати процес фінансування поточної 
та  інвестиційної діяльності підприємства; 

– необхідність створення резервів та їх грошового забезпечення для виконання  невідклад-
них та планових робіт з утримання будинків, що можуть носити  як  операційний та й 
капітальний, плановий та  аварійний характер; 

–  запровадження оперативного обліку  виконання послуг, що може слугувати  підставою 
для підтвердження надання послуг, що мають трудомісткий характер, та можуть 
оскаржуватися споживачами; 

– запровадження дієвої системи контролю за систематичністю та якістю наданих послуг і 
відповідністю їх закладеним нормативам. 
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Особливої уваги набувають питання визначення тарифів на послуги ЖКГ, що регламенту-
ються  Постановою КМУ від 17 липня 2015 р. № 515 “Про внесення змін до Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” та повинні, на наш 
погляд, встановлювати рівновагу інтересів  підприємств, що надають соціально значущі послуги, та  
споживачів [4]. В Постанові наведені алгоритми розрахунку витрат за обов’язковими послугами та 
визначається калькуляційна одиниця, в якості якої обрано 1 кв. метр загальної площі, що перебуває 
у власності або найму фізичної чи юридичної особи. Проте використання зазначеної калькуляційної 
одиниці не є доцільним при розрахунку окремих послуг, наприклад, витрат з обслуговування сис-
тем диспетчеризації, придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, 
живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного 
будинку тощо. Доцільно вдосконалити механізм розрахунку тарифів та визначити обґрунтовану 
калькуляційну одиницю за кожним видом послуг, що надаються [5]. 

 
1. Державна служба статистики України: офиц. сайт. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 2. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в 
галузі житлово-комунального господарства: колективна монографія / І.І. Килимник, Т. А. Коляда, 
А. В. Домбровська, А. М. Бровдій ;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 139 с. 3. Наказ міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України №190 від 27.07.2018 “Про 
затвердження Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу 
витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території” [Електронний 
ресурс].– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 4. Постанова  КМУ від 17 липня 2015 р. №515 
“Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій”. [Електронний ресурс].– Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/515-2015-%D0%BF. 5. Кірсанова В.В., Левинська К.О. Чинники, 
що обумовлюють особливості формування системи бухгалтерського обліку в сфері житлово-
комунальних послуг// Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки 
України : Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 травня 2019 року). 
— с. 28-31.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЦЕНАРІЇВ У ДОСЛІДЖЕННІ 

СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Багатоваріантність розвитку подій в економіці, як і в багатьох інших сферах, створює передумови 
для застосування методу сценаріїв з метою прогнозування можливостей розвитку і вибору оптимальної 
реакції на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. Метод сценаріїв застосовують у для прогнозування та 
оцінювання альтернативних варіантів розвитку подій та ситуацій за однакових початкових умов. Сценарії 
у випадку вибору стратегій розвитку підприємства є гіпотетичними альтернативами цього розвитку, які 
сформовані у вигляді плану дій. Відповідно, значною перевагою застосування методу сценаріїв у 
стратегічному аналізі розвитку підприємств є можливість детального та ґрунтовного аналізу причинно-
наслідкового взаємозв’язку між вхідними умовами (можливостями і загрозами) та очікуваними 
результатами від вибору певного сценарію розвитку підприємства (відповідної стратегії) [1-2]. 

Для аналізу стратегій доцільним є застосування як дедуктивного, так і індуктивного методів 
сценарного прогнозування:. Дедуктивний метод дасть змогу перейти від загальних альтернатив до 
часткових сценаріїв розвитку підприємства. Основою його використання є ґрунтовний аналіз інформації 
про чинники, які можуть впливати на цей розвиток у перспективі. Індуктивний метод дасть змогу перейти 
від конкретних ситуацій і дій до окремих сценаріїв. Такий метод повинен базуватись на поетапному 
аналізі прогнозованого розвитку підприємства в умовах конкретної ситуації.  

Важливою умовою застосування сценарного прогнозування у стратегічному плануванні діяльності 
підприємства є розроблення комплексу альтернативних варіантів, які повинні включати оптимістичний, 
песимістичний і найбільш ймовірний сценарії. Аналіз таких сценаріїв дасть змогу оцінити рівень 
загального ризику пов’язаного з впровадженням відповідної стратегії, ймовірність досягнення 
стратегічної мети та очікуваних результатів.  

Слід зазначити, що, окрім очевидних переваг, використання у практичній діяльності підприємств 
методу сценаріїв має також суттєвий недолік – для аналізу таких сценаріїв доцільним є використання 
методів та прийомів математичного моделювання, що потребує відповідних навиків і умінь. 

Оскільки формування сценарію передбачає розробку певного послідовного переліку дій, то 
застосування цього методу для аналізу і вибору стратегії розвитку підприємства дасть змогу не тільки 
обґрунтувати вибір найбільш ефективної стратегії з поміж її альтернативних варіантів, але й отримати 
множинний план дій, яким можна скористатись у разі зміни умов та ситуацій, що сформувались під дією 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.  

 
1. Koval Z.O. Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises / Z.O. 

Koval // Economics, entrepreneurship, management. – 2016. – Vol. 3, Num. 1. – pp.. 35-40. 2. Koval Z.O. 
Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods / Z.O. Koval // Збірник 
наукових праць “Економічні інновації” Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. 
Національної академії наук України. Т.21– 2019. – №1 (70). – С. 132-142. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Для реалізації вартісно-орієнтованого управління на підприємстві необхідно встановити 
основні драйвери вартості та забезпечити безпосередній вплив на них. 

Серед існуючих наукових розробок особливе місце посідають дослідження впливу політики 
фінансування діяльності на основні вартісно-орієнтовані показники підприємства. Враховуючи 
специфіку визначення ступеню консервативності (агресивності) фінансування, дана тема охоплює 
також проблеми управління робочим капіталом та фінансовим циклом суб’єкта господарювання.  

Консервативна політика, як правило, супроводжується довгостроковими фінансовими 
ресурсами, значними обсягами робочого капіталу (запасів та дебіторської заборгованості), 
тривалим фінансовим циклом.  У рамках агресивної політики спостерігається переважання 
кредиторської над дебіторською заборгованістю, оптимізація обсягів оборотних активів, що 
призводить до короткого, навіть від’ємного, фінансового циклу.   

Обидві політики за певних умов можуть бути ефективними та позитивним чином впливати на 
вартість підприємства. Консервативну політику має сенс реалізовувати на початкових стадіях 
розвитку фірми, при тривалому операційному циклі. В той час як агресивна політика можлива при 
стабільному попиті на продукцію, нормованих активах, диверсифікації позичкових фінансових 
ресурсів. Недотримання цих умов в обох випадках підвищує ймовірність банкрутства. 

Результати аналізу впливу політики фінансування на вартісні показники підприємств часто є 
суперечливими. Розглядаючи місце робочого капіталу в системі вартісно-орієнтованого управління 
Н. Кратц та П. Крофлін (N. Kratz, P. Kroflin) досліджують вплив обсягів запасів, дебіторської та 
кредиторської заборгованостей на показник економічної доданої вартості – EVA [1]. Науковці 
зазначають, що зменшення обсягу чистого робочого капіталу за рахунок оптимізації запасів 
вивільняє інвестований у них капітал і, як наслідок, знижує його вартість та сприятливим чином 
відображається на EVA. 

Дані підприємств паперової промисловості Індії свідчать про негативний вплив строку 
погашення кредиторської заборгованості на показник прибутку до сплати відсотків та податків – 
EBIT [2]. Таким чином було виявлено, що менш прибуткові фірми зазвичай затримують платежі 
постачальникам, користуючись усіма перевагами комерційного кредитування, тим самим 
зменшуючи тривалість фінансового циклу. Прямий зв’язок, при цьому, спостерігається між 
тривалістю строку погашення дебіторської заборгованості та EBIT. Це означає, що менш 
прибуткові фірми реалізують стриману політику кредитування покупців.  

Протилежні результати було отримано на основі даних бельгійських фірм, де було виявлено 
значний негативний вплив тривалості розрахунків із клієнтами та виробничого циклу на валовий 
операційний прибуток [3].  

Іранські вчені виявили відсутність значимого зв’язку між робочим капіталом та ринковою 
вартістю підприємств країни, але підтвердили його взаємозв’язок із рентабельністю активів – ROA 
та інвестованого капіталу – ROIC. За їхніми рекомендаціями, прибутковість досліджуваних 
іранських компаній може бути забезпечена скороченням фінансового циклу та частки боргу в 
їхньому майні [4]. 

Реалізуючи агресивну політику фінансування, якій властивий зазвичай короткий фінансовий 
цикл, пакистанські підприємства навпаки скорочують рівень своєї прибутковості [5]. 

Такі суперечливі результати свідчать про те, що зміна (зменшення або збільшення) чистого 
робочого капіталу не завжди позитивним чином вплине, наприклад, на EVA. Не є фактом, що 
скорочення запасів гарантовано сприятиме підвищенню вартості підприємства. При розрахунку 
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вартісно-орієнтованих показників беруть участь різноманітні, часто взаємозалежні, змінні. Вплив 
величини чистого робочого капіталу, політки фінансування, фінансового циклу на вартість фірми в 
більшості випадків залежить від реакції контрагентів на ті сигнали, що поступають від 
підприємства [1]. Інтереси таких внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів (stakeholders) фірми мають 
бути враховані в процесі створення її вартості. При цьому, до внутрішніх стейкхолдерів 
відносяться: шехолдери (shareholders), тобто власники підприємства або центральний стейкхолдер; 
робітники та менеджмент. До зовнішніх – покупці, постачальники, кредитори, суспільство, уряд.  

 
1. Norbert Kratz, Petra Kroflin. The relevance of net working capital for value based management and its 

consideration within an Economic Value Added (EVA) framework. Journal of Economics and Management. Vol. 
23 (1). 2016. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-0ddb3f17-08c0-4cd1-9387-
4dfb67060b3a (дата звернення: 26.08.2019). 2. Muralidharan Janakiraman, Azhagaiah Ramachandran. The 
Relationship between Working Capital Management Efficiency and EBIT. Managing Global Transitions. Volume 
7. Number 1. Spring 2009. URL: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/7_061-074.pdf (дата звернення: 
26.08.2019). 3. Marc Deloof. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal 
of Business Finance and Accounting. 30(3) & (4). April/May 2003. URL: 
https://studies2.hec.fr/jahia/webdav/site/hec/shared/sites/jeanjean/acces_eleves/finance% 
20a%20cour%20terme/does%20working%20capital.pdf (дата звернення: 26.08.2019). 4. Abbasali 
Pouraghajan, Milad Emamgholipourarchi. Impact of Working Capital Management on Profitability and Market 
Evaluation: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 
No. 10 [Special Issue – May 2012]. URL: http://ijbssnet.com/journals/ 
Vol_3_No_10_Special_Issue_May_2012/33.pdf (дата звернення: 26.08.2019). 5. Mian Sajid Nazir, Talat Afza. 
Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firms’ Profitability. The IUP Journal of Applied 
Finance, Vol. 15, No. 8, 2009. URL:https://www.researchgate.net/publication/228320063_Impact_of 
_Aggressive_Working_Capital_Management_Policy_on_Firms'_Profitability (дата звернення: 26.08.2019). 
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ПРОБЛЕМИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ЕФЕКТИВНОМУ 
УПРАВЛІННЮ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Проведене автором дослідження будівельного ринку дозволило виявити найбільш значущі 

проблеми, що перешкоджають ефективному управлінню будівельним підприємством. 
Значимість проблем визначена на основі експертного опитування керівників і фахівців 
підрядних будівельних підприємств Дніпропетровської області (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Фактори, що перешкоджають функціонуванню будівельного підприємства 

№ 
з/п 

Фактори 
% 

респондентів 

1. Нестійкий фінансовий стан замовників 64 

2. Проблеми організаційно-економічної підготовки будівництва (включаючи 
відведення земельної ділянки) 

62 

3. Недостатнє завантаження потужності 50 

4. Висока вартість і постійне зростання цін на будівельні матеріали, деталі і 
конструкції 

50 

5. Недолік і плинність кваліфікованих кадрів 28 

6. Характер конкуренції на ринку підрядних будівельних робіт 22 

7. Ддефіцит будівельних матеріалів високої якості 20 

8. Зношеність і відсутність можливостей оновлення основних засобів 13 

9. Недолік інформації про стан будівельного ринку і торгах 13 

10. Високі процентні ставки за кредитами 9 

 
Аналіз отриманих результатів показав, що більшість факторів, що визначають діяльність 

будівельних підприємств, пов'язані з проблемами інфраструктури будівництва, недостатньою 
розвиненістю ринків, що постачають ресурси для будівництва. В силу цього аналітичний 
інструментарій повинен бути багато в чому орієнтований на вивчення зовнішніх факторів. 

Будівельний ринок як система охоплює велику кількість учасників, які мають економічну 
зацікавленість в результатах інвестиційно будівельного проекту; спряженість їх економічних 
інтересів здатна надавати позитивний вплив на інвестиційно-будівельний процес. З іншого 
боку, з огляду на договірний характер відносин з замовником з приводу конкретного об'єкта, 
порушення термінів будівництва, неякісне виконання робіт, зростання цін на будівельні 
ресурси, робить будь-яке замовлення малоефективним для будівельного підрядника. 

Учасники будівельного ринку представлені на рис. 1. Схема дає уявлення про те, 
наскільки складним є створення будівельної продукції. 
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Рис. 1 Учасники будівельного ринку 
 

1. Федоренко В. Г. Концепція стратегії розвитку будівельного комплексу України на період до 
2015 року// Економіка та держава : Міжнародний науково-пракичний журнал. – 2012. – №1. – С. 3-11. 
2. Шершньова З. Є.  Стратегічне управління : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. / З. Є. Шершньова. — К. : 
Либідь, 2010. — 699 с. 
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РЕВЕРСИВНА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ  
 

Зростаюча екологічна стурбованість у всьому світі змушує організації займатися 
реверсивною логістикою, як от: повторне використання продуктів (матеріалів), їхнє 
перероблення. Більшість організацій мають справу з поверненням через такі проблеми, як 
маркетингове повернення, пошкодження або проблеми якості, перевантаження, ремонт або 
відновлення. Оброблення повернень становить значну проблему для організацій, в той час як у 
вони стають необхідністю для підтримки задоволення клієнтів на певному рівні. Зворотні 
логістичні операції в ланцюгу поставок можна розглядати як введення інноваційних послуг 
портфеля організації. Вони можуть мати важливий вплив на стратегічні показники організації з 
точки зору ефективності ринку, а також економічної ефективності. Завдяки реверсивній 
логістиці можна збільшити дохід завдяки підвищенню обслуговування і поліпшенню рівня 
задоволення споживачів. Реверсивна логістика стає сферою конкурентної переваги. Водночас 
привід для тотального контролю якості значно підвищив інтерес до показників ефективності в 
багатьох організаціях. Крім того, показники ефективності -- це експлуатаційні характеристики 
процесу, які порівнюють ефективність системи з нормою або цільовим значенням. Показники 
ефективності забезпечують інструмент управління для порівняння фактичних результатів із 
заданою метою і вимірювання ступеня будь-якого відхилення. Цей інструмент є важливим як 
традиційна (пряма) логістика, так і реверсивна (зворотна) логістика. Зворотні показники 
логістики необхідні для управління та вдосконалення операцій реверсивної логістики, як для 
організацій, так і для сторонніх клієнтів, постачальників послуг. Для того, щоб організації 
могли оцінити успіх зворотних логістичних каналів або зворотного ланцюга поставок, 
показники ефективності потребують бути ідентифікованими та оціненими.  

Оцінювання результативності менеджменту в підході “зацікавлених сторін” реалізоване в 
концепції VBM (Value Based Management), так званої концепції ціннісно-орієнтованого 
управління, яка може бути застосована як до ланцюгів поставок, так і до підприємств. VBM 
пропагує комплексний підхід до управління ланцюгами поставок, націленої на зростання 
цінності ланцюгів поставок для зацікавлених осіб. 

Цінність підходу акціонерів до оцінювання результативності менеджменту полягає в 
тому, що він дозволяє визначати загальну ефективність менеджменту, так як поняття 
ефективності тут ширше, ніж у традиційних методах (цільовий, ресурсний підхід, підхід 
внутрішніх процесів), і що при цьому підході розглядаються фактори як навколишнього, так і 
внутрішнього середовища ланцюга поставок. Крім того, підхід акціонерів враховує важливий 
для суспільства фактор корпоративної соціальної відповідальності, який формально не 
вимірюється ні в цільовому, ні в ресурсному підходах, ні в підході внутрішніх процесів до 
оцінювання результатів ланцюга поставок. Пропонується виділяти такі групи цінностей: 
економіко-корпоративні, соціально-економічні, етико-соціальні, компетентісно-розвиваючі. 
Доцільно наголосити, що одночасне досягнення у цих напрямах містить об’єктивні цільові 
конфлікти. 

Розроблена комплексна система оцінювання якості логістичних послуг, яка розділила 
оцінювання якості роботи на 4 різних рівні: якість жорсткого процесу, якість м'якого процесу, 
потенційна якість, якість результатів (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Система оцінювання якості логістичних послуг 

Рівень Вторинні індикатори Третинні індикатори 
Логістична мережа  Ступінь транзитного часу товарів  
Стабільність персоналу  Заробітна плата логістичного персоналу 
Рівень сучасного обладнання 
у підрозділах  

Рівень сучасного обладнання та робота різних 
підрозділів для досягнення відповідного рівня  
Рівень пунктуальності транспорту  
Коефіцієнт використання потужності зберігання  
Частота транспортних пригод  

Послуги для досягнення 
бажаного рівня  

Швидкість своєчасного прийняття  
Відсутність скарг клієнтів  
Врахування думки клієнта  
Своєчасність перевірки системою  
Робочі показники покращення  

Якість жорсткого 
процесу 
(кваліфікованої якості 
процесу)  

Непередбачена  потужність  

Непередбачувані обставини  
Управлінська освіта  Управління спроможністю 

менеджерів  Задоволеність підрозділів  
Ступінь обачності персоналу  Рівень завершеної персоналом роботи  

Розуміння потреб споживачів  Комунікативні навички 
персоналу  Діяти ввічливо, із задоволенням рівень 

обслуговування клієнтів  
Швидкість обробки замовлення  
Рівень повернень  Обробка інформації  
Швидкість запиту транспортної інформації  

Зручність замовлення  Обслуговування клієнтів у зручному порядку  

Якість м'якого 
процесу 
 (якості процесу 
програмного 
забезпечення) 

Зовнішній вигляд  Рівень задоволення споживачів персоналом  
Рівень кваліфікації персоналу  Професіоналізм і здібності 

персоналу  Швидкість проходження навчання персоналом  
Обґрунтований прибуток  

Потенційна якість  

Вартісна перевага 
Розумна вартість логістики  
Залежність від підприємства в ланцюгу поставок 
Рівень відносин в ланцюгу поставок 
Ступінь сприйняття іміджу  Ділові відносини 
Ступінь узгодженості послуг зі стратегічним 
об’єктом організації  
Кількість клієнтів, що залишилась  
Кількість клієнтів, що приєднались  
Кількість скарг  

Якість результатів 

Задоволення споживачів  

Ефективне оброблення скарг клієнтів  
 
Конкретні дані можуть бути отримані за допомогою фактичних досліджень певної 

організації. Ці значення далі змінюються відношенням від ймовірності: пропускна здатність для 
непередбачених ситуацій, рівень реалізації можливостей обслуговування, рівень задоволення 
клієнтів – три необхідних показники при нормальній роботі. 
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ПРО КОНСОЛІДАЦІЮ КАПІТАЛІВ  
У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В умовах глобалізації  ринків виробництва і збуту, утворення транснаціональних компаній у 

бізнесі  основним джерелом інформації у таких корпоратизованих об’єднаннях служить 
консолідована  фінансова звітність. В  національних і міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності  визначені правила розкриття інформації у такій звітності. Однак, 
практика показує, що деякі положення, прийняті на міжнародному рівні, непридатні для 
використання в сучасних вітчизняних умовах. Потребує вдосконалення зміст такої звітності. Ряд 
нормативно-правових актів щодо консолідації капіталів, прийнятих на рівні міністерств і відомств, 
не зайшли застосування у практичній діяльності вітчизняних корпоративних утворень. 

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 
до фінансової звітності” консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність підприємства, 
яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. 
Водночас, під контролем облікові стандарти трактують наявність вирішального впливу на 
фінансову, господарську і комерційну політику суб’єкта з метою одержання вигод від його 
діяльності [1]. 

На наш погляд, таке визначення не в повній мірі розкриває сутність та функції консолідованої 
фінансової звітності: основне підприємство може не мати повного контролю над підпорядкованими 
йому суб’єктами, не визначено способи об’єднання  капіталів, механізм контрольних дій та 
відповідальність сторін, немає чіткості у трактуванні поняття “економічна одиниця”. 

Вдалим у цьому відношенні є визначення, яке дають Глен А. Велш і Деніел Г. Шорт. Під 
консолідацією вони розуміють обліковий процес зведення фінансових звітів споріднених компаній 
у єдиний набір фінансових звітів [2, с. 720]. Дійсно, процес консолідування починається у окремих 
суб’єктів об’єднаної групи  ще задовго до кінцевого сумування відповідних статей звітності. 
Способи консолідації показників фінансової звітності залежать від того, яким чином створювались 
об’єднані  в одну групу підприємства і яка залежність (пов’язаність) встановлена між ними. У 
П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” донедавна визнавалося два способи об’єднання, в результаті 
якого один суб’єкт (материнська компанія) набуває право контролю чистих активів і діяльності 
іншого (дочірнього, спільного) підприємства: 

1. Метод придбання, в результаті якого покупець набуває такий контроль в обмін на передачу 
активів, прийняття на себе зобов’язань або випуск акцій. 

2. Метод злиття – це спосіб об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної 
особи або приєднання підприємств до головного учасника), в результаті якого власники суб’єктів, 
що об’єднуються, здійснюють контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств з 
метою досягнення  спільного розподілу ризиків і вигод від об’єднання. При цьому жодна зі сторін 
не могла бути визнана як покупець.  

Внесеними змінами  до вітчизняного П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” у 2008 році на 
підставі нової редакції міжнародний стандарт МСФЗ “Об’єднання бізнесу” метод злиття  вилучено 
з національних стандартів обліку. Варто зазначити, що відмінений порядок об’єднання підприємств 
за методом злиття все ж таки відіграв певну позитивну роль в реорганізації  вітчизняної економіки, 
особливо в період приватизації, корпоратизації державних підприємств. У ті часи реорганізація 
державних трестів, обласних управлінь з їх структурними підрозділами могла відбуватися лише 
шляхом злиття, а оцінка майна проводилася з врахуванням балансової вартості майна кожного 
учасника групи об’єднуваних підприємств.  
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Методи консолідації капіталів при складанні узагальненої звітності у першу чергу залежать 
від ступеня пов’язаності, впливу інвестора на об’єкти інвестування,  що об’єднані в одну групу. У 
більшості випадків за наявності суттєвого впливу і, тим більше, повного контролю має застосову-
ватися в обліку споріднених суб’єктів метод участі в капіталі. Крім того, ще до об’єднання у єдине 
ціле звітності у споріднених компаніях за певними правилами повинні відображатися проведені між 
ними  розрахунки (внутрішньогрупові операції і сальдо), свою специфіку має облік  внутрішньо-
групових оборотів, формування прибутків від таких внутрішньогрупових операцій [3]. 

Для пов’язаних осіб особливе місце займає облік за методом участі в капіталі, що дозволяє 
підвищувати ефективність інвестованих у бізнес коштів за рахунок синергетичної взаємодії інвес-
тора та об’єкта інвестування. При його застосуванні частка прибутку контрольованих суб’єктів 
збільшує прибуток і одночасно величину інвестиції материнської компанії. І навпаки, допущені 
ними збитки у відповідній частині мають зменшувати інвестицію і враховуватись у результатах 
діяльності інвестора, тобто головного підприємства, що здійснює контроль. Усе це заставляє 
інвестора, який є багатшим (оскільки має вільні кошти) за суб’єкта, що потребує інвестицій, 
постійно працювати на покращення результативності останнього. Таким чином “багатий тягне 
бідного”, що позитивно впливає на економіку регіону, галузі, країни загалом. 

Не зважаючи, що порядок використання методу участі в капіталі чітко прописано у 
вітчизняних нормативних актах, його застосування не знайшло належного застосування у 
вітчизняній практиці. Через це непоодинокі випадки, коли такі інвестиції мають ознаки рейдерства, 
придбання одним суб’єктом іншого з метою знищення конкурента, захоплення ринків постачання 
сировини чи збуту продукції, або з іншими неправовими цілями. 

 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” від 07 липня 

1999 року № 163 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (дата звернення: 23.08.2019 р.). 2.  
Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку. Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач.  К.: Основи, 
1997. 943 с. 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована 
фінансова звітність” від 27 червня 2013 року № 628  URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z1223-
13(дата звернення: 23.08.2019 р.). 
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КОРИСТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ У РОЗРІЗІ КРАЇН  

 
Згідно дії №13 плану BEPS міжнародна звітність по трансфертному ціноутворенню 

передбачає впровадження трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній. 
Зокрема, компанії, які проводять контрольовані операції, крім обов'язкового на сьогоднішній день 
звіту про контрольовані операції (local file), повинні будуть повідомляти фіскальній службі про 
участь в міжнародній групі. Це, в свою чергу, передбачає обов’язкову подачу глобальної 
документації (майстер-файл), в якій надаються аналіз ключових операцій, механізми фінансування і 
розподілу фінансових потоків в групі, фінансова звітність, а також звіт в розрізі країн (country-by-
country report). 

Метою складання Звіту в розрізі країн є надання податковим органам деталізованої 
інформації стосовно особливостей діяльності групи, а також дотримання відповідності умов 
контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”. Тобто, основними користувачами 
міждержавних звітів є податкові органи, які на підставі інформації country-by-country report 
матимуть змогу скласти попереднє уявлення про розміри кожної з компаній, що входять до групи. 
Крім того, інформація звітів в розрізі країн надасть податковим адміністраціям можливість оцінки 
високих ризиків трансфертного ціноутворення та інших пов’язаних з BEPS ризиків.  

Разом з тим, як зазначає К. В. Сорокіна “Одне з головних питань полягає в тому, наскільки 
взагалі можливо визначити в деталях інформацію, необхідну для розкриття, щоб вона була 
корисною” [1]. Провадження діяльності та розміщення доходів, продажів, найнятих працівників, 
активів та податків в різних податкових юрисдикціях ускладнює не лише контроль трансфертного 
ціноутворення та оподаткування угод між пов’язаними особами, а й проведення аудиту такої 
діяльності та оцінювання внеску МГК у досягнення цілей сталого розвитку. Відповідно до 
визначення наведеному в НПБО 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”, користувачі звітності 
– фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття 
рішень [2]. Тому, варто припустити, що коло користувачів, зацікавлених у інформації Звітів 
компаній в розрізі країн, є набагато ширшим ніж лише податкові органи.  

В пояснювальній записці до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану 
боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку”, звіт у розрізі країн (country-
by-country reporting) – це розгорнутий документ, який передбачає розкриття  транснаціональними 
корпораціями деталізованої інформації про свої відокремлені підрозділи (дочірні підприємства, 
філії, представництва) в розрізі кожної країни, де вони проводять діяльність, певний перелік 
фінансових і інших показників, таких як дані про прибуток і податкові виплати у кожній країні, 
кількість співробітників, матеріальні активи та функції компаній [3].  

Враховуючи варіативність інформаційних запитів різних груп зацікавлених осіб, необхідне 
формування адаптивної моделі представлення інформації про показники, які компанія вважає за 
необхідне оприлюднювати, що дозволить нівелювати негативну реакцію стейкхолдерів при 
неповному, чи взагалі відсутньому інформаційному забезпеченні їх запитів. Для вирішення цього 
питання необхідно визначити користувачів інформації звіту у розрізі країн. 

Інформація звіту у розрізі країн корисна для всіх зацікавлених сторін, яким важлива здатність 
компанії створювати вартість на протязі довгого часу, у тому числі працівникам, клієнтам, поста-
чальникам, бізнес-партнерам, місцевим спільнотам, законодавчим та регулятивним структурам і 
особам, що визначають політику. Крім перелічених користувачів звіт у розрізі країн може бути 
цікавий профспілкам, екологічним та громадським організаціям, банківським структурам, страхо-
вим компаніям, органам статистики, аудиторським компаніям, вищим навчальним закладам та 
науково-дослідним установам (НДУ) тощо. Таким чином, в узагальненому вигляді користувачами 
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звіту у розрізі країн є фізичні та юридичні особи, зацікавлені в інформації про фінансовий і 
майновий стан підприємства, про його відповідальне відношення до сплати податків. Для поси-
лення вектору інформаційного забезпечення системи прийняття рішень пріоритетними групами 
користувачів звіту у розрізі країн пропонуємо їх згрупувати за групами: користувачі в межах 
компанії та поза нею, користувачі з прямою та відносною фінансовою зацікавленістю та без неї. 

Запропоноване розмежування користувачів інформації звіту у розрізі країн дозволить 
відокремити їх інформаційні потреби та створити адекватний цим потребам механізм збору та 
розмежування інформації, яка матиме цінність для стейкхолдерів.  
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України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби 
з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку”. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18 
&ved=2ahUKEwiX84Djs57kAhXttYsKHZrGA0sQFjARegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fpublications.cha
mber.ua%2FExplanatory_BEPS.doc&usg=AOvVaw2OOCTzuZ46XWDcPA0J_Gfy 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТА  
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Важливим питанням, котре постає перед пiдприємствами, якi мають на метi вдосконалити 

свої фiнансовi результати, є надання належної уваги до соцiальних факторiв як всерединi, так i поза 
межами господарства. Вплив соцiального облiку постає на рiвнi сфери обороту грошових коштiв 
або власного капiталу. Ведення соцiального облiку та складання нефiнансової звiтностi, як 
засвiдчує мiжнародна практика, є дiєвими iнструментами щодо управлiння результатами виконання 
соцiальних програм та доведення їх до зацiкавлених сторiн [1]. 

В процесi еволюцiї бухгалтерського облiку виникає змiна щодо пiдходу до цiлей господарю-
вання. Досягнення прибутку перестало бути єдиною метою функцiонування пiдприємства, нато-
мiсть виникає нова цiль – соцiально спрямована.  Узгодження цих двох векторiв господарювання 
досягається в результатi поєднання принципiв ринкової економiки i соцiальної вiдповiдальностi, що 
втiлено в концепцiї соцiально орiєнтованої ринкової економiки. Соцiально-економiчнi змiни, котрi 
вiдбулися в XX ст. призвели до того, що виникла об’єктивна необхiднiсть врахування зростаючих 
потреб не лише власникiв, а i персоналу та зовнiшнiх користувачiв пiд час складання звiтностi 
пiдприємства. Саме соцiальна звiтнiсть може задовольнити потреби рiзних зацiкавлених груп та 
суспiльства в цiлому. 

Вiтчизняний досвiд ведення соцiального бухгалтерського облiку та складання соцiальної 
звiтностi практично вiдсутнiй. В практицi українських пiдприємств та фiнансово-кредитних установ 
соцiальнi звiти є ще незвичним явищем (перший соцiальний звiт було складено Кредитною 
Спiлкою “Перше Кредитне Товариство” в 2006 р.), але глобалiзацiйнi та iнтеграцiйнi процеси 
призводять до необхiдностi все бiльшого їх впровадження. Оприлюднення соцiальної звiтностi 
стимулює господарства до покращення ведення свого бiзнесу, пiдвищення соцiальних показникiв 
на пiдприємствi [2]. 

Нами було дослiджено дiяльнiсть бiльше 30 сiльськогосподарських пiдприємств Мико-
лаївської областi, яке показало, що соцiальна дiяльнiсть ведеться на належному рiвнi в таких 
пiдприємствах: СТОВ “Промiнь” Новоодеського району, ТОВ “Новосiлля” Казанкiвського району, 
ТОВ “Золотий Колос” Вiтовського району, СТОВ iм. Т.Г. Шевченка Березнегуватського району, 
АК “Врадiївський” Врадiївського району, ТзДВ “Пiвденний колос” Новоодеського району – на 
даних пiдприємствах окремо не формується соцiальна звiтнiсть, проте є окремi напрями 
формування “Звiту з праці” тощо. 

Виникає об’єктивна необхiднiсть напрацювання бiльш ретельних стандартiв оцiнки та 
порiвняння пiдприємств з погляду на соцiальну вiдповiдальнiсть, для чого необхiдно розробити 
вiдповiдне наукове пiдґрунтя. Сiльськогосподарськi пiдприємства мають обмеженi можливостi у 
разi ведення лише фiнансової моделi облiку. Ми пропонуємо оцiнити тi прiоритети, котрi 
отримують господарства, якi досягають одразу трьох цiлей: комерцiйної, соцiальної та екологiчної. 
Саме у разi впровадження та активного розвитку соцiального облiку (нефiнансового)  пiдприємство 
вiдкриває для себе новi можливостi [1]. Ведення соцiального облiку на пiдприємствi дозволяє дати 
об’єктивну оцiнку процесам, котрi не пiдлягають фiнансовому облiку, але не менш активно 
впливають на кiнцевий результат дiяльностi. 

Данi бухгалтерського облiку – головне джерело вiдкритої iнформацiї для формування 
показникiв соцiальної звiтностi. Слiд вирiшити, якi господарськi операцiї, що пiдлягають 
вiдображенню в бухгалтерському облiку, є соцiально значимi. Так, стратегiчнi цiлi, визначенi 
управлiнням, знайдуть своє вiдображення в облiковiй полiтицi пiдприємства. 
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Результати аналiзу розкриття фiнансових показникiв в соцiальнiй звiтностi провiдних 
українських компанiй пiдтверджують необхiднiсть постiйного i повного вiдображення у 
вiдповiдних формах звiтностi (як фiнансової, так i соцiальної) результатiв i наслiдкiв взаємодiї 
пiдприємства i суспiльства.  Важливо вiдзначити, що головне мiсце в соцiальної звiтностi повиннi 
займати показники соцiальної вiдповiдальностi, що не знаходять свого самостiйного вiдображення 
у фiнансовiй звiтностi. 

У свою чергу, складнiсть взаємозв’язку фiнансових i нефiнансових показникiв обумовлена 
тим, що iнформування суспiльства пiдприємствами має вiдбуватися не тiльки в контекстi 
досягнутих економiчних результатiв, а й в контекстi стратегiчних економiчних, соцiальних i 
екологiчних планiв та прогнозiв.  Внаслiдок чого виникає необхiднiсть унiфiкацiї та регламентацiї 
порядку вiдображення iнформацiї в звiтностi (фiнансової i соцiальної), а також взаємозв'язку 
фiнансових i нефiнансових показникiв. Видiлення фактiв господарського життя, пов'язаних iз 
соцiальним  активнiстю, реєстрацiя їх на рахунках бухгалтерського облiку з можливiстю 
подальшого вiдображення у фiнансовiй звiтностi є одним з можливих методiв складання 
iнтегрованої звiтностi [3]. 

 
1. Дубініна М.В. Соціальний облік: закордонний та вітчизняний досвід / М.В. Дубініна, В.В. 

Галкін., О.Ю. Трум, А.В. Височанська // Електронне наукове фахове видання з економічних наук 
“Modern Economics”. – Миколаїв. – 2019 р. – № 13. С. 85-89. 2.  Король С. Нефінансова звітність 
підприємства // С. Король / Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 6. – С. 102–113. 3. Лігоненко Л. О., 
Тремблюк М. Д. Розробка та провадження корпоративної соціальної звітності. Молодий вчений, – 
2016. – №12. C. 852-856. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/199.pdf 
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ДІАГНОСТИКА КОМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА  

У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ 
 
У зв’язку із нестабільною економічною ситуацією до сучасних підприємств висуваються 

строгі вимоги щодо оцінювання їх фінансової та економічної діяльності. Вагоме місце займає 
збалансована система показників, адже на основі даного аналізу зовнішні користувачі можуть 
одержати відповідні дані для прийняття перспективних рішень, а керівники підприємств − 
сформувати стратегію розвитку підприємства та ухвалити певні управлінські рішення. В даному 
випадку найважливішим є отримання комплексної оцінки, яка охоплює всі фінансові обмеження та 
можливості. Необхідно, щоб на даному етапі розвитку економіки оцінка фінансового потенціалу 
охоплювала оціночні характеристики усієї фінансової діяльності підприємства та характеризувала 
соціально-економічні відносини на ринку. 

Досліджували практичні і теоретичні аспекти збалансованої системи показників багато 
науковців серед яких Б. Нідлз, М. Б. Владичин [1], К. Друрі, Н. М. Заярна [2], Ф. Котлер, Р. С. 
Каплан, М. Портер, Г. П. Ляшенко [4], В. М. Дерев’янко, А. Коробков [3], Н. С. Струк та ін. 

Для проведення діагностики діяльності підприємства, яке здійснює комісійні операції, 
потрібно сформувати систему показників-індикаторів, яка характеризуватиме його діяльність. До 
системи показників-індикаторів діагностики діяльності підприємства, яке здійснює комісійні 
операції, висуваються такі вимоги: дотримання збалансованості, структурності, багатоаспектності 
показників, що дасть змогу одержати комплексну характеристику діяльності підприємства; 
пов’язувати показники із діючою системою статистичної звітності; враховувати лише ті показники 
діагностики які повністю характеризують усі сфери діяльності підприємства, яке здійснює комісійні 
операції, та формують точну як кількісну так і якісну оцінку; забезпечувати своєчасність, 
достовірність і повноту одержання інформації, на основі якої розраховуються показники; 
використовувати показники, які легко розраховуються на практиці; виявляти взаємозв’язок між 
показниками високого чи низького рівня; враховувати імовірні зміни мети, завдань і сфери 
діяльності підприємства, яке здійснює комісійні операції. 

Оскільки на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, відбувається величезна 
кількість різноманітних бізнес-процесів, тому на даних підприємствах потрібно сформувати певну 
систему показників-індикаторів. Усе більшого розповсюдження набуває точка зору на збалансовану 
систему показників, як один із найважливіших інструментів управління підприємством, що формує, 
за суттю, його аналітичне забезпечення [3].  

Збалансована система показників (ЗСП) − це сформована система управління, яка створює 
умови для проведення стратегічних планів підприємства, їх направлення на оперативне управління 
і контроль над здійсненням стратегії на основі основних показників діяльності. Автори методології 
ЗСП визначають її як “інструмент, що дозволяє трансформувати місію і стратегію підприємства у 
вичерпний набір показників ефективності, що служать для стратегічного управління, контролю й 
аналізу” [3]. ЗСП виступає інноваційною схемою, яка, охоплюючи фінансові показники, враховує 
сферу дослідження показників стратегічного розвитку підприємства, оцінні індикатори його стану з 
врахуванням можливостей розширення бізнесу. 

З цілю ефективної організації проведення та оцінювання стратегії підприємства, яке здійснює 
комісійні операції, через ЗСП необхідно розуміти суть і взаємозв’язок таких термінів як місія, 
бачення та стратегічний план. Головну мету діяльності охарактеризовує місія, вона формує 
основний напрям діяльності підприємства, яке здійснює комісійні операції. Місія має бути 
зрозумілою, достовірною та довготерміновою. Важливим фактором під час створення бачення є 
його реальність, оскільки однією із найбільш поширених помилок є невідповідність запланованого 
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бачення досягненню задуманого результату. Стратегічний план через виділені заходи, які 
деталізовані за суттю, розміром і часом їх проведення, пристосовує на довгострокову перспективу 
місію та бачення діяльності підприємства. 

У результаті проведеного дослідження на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, 
на наш погляд потрібно виокремити такі головні блоки системи показників-індикаторів: 
“Комерція”, “Фінанси”, “Персонал” і “Маркетинг”. На основі виокремлених підсистем збалансо-
ваної системи показників керівник (директор) підприємства, яке здійснює комісійні операції, 
отримує інформацію, яка надає можливість зробити швидку діагностику діяльності підприємства. 
Ефективним інструментом управління діяльністю підприємства, яке здійснює комісійні операції, і 
засобом моніторингу слугує збалансована система показників-індикаторів економічної діагностики. 

Усі підсистеми сформованої моделі збалансованої системи показників-індикаторів економіч-
ної діагностики діяльності підприємства, яке здійснює комісійні операції, взаємопов’язані між 
собою. Цей взаємозв’язок полягає в тому, що переважно усі проблеми, які виникають у підсистемі 
“Маркетинг” пов’язані із комерційною діяльністю; проблеми, які виникають у підсистемі “Персо-
нал”, викликають незадоволення клієнтів (покупців), а головна причина негативних фінансових 
показників знаходиться у підсистемі “Комерція”. 

Діагностичний процес повинний ґрунтуватися на сформованій системі показників, яка 
характеризує специфіку діяльності підприємства з врахуванням чинників, які впливають на неї в 
різний період часу. Це насамперед побудова системи показників для аналізу стану підприємства 
торгівлі, формування якісних і кількісних характеристик. Під час економічної діагностики застосу-
вання збалансованої системи показників надає можливість здійснити аналіз стану торговельного 
підприємства, вчасно провести комплекс заходів з метою попередження негативного впливу 
зовнішнього середовища або негативних результатів від неефективного управління торговельним 
підприємством, яке здійснює комісійні операції. 

Отже, здійснене дослідження показників діяльності підприємства, яке здійснює комісійні 
операції, виступає основою для створення системи показників економічної діагностики, яка може 
представляти необхідний якісний і кількісний аналіз різних напрямів діяльності підприємства 
сфери торгівлі, зокрема таких як фінансова, маркетингова, комерційна діяльність та управління 
персоналом. Сформована система показників враховує специфіку діяльності торговельного 
підприємства, яке здійснює комісійні операції, та покращує ефективність проведення процесу 
економічної діагностики діяльності торговельного підприємства. Вона надає можливість направити 
керівництво підприємства на ухвалення результативних управлінських рішень на основі одержаних 
даних, і тому є вагомою для створення методики експрес-діагностики ефективності діяльності 
підприємства, яке здійснює комісійні операції. 

 
1. Владичин М. Б., Струк Н. С. Особливості застосування збалансованої системи показників 

у стратегічному управлінському обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних 
підприємств України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 202−209. 2. Заярна Н. М., Заник С. С., 
Нечесанов М. Ю. Роль збалансованої системи показників результативності діяльності в системі 
антикризового управління підприємством. Молодий вчений. 2017. № 11(51). С. 1159−1163. 
3. Коробков А. The Balanced Scorecard – новые возможности для эффективного управления. URL: 
http://balanced scorecard.netfirms.com/. 4. Ляшенко Г. П., Дерев’янко В. М. Збалансована система 
показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на 
прикладі нафтовидобувного підприємства). Науковий вісник Національного університету ДПС 
України (економіка, право). 2014. № 1(64). C. 23−31. 



 113 

Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар 
Національний університет “Львівська політехніка” 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У сучасних умовах економічні процеси супроводжуються широким впровадженням 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що дає можливість підприємствам пропону-
вати свої товари чи послуги у зручному форматі, аналізувати діяльність конкурентів, ринкову 
ситуацію та потреби споживачів у режимі он-лайн.  

У діяльності вітчизняних підприємств існує практика створення та функціонування 
корпоративної інформаційної системи, що має задовольняти інформаційні потреби всіх 
співробітників, служб та підрозділів організації. Проте на практиці це достатньо складне 
завдання, в результаті чого на підприємствах переважно створюються декілька різних систем, 
які вирішують окремі групи завдань, а саме управління виробництвом, фінансово-
господарською діяльністю, спрощення ведення електронного документообігу тощо. Для цього 
існують різні програмні продукти, які залежно від їх призначення можна поділити на п’ять 
груп (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Призначення програмних продуктів,  
що використовуються для інформаційного забезпечення 

Група 
Програмні 
продукти 

Призначення 

1 Комп’ютерні 
інформаційні 
системи 

Забезпечення сумісності інформаційної системи підприємства з автомати-
зованими системами управління технологічними процесами, яка націлена 
на охоплення всіх основних елементів технологічного процесу 

2 Програмні 
продукти класу 
СУБД 

Забезпечення багатоканального режиму користування та надійного 
зберігання інформації, досягнення оптимальності на будь-якому рівні 
основних операцій 

3 Програмні 
продукти для 
бізнес-процесів 

Процесний підхід дозволяє забезпечити підприємствам поступальний роз-
виток, стабільний прибуток, значні конкурентні переваги, створити 
ефективні інструменти управлінського планування, обліку і контролю та 
розробляти процесно-орієнтовані рішення 

4 Програмне 
забезпечення 
класу DocFlow і 
WorkFlow 

Структурування документального забезпечення, поетапність впроваджен-
ня системи документообігу, покриття всього набору задач документаль-
ного забезпечення та організація зберігання документів   

5 Моделювання і 
аналіз поведінки 
бізнес-процесів 
організації 

Охоплення розвитку ситуації в часі, виявлення прихованих тенденцій, 
можливість оперативного аналізу наслідків прийнятих рішень, оцінка 
впливу різних чинників випадкового характеру та ризиків, оцінка 
наслідків реалізації різних сценаріїв, прогнозування подальшого перебігу 
подій 

 

Складено на основі [1] 
 

Проте використання ІКТ вітчизняними підприємствами залишається на достатньо низькому 
рівні, про що свідчать  дані табл. 2. 
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Таблиця 2 
Використання ІКТ вітчизняними підприємствами у 2018 р. 

 

Кількість 
підприємств 

Кількість 
підприємств, 
які мали 
фахівців у 
сфері ІКТ 

Частка 
підприємств, 
які мали 
фахівців у 
сфері ІКТ, % 

Використання 
підприємствами 
послуг хмарних 
обчислень 

Частка підпри-
ємств, які ви-
користовували 
послуги хмар-
них обчислень 

Усього, зокрема 1805059 10973 0,61 4831 0,27 
Переробна промисловість 114773 2732 2,38 1124 0,98 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та конди-
ційованого повітря 

1996 251 12,58 73 3,66 

Водопостачання, каналі-
зування, поводження з 
відходами 

5689 209 3,67 85 1,49 

Будівництво 50261 608 1,21 484 0,96 
Оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранс-
портних засобів і 
мотоциклів  

837797 2918 0,35 1376 0,16 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур`єрська діяльність 

95815 668 0,70 296 0,31 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

57578 226 0,39 131 0,23 

Інформація та телекому-
нікації  

146909 1274 0,87 334 0,23 

Операції з нерухомим 
майном 

90553 546 0,60 209 0,23 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

121546 954 0,78 390 0,32 

Діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміжного 
обслуговування 

46553 555 1,19 316 0,68 

Надання інших видів послуг 100587 32 0,03 13 0,01 
 

Складено на основі [2] 
 

Активізація використання ІКТ вітчизняними підприємствами обмежена передусім 
психологічними чинниками із сторони керівництва, економією коштів на їх впровадження.  

 
1. Білоконь Т. М.,  Кияновська Я. Ю.  Сучасні інформаційні системи і технології в управлінні 

підприємством. URL : https://conferences.vntu.edu.ua (дата звернення 28.08.2019). 2. Офіційний 
сайт Державної служби статистики України. URL :  http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 
29.08.2019). 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ  У КОНТЕКСТІ 
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Сучасні доволі стрімкі зміни у бізнес-середовищі посилюють вибагливість користувачів 

бухгалтерських послуг як  всередині підприємства, так і зовнішніх зацікавлених осіб. Відтак,  
підприємства самостійно, керуючись чинними національними стандартами, нормативними 
регламентами та інформаційними запитами організовують систему обліку, оскільки кожне з них 
має галузеві, технологічні та інші особливості, включаючи різні запити користувачів щодо 
диференціації інформації. Виконавцями у цій системі є фахівці з обліку. Саме фахівці, вже не 
просто бухгалтери, оскільки  їх професійні вимоги і характеристики  у сучасній “обліковій системі 
координат” суттєво розширено під впливом  різних чинників. (Рис.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Чинники впливу на розширення професійних вимог  фахівця з обліку 

 
Відсутність комплексних досліджень з проблем обгрунтування  професійних якостей  та їх 

міжгалузевих  кореляційних  зв’язків до сучасного фахівця з обліку потребує формування теоретико-
методичних положень за цим напрямом у контексті поліфункціональності облікової системи, оскільки 
бухгалтерський облік давно перетворився з пасивної системи відображення господарської діяльності на 
активну управлінську підсистему, що базується на пізнавальному процесі та участі в управлінській 
діяльності. В силу цього функціональний інструментарій облікової системи сьогодні розширюється.  
Йдеться про поліфункціональність сучасної  обліково-аналітичної системи  у контексті 
багатогранності змісту інформаційних запитів управлінського персоналу. 

Відповідно, сучасний рівень управління в рамках системи обліково-аналітичного 
забезпечення вимагає розподілу функцій між її складовими та функціональних обов’язків між 
працівниками облікової служби. Відтак, сучасна бухгалтерська професія  –  це професія, що 
постійно трансформується та вимагає максимальної уваги до змін. Відповідно, професіограму  
сучасного бухгалтера у контексті професійних знань, умінь, якостей за останні роки значно 
розширено. 

Безумовно, такі процеси обгрунтовують  нові професійні вимоги до фахівця з обліку. Перелік 
компетентностей та програмних результатів підготовки фахівців з обліку гармонізований з 
вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів (International Accounting 
Education Standards Board (IAESB) [1], які визначають обов’язкову наявність при підготовці 
професійних бухгалтерів трьох  найважливіших компонент (Рис.2) 

Облікова система підприємства 

Бізнес-середовище Стандарти Користувачі облікової  
інформації 

Фахівець з обліку 

Результативна обліково-аналітична  інформація 
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Рис.2. Компетентісні характеристики фахівця з обліку відповідно до Міжнародних 

стандартів професійної освіти 
 

Слід відмітити, що  таке позиціонування вимог  професійної підготовки сучасних фахівців з 
обліку закладено у повному переліку базових компетентностей майбутніх фахівців з обліку та 
аудиту у вищих навчальних закладах  та представлено у відповідних  освітніх стандартах,[2] 
зокрема :    формування організаційних документів щодо об’єктів організації бухгалтерського 
обліку; планування розвитку системи бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності 
та її фінансових показників; здійснення контролю за дотриманням вимог організаційних документів 
з метою забезпечення раціонального функціонування бухгалтерського обліку; оцінка стану 
організації бухгалтерського обліку; складання програми внутрішньогосподарського контролю та 
програми аналізу господарської діяльності, плану документообігу і заходів щодо вдосконалення 
обліково-економічної роботи на підприємствах; аналіз основних показників господарсько-
фінансової роботи суб’єкта  підприємницької діяльності та документальна перевірка здійснених 
ним господарських операцій; визначення цін, доходів, витрат і фінансових результатів, 
 матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання, ефективності технічних 
нововведень та елементів інфраструктури підприємств; організація фінансово-господарської 
діяльності підприємства, бухгалтерського обліку і звітності, зовнішньоекономічних відносин,  що 
методично доводить широкий формат професійних якостей у контексті поліфункціональності 
сучасної облікової системи.  

 
1. Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https: //stud.com.ua /59922/ etika_ta_estetika /mizhnarodni_osvitni_standarti_oblikovih_profesiy. 
2. Наказ Міністерства освіти і науки України 19.11.2018. № 1260 СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ- Електронний ресурс / Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
svita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf 

Професійні вимоги до фахівців з обліку 

Компонента з бухгалтерського обліку, 
фінансів та суміжних знань 

ü Вести облік та формувати звітність; 
ü Розуміти принципи права та оподаткування;  
ü Організовувати та проваджувати аудиторську 

діяльність. 

Компонента знань з теорії організації 
та економіки підприємств 

ü Розуміти особливості функціонування бізнесу; 
ü Аналізувати проблеми підприємства;  
ü Приймати участь в управлінні підприємством 

Компонента інформаційних 
технологій 

ü Використовувати інформаційні системи 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ 
 
Сучасні об’єктивні умови функціонування підприємств потребують докорінної зміни методів 

управління, підвищують вимоги до бухгалтерського обліку і зумовлюють необхідність посилення 
інформаційної, контрольної, пізнавальної, прогностичної та мотиваційної його функцій  відповідно 
до потреб менеджменту щодо прийняття обґрунтованих стратегічних рішень.  Внаслідок чого 
спостерігається розширення часового діапазону облікової системи, яка призначена забезпечувати 
інформацією не тільки минулого, теперішнього, а й майбутнього часу, що потребує виокремлення 
стратегічної компоненти в її структурі. 

Стратегічний управлінський облік покликаний здійснювати інформаційну підтримку процесу 
прийняття рішень шляхом збирання, реєстрації, аналізу, зберігання і передачі інформації про 
зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства з метою забезпечення його конкуренто-
спроможності.  

Проблемам розвитку стратегічного обліку, теоретичному обґрунтуванню його змісту, завдань 
та інструментарію присвятили свої праці вітчизняні та іноземні науковці, зокрема: П. Атамас, 
М. Бромвіч, М. Бондар, І. Богата, Р. Бруханський, С. Голов, К. Друрі, Л. Івченко, О. Кундря-Висоць-
ка, В. Несвєтайлов, В. Панков, А. Пилипенко, М. Пушкар, Б. Райан, К. Сіммондз, В. Ходзицька, 
А. В. Шайкан та ін.  

Для забезпечення стратегічного управління необхідна інформація, на основі якої встановлю-
ються стратегічні цілі діяльності підприємства, визначаються ключові показники за всіма 
напрямами та розподіляються ресурси. Діалектика взаємозв’язку стратегічного управлінського 
обліку та  стратегічного управління багатьма вченими вбачається на рівні сполучної ланки між 
процесом стратегічного управління та обліково-аналітичним процесом.  

Процес стратегічного управління підприємством включає такі три етапи: 1) визначення 
поточного стану підприємства та зовнішнього середовища; 2) розроблення прогнозних показників; 
3) перелік дій, здійснення яких в реальному режимі дасть змогу трансформувати підприємство та 
його поточний стан у стан прогнозний [1]. 

Стратегічний облік це система інформаційного забезпечення процесів планування, аналізу і 
контролю стратегічних управлінських рішень разом з новими технологіями управлінського обліку 
(такими як безперервне прогнозування, комплексне управління якістю (ТQМ), система збалансо-
ваних показників (ВSС), облік затрат за функціями АВС (activity-based costing), система управління 
Orgware, Workflow GIT (США) – філософія “just in time”, DBR (drum-buffer-rope scheduling) – теорія 
обмежень, розрахунок цільової собівартості “target costing”, система безперервного вдосконалення 
“кайзен-костинг”, концепція ланцюга цінностей (value chain concept), калькулювання певного 
життєвого циклу товару, система планування потреби в матеріалах – MRP (material resource 
planning), комплексні системи управління бізнес- процесами ERP (enterprise resource planning), 
система збалансованих показників (СЗП – Balanced Scorecard), дає змогу вносити позитивні 
напрацювання у стратегічний менеджмент, підвищує вартість бізнесу та підтримує стабільність 
його існування серед конкурентів. 

Раціонально побудована система стратегічного управлінського обліку, яка дає змогу  
оперативним чином отримувати необхідну облікову і аналітичну інформацію в релевантній формі, є 
стратегічним ресурсом підприємства та забезпечує його конкурентними перевагами на основі:  

– інформаційної підтримки процесу стратегічного управління витратами (управління 
витратами є однією з ключових стратегічних цілей підприємства (мінімізація витрат і 
підвищення ступеня їх прозорості на основі даних стратегічного управлінського обліку й 
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аналізу є значною перевагою перед конкурентами та відповіддю на потребу зовнішнього 
середовища);  

– впровадження новітніх технологій та інструментарію (інформація, одержувана на основі 
стратегічного управлінського обліку, є внутрішнім продуктом підприємства, що 
сформований залежно від її специфіки (в разі повного задоволення потреб менеджменту та 
спрямованості на досягнення стратегічних цілей підприємства система стратегічного 
управлінського обліку є унікальною конкурентною перевагою, тобто ключовою 
компетенцією і джерелом нових знань); 

– формування інформації для виконання основних управлінських функцій (система 
управлінського обліку націлена на формування інформації у формі, необхідної для 
виконання основних управлінських функцій та завдань, а саме для формування 
внутрішньої звітності та її аналізу, управління фінансами, стратегічного планування, 
корпоративного інвестування, бюджетування, контролювання). 

До основних принципів стратегічного управлінського обліку можна віднести такі:  
– структуризація фінансово-господарської діяльності як сукупності взаємопов’язаних і 

неперервних бізнес-процесів – груп операцій, дій, спрямованих на отримання 
визначеного кінцевого результату; 

– постійне визначення й оцінювання прогнозних, запланованих і фактичних показників 
діяльності як по суб’єкту бізнесу загалом, так і в розрізі бізнес-процесів, центрів 
відповідальності – структурних підрозділів, співробітників, проектів компанії тощо;  

– обов’язкова регламентація бізнес-процесів та операційного обліку, їх проведення на 
основі зовнішніх і внутрішніх нормативів міжнародного національного галузевого або 
корпоративного рівня, які визначають порядок, терміни і якість виконаних операцій;  

–  комплексність та аналітичність цільових критеріїв управлінського обліку та тих, які 
характеризують їхні оціночні показники, що забезпечують репродуктивність і збалансо-
ваність щодо визначених стратегій розвитку підприємства загалом, які приймають і 
реалізовують управлінські рішення [3].  

Отже, значення стратегічного управлінського обліку на підприємстві можна реалізувати 
через: інформаційну підтримку процесу прийняття стратегічних цілей і задач, а також стратегії 
підприємства на шляху досягнення стійких конкурентних переваг; забезпечення різних рівнів уп-
равління обліково-аналітичною інформацією, необхідною для стратегічно спрямованого плануван-
ня, контролю та прийняття управлінських рішень; формалізацію прийнятої стратегії як сукупності 
тактичних цілей і задач для різних рівнів управління підприємством через бюджетування; розробку 
засобів моніторингу руху підприємства в запланованому стратегічному напрямі, а також методів 
контролю і коректування стратегічних цілей; обґрунтування систем мотивації робітників на 
підставі досягнення відповідних цілей і задач. 

 
1. Пилипенко А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку 

підприємства: монографія. Харків: ХНЕУ, 2007. 276 с. 2. Сатушева К. Формування системи 
стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства. Наукові праці 
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. № 24. С. 265–271. 
3. Шайкан А. В. Бухгалтерський облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції 
вітчизняних підприємств у світове господарство [Електронний ресурс] / А. В. Шайкан. – Режим 
доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1900/1/42.pdf. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  

В ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. 
 
Існуючі і загальновизнані проблеми обліку нематеріальних активів та оприлюдненої про них 

інформації у публічній звітності сучасних компаній стали предметом чисельних диспутів і полемік. 
Результати останніх досліджень показують, що  одним із вагомих факторів є “неспроможність 
розробників стандартів  пристосувати правила визнання активів до фундаментального зрушення у 
процесі створення вартості корпорацій – від матеріальних до нематеріальних активів”. Теоретиками 
і практиками пропонуються різні версії удосконалення існуючої стандартизації облікової методики 
для відображення нематеріальних активів, які часто спираються на ідеї минулих напрацювань. 

На території Галичини у вказаний в цьому реферативному викладі історичний період також 
вирішувалася проблематика об’єктивного відображення в бухгалтерському обліку нематеріальної 
складової капіталу підприємства. Проблемні питання стосувалися критеріїв визнання і способів 
(методів) введення до бухгалтерського опису (взяття на баланс) конкретних видів нематеріальних 
активів та методів обліку організаційних коштів (складові, що формують в сучасному розумінні 
поняття “внутрішньо генерований гудвіл” ). Важлива складова цієї проблематики стосувалася їх 
оцінки та порядку списання втраченої вартості (амортизація). На основі  власних поглядів на 
вказані проблемні аспекти галицькими теоретиками формувався теоретичний базис і практична 
методика обліку нематеріальних економічних ресурсів, окремі складові  яких можуть і на 
теперішній час використовуватись для вироблення більш досконалих базових принципів обліку 
цього об’єкта.  

Розробки фахівців у сфері обліку на території Галичини базувалися на тогочасних 
європейських фінансово-економічних  працях, в т.ч. з обліку, які тут були добре відомими. Їх 
використовували не тільки науковці краю для власних напрацювань, але й в процесах фахового 
академічного і студійного вивчення бухгалтерської справи.  Стосовно тематики цього тезового 
викладу відзначимо найбільш використовані праці, зокрема посібник Б.Штауба, де вказувалось: “в 
активі, крім матеріально-грошових речей, можуть відображатися всі об’єкти, які є предметом 
поступу прав, а також й інші економічні цінності, як , наприклад, незахищена виробнича таємниця, 
фірмове право, інформація і т.п.”. Подібні підходи щодо відображення бухгалтерією нематеріаль-
них активів  наводились і в популярних на цій території балансових теоріях  Г. Сімона (Simon G. Di 
Bilalanзen der Uftigenfellitaften. – Berlin, 1899.) та  Ф. Шмідта (Schmidt F. Die organische Bilanz im 
Rahmen der Wirtschaft . – Verlagsbuchaltung in Leipzig: G.A. Gloeckner, 1922).  

На основі базових положень наведених теорій, у працях галицьких теоретиків домінував 
підхід,  який в узагальненому (синтезованому) викладі можна подати в такій редакції – “різного 
виду нематеріальні цінності та організаційні кошти для цілей бухгалтерії розглядаються як “нема-
теріальні активи” (ідеальні, дійсні активи) за вартістю, яка вірогідно показує наскільки витрачені 
кошти на їх придбання чи створення можуть бути відновлені при ліквідації підприємства через 
сплату третіми особами”. У суто наукових працях обґрунтовувались базові принципи охоплення 
обліком нематеріальних активів, за якими “інформація, привілеї, патенти та ін. нематеріальні 
цінності у бухгалтерії відносять до основного майна; їхньою продуктивною енергією є основний 
капітал” [1, c. 26]. Такий підхід до обліку цінностей нематеріального типу переважно дотримувався 
і в теоретико-практичних і навчально-методичних посібниках. Їх наведено, наприклад, у 
підручнику [2] при викладі теоретичних аргументацій щодо доцільного, на погляд автора, підходу 
відображення нематеріальних цінностей та його застосування в практичній бухгалтерії щодо 
структурування в балансі сукупних майнових активів з метою достовірного визначення вартості 
підприємства (за тогочасним категорійним визначенням – висоти вартості маєткового стану 
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(Oznaczenie właściwości majątku) [2, с. 196-197]. Безпосередньо прикладна методика обчислення 
бухгалтерією сумарної вартості матеріально-речових і нематеріальних складових, включаючи й 
суму “організаційних коштів” наведена у підручнику в окремих підрозділах “Oznaczenie i opisanie 
pojedynczych części składowych majątku” та принципи оцінки майнових вартостей “Oszacowanie 
majątku” [2, с. 197-216]. 

Достовірному відображенню в балансі реальної вартості підприємства (підприємництва) у 
тогочасних працях галицьких теоретиків надавалось особливого значення. У багатьох теоретико-
прикладних виданнях (напр., [3]) окремим розділом виділено питання об’єктивності бухгалтерської 
методики щодо взаємозв’язку окремих матеріальних і нематеріальних активів, їх структурі у валюті 
балансу – “Stosunek wzajemny poszczególnych aktywów” (с. 127-130). Враховуючи прямий вплив 
нематеріальних активів на визначену бухгалтерією величину капіталу, у цій, як і в багатьох інших 
працях, окремо виділялись питання про взаємозв’язок між активами і пасивами – “Stosunek 
pomiędzy aktywami a pasywami bilansu” [3, с. 130-138]. У деяких навчально-методичних посібниках 
(напр., [4]) часто вводилися навчально-методичні матеріали з пропонованою методикою контролю 
правильного відображення вартісної величини матеріальних і нематеріальних активів підприємства. 
Цей контроль зазвичай споріднювався з оцінкою фінансового стану підприємства (Kontrola stanu 
majątkowego przedsiębiorstwa), який пропонувався проводити за допомогою інвентаризації для 
складання балансу власності (Inwentarz i bilans majątkowy) [4, с. 35-43]. 

Методика обліку нематеріальних активів та списання організаційних коштів безпосереднім 
чином впливає на визначений кінцевий результат (прибуток) та його оподаткування. Тому значний 
вплив на добір відповідних до тодішнього законодавства методів обліку об’єктів нематеріального 
типу мала праця Р.Райша і К Крейбіга “Баланс і податок” (R.Reisch , K. Kreibig. Bilanz und Steuer: I. 
Band, Wien 1907; II. Band, Wien 1909.). З урахуванням законодавчих норм вказувалось, що “платне 
надбання нематеріальних цінностей можна вносити до інвентарного опису тоді,  коли їх споживча 
вартість відповідає купівельній ціні” [ІІ, с.16]. Стосовно “організаційних коштів” в опрацьованих 
теоретико-прикладних розробках з одного боку аргументувалися принципи бухгалтерії, за якими 
така стаття балансу (в складі нематеріальних активів) не може розглядатися нереальною, а лише 
такою, що вступає у протиріччя з нормами торговельного кодексу і з цієї точки зору є не зовсім 
коректною. У багатьох тогочасних працях дотримувалася позиція, що “організаційні кошти хоча і 
обтяжують балансовий рахунок підприємства, але їх можна вважати достатніми для критеріїв 
визнання й обрахунку, оскільки співтовариство (об‘єднання) через витрачені кошти здобуло вигоду 
також і на наступні роки”. 

Узагальнюючи наведене відзначимо, що теоретико-прикладна полеміка серед галицьких 
теоретиків розглядуваного періоду полягала у встановленні об’єктивної оцінки для конкретного 
виду нематеріальних цінностей та у врахуванні організаційних коштів у складі нематеріальних 
активів чи витрат майбутніх періодів. При виробленні удосконалених підходів до амортизації нема-
теріальних активів в сучасних дослідженнях можна використати сформовані тогочасні аргументації 
стосовно того, що “час амортизації, згідно з правилами оцінки, слід розраховувати окремо по 
кожному підприємстві і розтягувати на роки, в які очікують від них ймовірної мінової вартості  
[1, 3, 4]. 
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ПЕРЕВІРКА ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Чинна методика нарахування та сплати податку на додану вартість у частині відображення за 
методом подвійного запису сум податкового зобов’язання передбачає застосування допоміжного 
субрахунку “Податкове зобов’язання”, використання якого перш за все має на меті забезпечення 
достовірності розрахунку податку на додану вартість.  

Субрахунок “Податкове зобов’язання” є транзитним, проте у випадку наявності сальдо за ним 
(яке у розрізі контрагентів може бути як дебетове, так і кредитове), такі залишки, виходячи з даних 
аналітичного обліку, підлягають відображенню у складі активу чи пасиву балансу у розгорнутому 
вигляді, тим самим впливаючи на розмір активів та зобов’язань підприємства й достовірність 
формування показників фінансової звітності. 

Аудиту оподаткування підприємств загалом та такому його методичному прийому як 
“перевірка”, значну увагу приділяли О. В. Петрик та О. І. Малишкін. Порядок організації контролю 
розрахунків з податку на додану вартість в умовах законодавчих змін аналізувала О. П. Погрібна. 
Теоретичні аспекти та методику здійснення аудиту податку на додану вартість із розроблянням 
програми аудиту для підвищення фінансової безпеки підприємства здійснила Т. О. Меліхова. 
Облікове забезпечення управління розрахунками з бюджетом за ПДВ досліджувала О. В. Фоміна. 

При цьому питання щодо перевірки податкового зобов’язання з податку на додану вартість 
потребує додаткових актуалізованих методичних розробок. 

Метою публікації є систематизація теоретичних положень та розроблення на їх основі 
практичних рекомендацій щодо методики контролю за правильністю формування сум податкового 
зобов’язання з податку на додану вартість для їхнього достовірного відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку та у системі фінансової звітності.  

За балансовим субрахунком “Податкове зобов’язання” аналітичний облік слід вести у розрізі 
сум податку на додану вартість за контрагентами, від яких надходили кошти у якості попередньої 
оплати (дебетове сальдо) та від тих, під час розрахунку сум податку на додану вартість за 
розрахунками з якими, застосовується касовий метод нарахування податкового зобов’язання 
(кредитове сальдо).  

При цьому перевірку доцільно розпочинати із з’ясування наявності/відсутності: 
а) заборгованості (дебіторської чи кредиторської) за основними рахунками розрахунків 

(авансів отриманих чи розрахунків з покупцями та постачальниками);  
б) пропорційного до основної суми заборгованості, обліковуваної за рахунками розрахунків, 

залишку (дебетового чи кредитового) за субрахунком “Податкове зобов’язання”. 
На наступному етапі необхідно елімінувати (у сумовому значенні та із застосуванням ПСБО 6 

“Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”) ті залишки за балансовим субрахунком 
“Податкове зобов’язання” щодо яких за рахунками розрахунків відсутня основна сума дебіторської 
чи кредиторської заборгованості. 

Далі слід перевірити, чи дотримана пропорція (6:1) між заборгованістю за балансовими рахунками 
розрахунків, що виникла внаслідок товарних розрахункових взаємовідносин та залишками за 
субрахунком “Податкове зобов’язання”, враховуючи таке:  

– дебетове сальдо за балансовим субрахунком “Податкове зобов’язання” повинно було б 
бути пропорційним сумі кредитового залишку за рахунками розрахунків з тими 
покупцями, які здійснили попередню оплату; 

– кредитове сальдо за балансовим субрахунком “Податкове зобов’язання” повинно було б 
бути пропорційним сумі дебетового залишку за рахунками розрахунків з тими 
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контрагентами, установами чи організаціями, фінансування діяльності яких здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету.  

За результатами дослідження на основі аналізу ряду законодавчо-нормативних та наукових 
джерел щодо методики обліку податку на додану вартість та контролю за правильністю його 
формування й відображення в обліку розроблено практичні рекомендації для аналітичного 
відображення арифметично-правильних сум податкового зобов’язання з податку на додану вартість 
на рахунках бухгалтерського обліку. 

Розроблені пропозиції дадуть змогу відповідальним посадовими особам підприємств 
проводити самоконтроль з метою як перевірки достовірності формування показників фінансової 
звітності у частині відображення сальдо за балансовим субрахунком “Податкове зобов’язання”, так 
і здійснення контролю щодо правильності визначення сум податку на додану вартість, що підлягає 
нарахуванню за відповідний звітний період.  

 
1. Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. 2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 
Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 3. Малишкін О. Облік і 
аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : [навчально-практичний посібник] /  
О. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376. 4. Аудит оподаткування підприємств : [навч. посіб.] / [ 
О. Петрик, Г. Давидов, О. Редько та ін.] ; за заг. ред. О. Петрик ; передм. Т. Єфименко. – К. : 
ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 352 с. 5 .Погрібна О.П. Організація контролю розрахунків з 
податку на додану вартість в умовах законодавчих змін / О. П. Погрібна // Ефективна економіка 
№ 10. – 2015. 6. Ткачик Ф.П. Удосконалення податкового контролю в Україні у контексті протидії 
ухиленню від оподаткування / Ф.П. Ткачик // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 4. – С. 133-137. 
7. Зінкевич А.В. Теоретичні аспекти та методика здійснення аудиту податку на додану вартість /  
А.В. Зінкевич // Економіка і суспільство. – Випуск № 13. – 2017. – С. 1359-1364. 8. Меліхова Т. Розробка 
програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства /  
Т. Меліхова, М. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. 



 123 

Н. О. Лобода 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, 

О. М. Чабанюк 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ЛІЗИНГ ЯК ФАКТОР ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ (КВАНТИТАТИВНО-ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні велике значення для суб'єктів різних форм 

господарювання має лізинг, який справедливо вважають найперспективнішим методом інвесту-
вання та ефективним економічним важелем.  

Стабілізація та наступне зростання української економіки можливі за умови залучення  різних 
механізмів фінансування. Послуги, надані на умовах  лізингу, сприяють зростанню конкуренто-
спроможності українських підприємств, підвищується якість наданих послуг, зростає ефективність 
виробництва, а це сприяє зміцненню статусу на ринку та надає велику ймовірність виходу 
вітчизняних підприємств на міжнародний ринок. Лізинг дає можливість для економіки країни 
швидше вийти із кризового стану та забезпечити її стабільний розвиток, що підтверджує досвід 
зарубіжних країн. Окрім того, враховуючи безпрецедентне зменшення надання банками кредитних 
коштів, на даний момент лізингові послуги реально залишаються безальтернативним варіантом 
оновлення засобів виробництва та є найперспективнішою формою інвестування. 

Досліджуючи ринок надання лізингових послуг, можна  констатувати, що він знаходиться у 
стадії стагнації. Значна кількість операторів на українському ринку перестали надавати такі послу-
ги і закрилися. Чому так сталося? По-перше, недосконала нормативно-правова база регулювання 
ринків фінансових (лізингових) послуг. По-друге, в Україні немає спеціальних державних мотивую-
чих програм для розвитку бізнесу. По- трете, невключення лізингоодержувачів до державних 
програм дотацій тощо. Також необхідно врахувати, що на вітчизняному ринку зникають іноземні 
лізингові компанії та представники міжнародних фінансових груп. Залучення іноземного капіталу 
стрімко скорочується. Тому збільшення обсягів лізингових послуг є актуальним завданням в 
Україні. Для більш ефективного розвитку лізингових послуг необхідно  дотримуватись таких умов:  

• на ринку лізингових послуг захистити права учасників цих послуг; 
• на ринку фінансових послуг забезпечити єдині підходи при розробці та  реалізації 

політики щодо учасників кредитних відносин; 
• створення сприятливих умов на ринку лізингових послуг для розвитку добросовісної 

конкуренції, забезпечити рівноцінні права доступу до ринку лізингових послуг;  
• запобігання монополізації на ринку лізингових послуг; 
• дотримання учасниками ринку лізингових послуг норм законодавства. 
Як показує світова практика, лізинг для української економіки є надзвичайно важливим, 

оскільки він є дієвим механізмом, за допомогою якого відбувається оновлення матеріально-
технічної бази виробництва та забезпечуються умови для використання сучасної техніки. Особливо 
вагомим лізинг є в будівництві та реконструкції шляхів, оновленні матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських підприємств тощо. Світовий досвід розвитку лізингових послуг показує, що 
він є найпоширенішим методом фінансування технічного переоснащення.  

Міжнародний лізинг, де суб'єктами лізингової угоди виступають компанії з двох різних 
держав (прямий закордонний лізинг – укладений договір між юридичними особами різних країн, та 
непрямий закордонний лізинг – лізингодавець та лізингоодержувач – юридичні особи однієї країни, 
а капітал лізингодавця частково належить іноземним компаніям), все частіше застосовується в 
Україні. Цей вид лізингу виникає тоді, коли в державі відсутні виробники спецтехніки та 
обладнання. Така форма співпраці дає можливість залучення інновацій в державу та заощадження 
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фінансових коштів. Лізинг в економіці України є зручною формою інвестування. Придбання 
техніки або обладнання в лізинг є швидким та зручним логістичним ходом для оновлення 
матеріально-технічної бази підприємства. Збільшується потенціал підприємства, знижуються 
ризики щодо планів розвитку власного бізнесу, використання сучасної техніки сприяє збільшенню 
якості виробленої продукції у відповідності з сучасними вимогами тощо. 

Досліджуючи ринок лізингових послуг в Україні, можна констатувати, що дана галузь 
перспективна та розвивається. Враховуючи відкладений попит підприємств на послуги лізингових 
компаній, можна говорити, що кількість договорів на умовах лізингу буде збільшуватися на протязі 
кількох років, а обсяг фінансування за такими договорами може збільшитися як мінімум в два рази 
до 2020 року.  

За даними Нацкомфінпослуг станом на 01.01.2019 рік підстави надавати послуги фінансового 
лізингу мали 116 лізингових компаній та 389 фінансових компаній.  

Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості, укладених 
юридичними особами та фінансовими компаніями за звітний період, представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Інформація щодо вартості договорів фінансового лізингу та їх кількості,  
укладених юридичними особами та фінансовими компаніями за звітний період1 

Вартість договорів фінансового лізингу, 
укладених за період, (млн. грн.) 

Кількість договорів фінансового лізингу 
(од.), укладених за період Період 

(рік) юридичними 
особами  

фінансовими 
компаніями 

юридичними 
особами  

фінансовими 
компаніями 

2010 4 965 7,6 5 090 14 
2011 11 327,7 9,7 10 906 14 
2012  14 708,8 1,7 10 826 6 
2013 31 536,6 16,5 11 051 32 
2014 7 181,0 257,4 8 940 26 
2015 6 241,4 20,2 4 098 21 
2016 9 755,0 67,3 9 122 38 
2017 12 814,2 153,4 7 699 53 
2018 21 519,3 673,8  8 739 1 584 

 

1 Примітка. Складено за результатами проведеного дослідження [1, 2] 
 
Аналізуючи дані табл. 1, можна зазначити, що вартість договорів фінансового лізингу, укла-

дених за 2013 рік у порівнянні з іншими роками, була сама найбільша і складала 11 083 од. на суму 
31 553,1 млн. грн. Враховуючи, що в 2014 році розпочата антитерористична війна на сході України, 
ми можемо констатувати, що як вартість договорів (в 2013 р. – 31 553,1 млн. грн., в 2014 р. –  
7 438,4 млн. грн.), так і кількість договорів (в 2013 р. – 11 083 од., в 2014 р. – 8 966 од.) фінансового 
лізингу значно скоротилась. Але з 2017 року відбувається значне пожвавлення ринку лізингових 
послуг. В 2018 році спостерігаємо значний “скачок” – вартість договорів збільшилася майже в  
2 рази (в 2017 році – 12 814,2 млн. грн., а в 2018 році – 21 519,3 млн. грн.). 

Досліджуючи інформацію щодо вартості та кількості діючих договорів фінансового лізингу 
(табл. 2), можна констатувати, що станом на  31 грудня 2016 року кількість договорів фінансового 
лізингу, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями, становила 17 341 од. та  
56 од. відповідно. Цей показник виявився нижчим на 24% у порівнянні з показником 2015 року та 
на 30% – у порівнянні з показником 2014 року. Станом на 31 грудня  2018 року цей показник 
зменшився у порівнянні з 2016 роком на 2 565 од. та становив 14 472 од. та 360 од. (хоча вартість 
договорів фінансового лізингу в 2018 році збільшилась майже на 2 048,8 млн. грн. у порівнянні з 
2016 роком). 
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Таблиця 2 
Інформація щодо вартості та кількості діючих договорів  

фінансового лізингу на кінець звітного періоду1 

Вартість договорів фінансового лізингу, 
на кінець звітного період, (млн. грн.) 

Кількість договорів фінансового 
лізингу (од.), на кінець звітного період Період 

юридичних  
осіб 

фінансових 
компаній 

юридичними 
особами  

фінансовими 
компаніями 

Станом на 
31.12.2016 р. 

22 904,4 273,2 17 314 56 

Станом на 
31.12.2017 р. 

22 417,9 340,2 13 939 84 

Станом на 
31.12.2018 р. 

24 920,9 305,5 14 472 360 

 

1 Примітка. Складено за результатами проведеного дослідження [1, 2] 
 
Аналізуючи дані табл. 3, можна зазначити, що станом на 31 грудня 2018 рік послуги 

фінансового лізингу, які надані юридичними особами – суб'єктами господарювання, які не є 
фінансовими установами, складає майже 96 %. При цьому на ТОР 20 найбільших юридичних осіб – 
лізингодавців припадає 95,6% наданих лізингових послуг. 

 
Таблиця 3. 

Групування частки перших 20 лізингодавців (ТОР) за обсягом укладених за період договорів 
фінансового лізингу та портфелем діючих договорів станом на 31 грудня 2018 року1 

Вартість договорів лізингу укладених за 
період  

Вартість договорів лізингу на кінець 
періоду  

 

млн. грн. частка, % млн. грн. частка, % 
ТОР 10  17 888,3 83,1 19 422,0 77,9 
ТОР 20 20 570,6 95,6 22 626,4 90,8 

 

1 Примітка. Складено за результатами проведеного дослідження [1, 2] 
 
В 2018 році, аналізуючи інформацію щодо загальної вартості активів, щодо яких були 

укладені договори фінансового лізингу, та їх кількість в розрізі лізингоодержувачів, найбільша 
кількість (5 172 од.) та вартість (16 298,8 млн. грн.) припадає на юридичних осіб. У порівнянні з 
2016  та 2017 роками ці дані були значно меншими (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Інформація щодо загальної вартості активів, щодо яких були укладені  
договори фінансового лізингу, та їх кількість за період в розрізі лізингоодержувачів1 

Загальна вартість активів, щодо яких були 
укладені договори за період, (млн. грн.) 

Кількість договорів фінансового лізингу (од.), 
укладених за період Період 

(рік) юридичними 
особами 

фізичними 
особами – 

підприємцями  

фізичними 
особами 

юридичними 
особами 

фізичними 
особами – 

підприємцями  

фізичними 
особами 

2016 6 598,8 197,3 747,1 3 003 152 5 969 
2017 9 307,0 253,8 692,7 4 337 232 3 166 
2018 16 298,8 309,9 871,9 5 172 287 3 433 

 

1 Примітка. Складено за результатами проведеного дослідження [1, 2] 
 
Попри позитивну динаміку розвитку лізингових послуг в Україні, все ж таки існують безліч 

проблем, які гальмують розвиток цього сектору економіки, а саме: 
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• згідно дослідження, існує багато фінансових компаній, які мають можливість 
здійснювати факторингову та лізингову діяльності, але така діяльність насправді не 
здійснюється; 

• в Україні немає спеціальних державних мотивуючих програм для розвитку бізнесу; 
• в існуючі державні програми дотацій лізингові компанії та лізингоодержувачі не 

включені  (попри існування спеціальної урядової програми для дотації придбання 
спеціальної техніки українського виробництва  для сільськогосподарських підприємств); 

• в обліку відсутня прискорена амортизація майна, наданого в лізинг.  
Втім, попри існування цілого комплексу проблем, український ринок є сприятливим 

середовищем для впровадження і розвитку лізингу та може розглядатися як один з найцікавіших та 
найперспективніших для інвестування. 

 
1. Офіційний web-сайт Українського об`єднання лізингодавців. Дослідження ринку лізингу України  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www. leasing.org.ua /ua/ bulletin/. 2. Офіційний 
web-сайт Державної служби статистики України. Соціально-економічне становище України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Гарасим П.М. Логістика 
інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу // П.М. Гарасим, Н.О. Лобода // Науковий 
вісник НЛТУ України. – Серія Економічна. – 2018. – Т. 28. – № 4. – С. 20-25. 
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ЗВІТНІСТЬ ПОДАТКУ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
В КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

 
По статистиці близько 10% платників податків розвинених країн [1, 2, 4] не подають 

податкову декларацію. Так, близько 7 млн. американців не подають необхідних декларацій з 
податку на прибуток щороку (це близько 5% населення США). Згідно статистичних досліджень 
такий відсоток платників податків. Що не заповняють своєї податкової декларації призводить до 
втрат урядом США 28 мільярдів доларів на рік. Незважаючи на те, що IRS (орган, що контролює 
заповнення податкових декларацій в США) докладає зусилля, щоб збільшувати кількість платників 
податків, більшість осіб, що не заповнюють податкової декларації, роблять це не маючи якогось 
злого умислу [3, 5-7]. 

Розглянемо ці причини більш детально. 
– Помилка подачі. Платники податків не знають повних обов’язків відносно податкового 

законодавства та знають строків подання податкових декларацій. 
– Перекладання своїх обов’язків на підприємства. Так більшість осіб, що не подали своїх 

податкових декларацій вважають, що це повинно було зробити підприємство, на якому 
вони працюють. 

– Неякісні розрахунки податкових виплат. Ця причина пов’язана зі власниками бізнесу. 
Додаткові причини, такі як сімейна криза, коли людина просто забуває про заповнення 
декларації чи фінансова криза в сім’ї  

– Відсутність грошей. Деякі платники податків не подають декларацію з податку на 
прибуток, оскільки вони не мають коштів. Страх перед тим, щоб сплатити податки. 
Податкова декларація у разі відсутності грошей може спричинити стрес, тому що 
неможливо її сплатити.  

– Забування про подання податкової декларації.  
Існує вісім важливих фактів накладання штрафів при несвоєчасному поданню податкової 

декларації [5, 8]: 
– накладання штрафу можливо при несвоєчасному поданні декларації та невиплаті всіх 

зобов’язань у передбачений строк; 
– штраф за неподання декларації, як правило, більше, ніж штраф за несплату. Платник 

податку повинен подавати свою податкову декларацію вчасно, навіть при неможливості 
сплати всіх податків. Окрім того можна зменшити свої штрафи за несплату податків 
сплативши їх частину подану в декларації. Якщо платник не подав декларацію, в 
більшості країн податкові органи накладають штрафи в п’ять разів більші ніж штрафи за 
несплату податків. 

– штраф за подання декларації з запізненням зазвичай становить 5% несплачених податків 
за кожен місяць або частину місяця, коли податкова декларація спізнюється. Ця пеня 
починає нараховуватися на наступний день після закінчення строку подання податку і не 
перевищує 25 відсотків несплачених податків; 

– штраф за запізнення сплати податків становить від 0,5% до 1% несплачених податків. Це 
стягнення застосовується за кожен місяць або частину місяця після дати платежу та 
починає нараховуватись після наступного строку подання податків. 

– у разі попередження відносно пізнього подання податкової декларації та сплати 90% 
податкових зобов’язань штрафи не накладаються. Однак потрібно сплатити залишок до 
закінчення строку; 
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– якщо декларація подана не вчасно і є несплати податків, то максимальний штраф, який 
застосовується становить 5%; 

– штрафи не сплачуються у випадку коли існує розумна причина несвоєчасного подання. 
Таким чином, податкова декларація є важливим елементом системи оподаткування фізичних 

осіб, тому треба більш ретельно вивчити досвід подання податкової декларації в розвинених 
кранах. Дослідження літературних джерел дозволило систематизувати фактори, які характеризують 
подання податкової декларації та провести їх ретельний аналіз. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК 
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Розвиток цивілізації найближчим часом, у тому числі і в сфері економіки, буде проходити під 
впливом двох якісних взаємодоповнюючих і взаємообумовлених процесів: глобалізації та інфор-
маційної революції і стандартизації облікових правил. 

Глобальний економічний простір, що значним чином впливає на забезпечення суспільства 
обліковою інформацією, характеризується інституційно-правовими факторами, такими, як участь 
країн в міжнародних організаціях, об’єднання професійних співтовариств різних країн, застосування 
єдиних правил при формуванні звітності. 

Дійсно, глобалізація економіки і, в контексті цього, формування міжнародної системи бух-
галтерського обліку, не дають підстав сумніватися в необхідності введення нової стратегії розвитку 
бухгалтерського обліку. Клайв Бут, директор зі зв’язків із громадськістю та засобами масової 
інформації Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), зазначає, що рішення 
Європейського союзу перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) стало 
поворотним пунктом на шляху до створення глобальної системи обліку і єдиних стандартів. “Вкрай 
важливо, – зауважує автор, – щоб ми не повернулися назад до регіональних норм, які важко 
узгоджувати” [1].  

Розвиток міжнародних економічних відносин в рамках глобалізації є однією з об’єктивних 
умов істотних змін як в українській системі бухгалтерського обліку і звітності, так і в облікових 
системах практично всіх країн. Причому відображення сучасних міжнародних процесів в 
національних облікових системах представляє складні, багато в чому поки що не вирішені проблеми. 

Процес глобалізації світової економіки, посилення захисту прав інвесторів та забезпечення 
прозорості функціонування міжнародних ринків капіталу зумовив нові підходи до удосконалення 
методології розкриття економічної інформації про результати діяльності суб’єктів господарювання, 
насамперед, емітентів цінних паперів міжнародних фінансових ринків [2]. 

Виникнення наднаціональних облікових стандартів (МСФЗ) обумовлено незіставністю 
фінансових звітів, складених відповідно до різних національних регулятивів, необхідністю 
перетворення національного бухгалтерського обліку в форми, що відповідають вимогам світового 
економічного співтовариства. Мета МСФЗ – усунути цей недолік облікової інформації, що робить її 
непридатною або, як мінімум, має суттєві обмеження для прийняття економічних рішень. 

Останнім часом Україна досить активно бере участь у впровадженні Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Це дозволяє зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових 
стандартів, звітність українських підприємств зрозумілою та зіставною для іноземних користувачів, 
що призведе до більш тісного та активного співробітництва. 

Вивчення і впровадження міжнародних стандартів є необхідним для розвитку економічних 
відносин України із зарубіжними країнами. 

Досвід застосування МСФЗ у різних країнах показує, що процес переходу на МСФЗ далеко не 
безболісний. Так, зокрема, можна виділити два спектри проблем, які можуть стати великою 
перешкодою для країн, що здійснюють перехід на МСФЗ: 

1) правові проблеми (відсутність органу, що регулює процес впровадження МСФЗ; 
необхідність законодавчого визнання МСФЗ; необхідність адаптації національного законодавства до 
МСФЗ; податкова орієнтація національної системи бухгалтерського обліку; відсутність 
несуперечливих детальних рекомендацій по застосуванню МСФЗ; необхідність введення ефективних 
механізмів контролю за дотриманням МСФЗ); 
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2) проблеми психологічного характеру, що виникають при впровадженні та використанні 
міжнародних стандартів різними країнами (наприклад – складність застосування професійного 
судження). 

Як відомо, перехід на МСФЗ надає нові можливості як для окремих суб’єктів господарювання, 
так і для держави в цілому. При вирішенні всіх зазначених вище проблем суб’єкти господарювання 
отримують значні переваги від впровадження МСФЗ як на макро-, так і на мікрорівні. 

Серед позитивних сторін впровадження і реалізації МСФЗ можна виділити: 
– підвищення прозорості та відкритості діяльності підприємств. Зокрема, зацікавлені 

користувачі фінансової звітності отримали можливість аналізувати інформацію про 
фінансові та операційні ризики підприємств і способах управління ними; 

– забезпечують зіставність і порівнянність фінансової звітності українських підприємств з 
аналогічними господарюючими суб’єктами за кордоном, підвищують інвестиційну приваб-
ливість суб’єктів господарювання і розширюють можливості їх доступу до міжнародних 
фінансових ринків; 

– забезпечують інвесторів додатковою інформацією, необхідною для прийняття інвести-
ційних рішень; 

– сприяють підвищенню якості інформаційної бази для прийняття рішення керівництвом 
підприємств, які звітують; 

– сприяють подальшому зближенню національних і міжнародних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку. 

Розробка визнаних багатьма міжнародними організаціями концепцій, норм і правил подання 
облікової інформації у фінансовій звітності є далекоглядним кроком економічного співтовариства, що 
має значення глобального рівня. Одним з універсальних інструментів для оцінки економічних 
показників у всьому світі є звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів. За допомогою 
МСФЗ можливо представити дані про діяльність компаній, зрозумілі зацікавленому користувачеві 
незалежно від його національної приналежності і територіальної віддаленості від суб’єкта 
господарювання.  

Отже, на даному етапі розвитку бухгалтерського обліку для української облікової практики 
гармонізація представляє собою використання МСФЗ як бази для створення власних, національних 
стандартів та поступовий, повний перехід до МСФЗ. Такий підхід до ведення обліку провадиться не 
лише в Україні, але і у інших країнах світу. 

 
1. Теперішня фінансова криза загрожує розвалом міжнародної бухгалтерської мови і правил // 

Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.epravda.com.ua/press/2009/02/13/181600/ 2. Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на 
бухгалтерський облік / В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 4 – 10. 
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СТРАТЕГІЯ АУТСОРСИНГУ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Організаційна структура підприємства повинна передбачати наявність система ефективного 
управління операційними процесами, яка не може функціонувати без оптимальної організації 
бухгалтерського обліку, що представляє собою сукупність взаємодіючих ланок, спрямованих на 
цілісну діяльність і розвиток суб'єкта господарювання. Така структура дає можливість 
підприємству здійснювати найбільш раціональну взаємодію як між його внутрішніми підрозділами, 
так і з зовнішнім середовищем. Обираючи форму організації бухгалтерського обліку, підприємство 
повинно виходити з умов забезпечення максимально ефективної її організації. 

Найбільш ефективно досягати поставлених цілей, можна виходячи з виявлення переваг та 
недоліків існуючих моделей організації бухгалтерського обліку та використання найбільш 
оптимального варіанту для суб'єкта господарювання. В даному дослідженні нами сконцентровано 
увагу на таких моделях організації бухгалтерського обліку як організація ведення бухгалтерського 
обліку на договірних засадах зовнішнім провайдером, тобто передача максимально можливої 
кількості облікових процесів та процедур на крауд-технології (аутсорсинг) з точки зору організації 
облікових процесів. 

На сьогодні, масштабного розвитку набуває один із різновидів крауд-технології – аутсорсинг 
(від англ. outsourcing (outer-source-using) використання зовнішнього джерела/ресурсу). Концепція 
аутсорсингу як принципу нової стратегії управління була створена у 1963 р. компанією “Electronic 
Data System”.  О. В.  Дідух [1] акцентує увагу на тому, що аутсорсинг є інструментом управління 
функціонуванням підприємства-замовника, яке реалізується в процесі його аутсорсингової 
діяльності. Є.С. Бистрова під бухгалтерським аутсорсингом [2] розуміє передачу ведення 
бухгалтерського обліку підприємства стороннім спеціалістам з метою оптимізації бізнес-процесів. 
В. В. Панков, С. А. Наумова [3] розглядає аутсорсинг бухгалтерського обліку як передачу функцій 
або процесів ведення бухгалтерського обліку або окремих ділянок обліку, іноді разом з 
відповідними активами зовнішньому постачальнику, який надає конкретну послугу з обліку на 
протязі встановленого часу за погодженою ціною, гарантуючи певну якість ведення обліку і 
розподіляючи ризики на себе і замовника. І. В. Петрик [4] розширює змістове наповнення поняття 
“аутсорсинг” в мережі поставок та на противагу існуючим типовим умовам відносин аутсорсингу 
між окремим підприємством та аутсорсинговою організацією передбачає включення обов’язкових 
умов поширення цих відносин на процеси чи \ та підпроцеси, уникнення трансакційності відносин, 
пріоритетності спільних цілей та солідарної відповідальності за ризик, чим субординовано 
відносини аутсорсингу у порівнянні із субпідрядом та кооперацією. 

З усього різноманіття існуючих визначень, вважаємо, що аутсорсинг в сфері бухгалтерського 
обліку – це передача функцій бухгалтерського обліку або процесів ведення бухгалтерського обліку 
або окремих ділянок обліку (облік заробітної плати, облік основних засобів, облік банківських 
операцій і т.д.), іноді разом з відповідними активами зовнішньому (сторонньому) постачальнику 
або провайдеру, який надає конкретну послугу з обліку протягом встановленого часу за 
узгодженими сторонами розцінками, гарантуючи певну якість ведення обліку і розподіляючи 
ризики щодо ведення обліку на себе і замовника. 

Перехід на аутсорсинг бухгалтерського обліку виступає стратегічним рішенням для 
підприємства, оскільки дане рішення має пряме відношення до всіх аспектів управління 
підприємством. 
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Прийняття стратегічного рішення щодо введення аутсорсингу бухгалтерського обліку має 
враховувати безлічі управлінських принципів, головним з яких є принцип системності, що 
передбачає взаємодію елементів всередині системи (організації), а також їх взаємозв'язку з іншими 
системами із зовнішнього середовища. Іншими словами, принцип системності забезпечує можли-
вість розглядати підприємство і зовнішнє середовище як єдине ціле.  

Серед переваг аутсорсингу для підприємства слід виділити :  
ü зниження витрат на утримання бухгалтерії. Для роботи навіть одного штатного бухгалтера 

потрібно обладнане робоче місце, що припускає наявність комп'ютера, телефону та іншої 
оргтехніки, покупку і установку бухгалтерських програм. 

ü якість послуг. Оскільки в компаніях, що спеціалізуються на наданні бухгалтерських 
послуг, всі бізнес-процеси давно вже відпрацьовані, то і рішення як складних, так і 
рутинних питань відбувається набагато швидше. При цьому аутсорсер пропонує своєму 
клієнту одночасну підтримку декількох фахівців, які перебувають у нього в штаті: 
юристів, фахівців з податкового права і трудового законодавства. Для підвищення якості 
робота спеціаліста, який веде облік, контролюється і перевіряється начальником відділу і 
аудитором внутрішнього контролю. Оперативне реагування на зміну законодавства і 
володіння сучасними пакетами правових і бухгалтерських програм також підвищують 
якість послуг, що надаються і гарантують правильне і своєчасне оформлення і ведення 
звітності.  

ü відповідальність за результат. У разі передачі бухгалтерського обліку на аутсорсинг 
компанія захищена положеннями договору, за яким аутсорсер несе відповідальність за 
заподіяння шкоди при наданні бухгалтерських послуг в результаті помилок, упущень, 
втрати і пошкодження документів, ненавмисного порушення законодавства.  

ü конфіденційність. Оскільки аутсорсер і його клієнт є бізнес-партнерами, чиї інтереси 
повинні збігатися, то між ними укладається угода про збереження в таємниці будь-якої 
інформації, отриманої в зв'язку з виконанням договору, щоб уникнути втрат і нанесення 
шкоди інтересам клієнта.  

Суттєвої перевагою бухгалтерського аутсорсингу є економічна складова, тобто вартість 
трансакційних витрат значно нища.  

Серед недоліків аутсорсингу виділяють втрату контролю над діяльністю підрозділу, 
зниження безпеки і втрата конфіденційності, зниження залученості сторін в спільний процес, 
відмінності в культурних підходах та інше. 

При виборі якісного аутсорсера як партнера, необхідно враховувати наступні фактори: 
гарантію безпеки збереження конфіденційності даних; кваліфікацію персоналу аутсорсера; вартість 
послуг аутсорсера; стаж аутсорсера на ринку аутсорсингових послуг; гнучкість аутсорсера при 
організації надання послуг; новітні технічні рішення аутсорсера; популярність торгової марки 
аутсорсера; широкий перелік послуг, що пропонується аутсорсером; наявність стандартів взаємодії 
та внутрішніх процедур у аутсорсера. 

Основним юридичним документом, який регулює взаємовідносини сторін при наданні послуг 
бухгалтерського аутсорсингу є договір. В договорі вказуються предмет договору, умови, що 
визначають вимоги замовника до аутсорсингових послуг, кваліфікації фахівців, перелік і терміни 
виконання, вартість послуги. Крім того, обов'язки замовника і виконавця, графіки документообігу, 
терміни виконання зобов'язань, ступінь відповідальності. У договір слід також включати всі суттєві 
умови для договорів даного типу. При укладанні договору необхідно забезпечувати відповідність 
вартості наданих послуг їх обсягу, якості і трудозатратам. 

У бухгалтерському обліку витрати на аутсорсинг в організації-замовника, відносяться до 
витрат звичайної діяльності. Такі витрати відображаються в бухгалтерському обліку в сумі, яка 
обумовлена договором з організацією-аутсорсером, в тому звітному періоді, в якому послуги були 
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надані. Доходів від надання аутсорсингових послуг в бухгалтерському обліку, аутсорсер відобра-
жає як доходи від продажу, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг. Виходячи з цього, 
виручка від надання аутсорсингових послуг, є для аутсорсерів доходом від операційної діяльності. 

Отже, використання аутсорсингової стратегії дає можливість підприємству не тільки 
знижувати витрати і збільшувати капіталізацію підприємства, але рости і розвиватися більш 
швидкими темпами. 

 
1. Быстова Е.С. Аутсорсинг бухгалтерских услуг и его роль в стратегическом управлении / 
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аспекты в управлении экономическим субъектом”. “Молодой учёный” .№ 4.2 (63.2) . Апрель, 2014 
г. – С.16-20. 2. Дідух О.В. Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах : 
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ПЛАН РАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА НІМЕЧЧИНИ І ПОЛЬЩІ НА 

ТЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ 
 

В багатьох країнах ЄС засовується підхід по типізації планів рахунків бухгалтерського обліку 
не лише в державному секторі, а й в комерційному секторі – підприємствах. З метою аналізу 
структури плану рахунків підприємств європейських країн проведено порівняння планів рахунків 
комерційних підприємств  Німеччини, Польщі і Україні. У хронологічному порядку побудова планів 
має наступний вигляд (табл.). 

 
Таблиця 

Порівняння планів рахунків комерційних підприємств Німеччини, Польщі  
і Україні станом на 31.12.2016 р. (хронологічний порядок) 

Німеччина (промисловий план) [1] Польща (промисловий план) [2] Україна [3] 
Клас 0 Нематеріальні та 
матеріальні вкладення 
(Immaterielle und materielle 
anlagen) 

Група 0 Довготривалі активи 
(Majątek trwały) 

Клас 1. Необоротні активи 

Клас 1 Фінансові вкладення 
(Finanzanlagen) 

Група 1  Грошові кошти та банківські 
рахунки (Środki pieniężne i rachunki 
bankowe) 

Клас 2. Запаси  

Клас 2 Оборотний  капітал  і  
витрати майбутніх періодів 
(Umlaufvermögen und Аktive 
Rechnungsabgrenzung) 

Група 2 Розрахунки і врегулювання 
(Rozrachunki i rozliczenia) 

Клас 3. Кошти, розрахунки та 
інші активи 

Клас 3 Капітал і резерви 
(Eigenkapital und Rückstell) 

Група 3 Матеріали і товари  
(Materiały i towary) 

Клас 4. Власний капітал  

Клас 4 Кредитори і доходи 
майбутніх періодів 
(Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzung) 

Група 4 Витрати за видами і їх  
врегулювання (Koszty według 
rodzajów i ich rozliczenie) 

Клас 5. Довгострокові 
зобов'язання 

Клас 5 Доходи (Erträge)  Група 5 Витрати за типами діяльності 
та їх регулювання (Koszty według 
typów działalności i ich rozliczenie) 

Клас 6. Поточні зобов'язання 

Клас 6 Операційні (виробничі) 
витрати (Betriebliche 
Aufwendungen) 

Група 6 Продукція (Produkty) Клас 7. Доходи 

Клас 7 Додаткові (подальші) 
витрати (Weitere Aufwendungen) 

Група 7 Дохід та витрати (Przychody, 
dochody i koszty) 

Клас 8. Витрати за 
елементами  

Клас 8 Результати діяльності 
(Ergebnisrechnungen) 

Група 8 Фонди, резерви і фінансові 
результати (Fundusze, rezerwy i wynik 
finansowy) 

Клас 9. Витрати діяльності 

Клас 9 Витрати і послуги (Kosten 
und Leistungen) 

- - 

Складено автором.  
 
Як вбачається з таблиці, по жодній позиції (класам) між аналогічними планами трьох різних 

країн немає співпадіння. Це свідчить про ізольовані розробки в цих країнах щодо структури планів.  
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За іншим підходом – групуванні класів рахунків за системним підходом виявляється певна 
аналогія у назвах і, відповідно, призначеннях класів аналізованих планів трьох різних країн. Це 
стосується балансових рахунків – активів, зобов’язань, капіталу. Втім,  існують певні нюанси які 
відрізняють план кожної країні. Зокрема, балансові класи в німецькому плані займають чотири 
позиції, в польському – п’ять, в українському – шість.   

Найбільше відрізняють підходи до подачі і групування доходно-витратних  (номінальних) 
рахунків. Якщо назва і зміст німецького класу 5 Доходи (Erträge)  є аналогічними  до українського  
класу 7 “Доходи”, то в польському форматі група 7 представляє одночасно і доходи, і витрати 
(Przychody, dochody i koszty). Цим рахункам найбільша увага у німецькому плані – п’ять позицій 
(класи 5 – 9), в польському – чотири (класи 5 – 8), в українському – три (класи 7 – 9). Тобто фіксуємо 
зворотну тенденцію у порівнянні з балансовими класами.  

Отже, структура класів  плану рахунків підприємства промисловості наших європейських 
сусідів – на користь доходно-витратних рахунків. В українському, навпаки, більша увага – до 
балансових рахунків. Пояснюється такий феномен, на наш погляд, більшою увагою в підприємствах 
Європи до доходно-витратного механізму діяльності. Відповідно, цей чинник сприяє організації 
управлінського обліку за схемою: облік-аналіз-управління відхиленнями-облік-звітність. Тому сфера 
найбільшої взаємодії інформації фінансового і управлінського обліку  в області доходів і  витрат 
відбивається і в плані рахунків компанії. Такому підходу сприяють і типові (рекомендовані) плани 
рахунків країн ЄС з боку державних інституцій, що свідчить про увагу до  бізнесу з боку держави. 

 
1. Brodmann D. Das Rechnungswesen. Ел. ресурс http://www.manfred-jahreis.de/ 

download/pdf/Kontenplan.pdf 2. Сайт міністерства фінансів Польщі [електронний ресурс] 
[http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow] 3. Гармонізація бухгалтерського обліку та 
оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / 
[О. І. Малишкін, К. В. Безверхий, І. С. Ковова, С. М. Семенова, С. М. Шуляренко, В. П. Карєв]; за 
наук. ред. О. І. Малишкіна. К.: “АртЕк”, 2018. 418 с. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ  
ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 

 
Сучасна система безготівкових розрахунків передбачає, що розрахунки між підприємствами 

проводять комерційні банки, розрахунки між банками здійснюються через мережу регіональних 
розрахункових палат, на верхньому рівні якої знаходиться Центральна розрахункова палата в 
Києві. Банківські операції можуть також проводитися через кореспондентські рахунки, які банки 
відкривають один в одного відповідно до кореспондентських угод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Організація обліково-операційної роботи. 
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Порядок організації безготівкових розрахунків в господарському обороті України, 
принципи його організації викладені в Інструкції № 7 “Про безготівкові розрахунки в 
господарському обороті України”, затвердженої постановою Правління Національного 
банку України від 02.08.96 № 204 з урахуванням змін, затверджених Постановою НБУ від 
31.12.97 № 473.  

Організація безготівкових розрахунків ґрунтується на декотрих принципах: 
• кошти суб'єктів господарської діяльності підлягають обов'язковому зберіганню 

на поточних рахунках в банку; 
• розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах 

наявних коштів на поточному рахунку контрагента; 
• банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх 

клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків. 
Коли мова йде про будь-якої форми безготівкових розрахунків, схема організації 

загальної обліково-операційної роботи ділиться на певні етапи (рис.1). 
Комерційні банки повинні дотримуватися нормативних термінів проходження 

платежів. Операції списання та зарахування коштів по рахунках клієнтів виконуються в 
день надходження до банку розрахункових документів. Претензії між платником і 
одержувачем коштів за розрахунками між ними розглядаються сторонами без участі 
банку. 

Отже, обліково-операційний апарат банку, як і при здійсненні касових операцій, 
виконує повний обсяг контрольних функцій з розрахунково-платіжними документами, що 
надходять від клієнтів протягом операційного дня. 



 138 

Р. А. Марценюк 
Львівський торговельно-економічний університет 

 
ОБЛІК ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У національній економіці значна кількість суб’єктів господарювання  здійснюють підприєм-

ницьку діяльність через посередництво, де важливу нішу займає транспортно-експедиторська 
діяльність. У сучасній теорії та практиці існує багато дискусійних аспектів обліку доходів і витрат 
транспортно-експедиційних послуг з метою формування належного інформаційного забезпечення для 
потреб управління.  

Транспортно-експедиторська діяльність визначена, як підприємницька діяльність із надання 
транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, 
транзитних або інших вантажів [1]. 

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) за дорученням 
зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 
визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Особливістю даних договорів є те, 
що вони містять у собі елементи декількох видів договорів: доручення, комісії, підряду, зберігання, 
перевезення тощо [2] . 

Під транспортно-експедиційними послугами, які виконує експедитор слід розуміти роботи, 
безпосередньо пов'язані з організацією та забезпеченням перевезень за договором транспортного 
експедирування. Відповідно до чинного законодавства експедитори для виконання доручень клієнтів 
можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними 
компаніями тощо. Відповідно у плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату 
послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на 
оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного 
експедирування. За своєю сутністю така діяльність є посередницькою, оскільки експедитор діє за 
дорученням замовника (вантажовідправника або вантажоодержувача).  

Грошові кошти, отримані експедитором за виконання даного договору, складаються з двох 
частин: плати за послуги експедитора; витрат на оплату послуг (робіт) третіх осіб, з якими укладено 
окремі договори з надання деяких видів транспортно-експедиторських послуг. 

Відповідно П(С)БО 15 “Дохід” сума надходжень за договором транспортного експедирування 
не визнаються доходами, оскільки такі кошти прирівнюються до транзитних. Сумою доходу 
експедитора є лише плата за послуги експедитора (винагорода за надані послуги), яка відображається 
на рахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. За потреби пропонуємо відкрити аналітичні 
рахунки – за видами послуг, що надаються ними. Це дасть змогу сформувати аналітичну інформацію 
за видами послуг, що надаються суб’єктом підприємництва. Дохід визнають виходячи зі ступеня 
завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат 
операції [3]. Оцінити ступінь завершеності операції з надання послуг можна, зокрема, шляхом 
вивчення виконаної роботи.  

Важливим аспектом при визначенні доходів є місце постачання послуг. Місцем постачання 
транспортно-експедиторських послуг відповідно до Податкового кодексу України вважається місце, в 
якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого 
місця – місце постійного чи переважного його проживання [4]. Якщо транспортно-експедиторські 
послуги надаються замовнику-резиденту, то такі послуги підлягають оподаткуванню податком на 
додану вартість на загальних підставах за основною ставкою (незалежно від того, резидентом чи 
нерезидентом надаються такі послуги). 

Якщо послуги надаються замовнику-нерезиденту, то операції з постачання таких послуг не 
підпадають під об'єкт оподаткування податком на додану вартість. 
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Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним 
документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, 
коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до 
пункту його призначення. 

Основним документом, що підтверджує факт надання послуг, є Акт наданих послуг, до якого 
додається звіт про надані послуги із документальним підтвердженням вартості складових наданих 
послуг [5]. Чинним законодавством не встановлено єдиної форми акта, тож на практиці застосовують 
різні форми, які є придатними для використання у бухгалтерському обліку. 

На дату складання акту (звіту або іншого документа, що підтверджує надання послуг) 
експедитор визнає не лише доходи, а формує витрати, пов’язані з наданими послугами, до яких 
належать: оплата праці персоналу, нарахування соціальних внесків, матеріальні витрати, амортизація 
обладнання, інші операційні витрати, адміністративні витрати тощо. Кожний з елементів витрат 
оформлюється відповідним первинним документом, який є підставою для формування собівартості 
надання послуг, а також інших витрат експедитора.  

Таким чином, виділені особливості надання транспортно-експедиторських послуг забезпечать 
системність до визначення та відображення належної інформації  за доходами і витратами, що 
виступатиме основою для прийняття ефективних управлінських рішень.  

 
1. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 р. №1955 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15. 2. Транспортно-експедиторські послуги в Україні / Вісник. 
Офіційно про податки: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6738. 3. Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 15 “Дохід” : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 : 
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99. 4. Податковий 
кодекс України : від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. − 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 5. Транспортно-експедиційні послуги в 
обліку : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://dtkt.com.ua/show/1bid05107.html. 
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ОБЛІКОВА СИСТЕМА ГРОШОВИХ КОШТІВ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Однією з основних умов ефективного функціонування підприємства в умовах сучасної 
ринкової економіки є постійний кругообіг грошових коштів, в межах підприємства. Грошові кошти 
беруть участь майже на всіх етапах облікового циклу, будь то процес закупівлі, реалізації чи 
виробництва.  

Грошові потоки є значущим показником діяльності будь-якого підприємства, вони привертають 
увагу з боку держави, інвесторів, банківських установ, контрагентів, управлінського персоналу та 
навіть працівників. Тому дуже важливо приділяти увагу контролю над грошовими коштами та 
забезпечувати ефективне управляння їх руху.   

Проблеми в управлінні грошовими потоками і досі привертають увагу економістів практиків. 
Над вирішенням проблем пов’язаних з рухом грошових коштів на підприємстві працювали: 
І. О. Бланк, О. О. Терещенко, Л. О. Лігоненко, А. М. Поддерьогін, Г. В. Ситник, Р. Б. Тян, С. І. Куз-
нєцова та інші.  

Облік грошових потоків – це накопичення та трансформація великих об’ємів даних про 
фінансово-господарські операції підприємства.   

Облікова система руху грошових коштів, повинна забезпечувати:  
– повне відображення всіх господарських операцій (навіть тих, що не пов’язані з рухом 

грошових коштів);  
– оперативний облік розрахункових операцій та здійснення контролю над ними; 
– контроль за виконанням планів та дотримання бюджетів щодо руху грошових коштів, задля 

виявлення відхилень, оперативного реагування на виниклі ситуацій та прийняття 
ефективних управлінських рішень стосовно їх вирішення; 

– обов’язковий контроль за дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни, та оператив-
ного реагування на виявлені порушення з метою їх усунення та прийняття заходів для 
запобігання виникненню подібних ситуацій в майбутньому. 

Облікова система грошових потоків підприємства включає в себе кілька видів обліку, на які 
покладено виконання певних функцій (рис. 1).  

Кожен з перелічених видів обліку має низку певних функцій та є складовою загальної облікової 
системи.  

Фінансовий облік дозволяє накопичувати інформацію про господарську діяльність та 
узагальнювати її в законодавчо установлених формах звітності. 

На основі фінансового обліку будується управлінський облік, на базі якого відбувається процес 
прийняття управлінських рішень, щодо оптимізації руху грошових коштів та діяльності підприємства 
в цілому. 

При стратегічному обліку формуються цілі та плани розвитку діяльності підприємства в 
майбутньому.  
На сьогоднішній день не всі підприємства, що діють на території України повинні складати 
звітність відповідно до МСФЗ. Відповідно до останніх змін, що відбулися у 2018 році в Законі “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] звітність за МСФЗ повинні складати 
Публічні акціонерні товариства (ПАТ), суспільно-значущі та підприємства, що діють в галузях 
видобування. 

У таблиці 1 наведено порівняння Національних та Міжнародних стандартів якими керуються 
при складанні Звіту про рух грошових коштів. 
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Рис. 1. Види обліку грошових потоків підприємства в обліковій системі 
Джерело: розроблено автором 

 
Таблиця 1 

Порівняння стандартів складання Звіту про рух грошових коштів  

 Мета складання Суб’єкти подання Звіту про рух 
грошових коштів 

1 2 3 
НП(С)БО 1 Надання користувачам фінансової звітності 

неупередженої та повної інформації стосовно 
змін в грошових коштах та їх еквівалентах. 

МСБО 7 Надання користувачам інформації про рух 
грошових коштів, для оцінки можливості 
підприємства генерувати грошові кошти та їх 
еквіваленти. 

 
Будь-які підприємства (окрім 
державних установ), 
представництва іноземних суб’єктів 
господарювання та суб’єкти малого 
підприємництва. 

 

Джерело: розроблено автором. 
 
Постійні економічні зміни, які відбуваються в нашій державі вимагають розробки ефективної 

системи ведення бухгалтерського обліку грошових коштів та їх потоків, тому лише за умови 
належним чином організованої системи реєстрації, обліку та аналізу показників господарської 
діяльності можливе ефективне виконання першого етапу управління грошовими коштами – 
планування та прогнозування грошових потоків. Адже ефективне управління грошима впливає не 
лише на поточну діяльність, а й на майбутній розвиток підприємства. 

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 

року № 996-XIV. Дата оновлення: 16.11.2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
(дата звернення 09.01.2019). 
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Стратегічний облік 
Формування стратегії розвитку підприємства та 

планування майбутніх грошових потоків 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 

У ПОЛІКЛІНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ  
 

На сучасному етапі трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні, важливим є 
соціальна складова розвитку нашої держави. Однією з ланок цієї складової є охорона здоров’я. 
Однак суттєві соціально-економічні перетворення вимагають зміни підходу до фінансування 
медичної сфери.  

Як відомо, до останніх років, фінансування медичних закладів України характеризувалось 
значним дефіцитом бюджетних коштів, неефективною системою управління, особливо це 
стосується поліклінічних закладів. Недостатнє фінансування не давало змоги здійснювати 
своєчасне оновлення морально і фізично застарілого обладнання, оплата праці медичних 
працівників, в т.ч. первинної ланки охорони здоров’я, була низькою та абсолютно не залежала від 
обсягу й якості наданих медичних послуг.  

Відповідно до принципів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) система охорони 
здоров’я має сприяти доступності та якості медичних послуг, а також забезпечувати максимально 
можливі результати для здоров’я [1]. 

Виходячи з зазначеного власне ефективне фінансове забезпечення охорони здоров’я повинно 
слугувати методом фінансового механізму, який визначає принципи, джерела й форми 
фінансування медичних закладів, і поліклінічних, зокрема. 

З метою виправлення ситуації недостатності фінансування медицини в Україні, у 2016 р. 
Урядом була ухвалена Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я [2]. Відповідно 
до неї Міністерством охорони здоров’я України запроваджено поетапне реформування всіх ланок 
надання медичних послуг. 

Зокрема, з початку 2018 р. в активну фазу вступило реформування первинної медико-
санітарної ланки, зокрема поліклінік. Фінансування первинної ланки здійснювалось, як і раніше, – 
за рахунок субвенцій з державного бюджету через місцеві бюджети (як і всієї системи охорони 
здоров’я). Однак, в подальшому кошти почали перераховуватись за кожного пацієнта через 
Національну службу здоров’я України. Тобто, зміна фінансового механізму дає змогу 
перераховувати кошти первинним ланкам, виходячи з кількості укладених сімейними лікарями 
декларацій про надання медичних послуг та (за бажанням пацієнтів) договорів про надання 
додаткових платних медичних послуг.  

Зміна механізму фінансування першої ланки медичних закладів дозволила не тільки 
підвищити рівень заробітної плати медичних працівників, збільшити фінансування для закупівлі 
сучасного медичного обладнання, але й змінити ментальний підхід до управління поліклінічними 
закладами.  

Кардинальна зміна підходу до фінансування поліклінічних закладів змушує керівництво 
переглянути і трансформувати організаційно-управлінську структуру закладу. Медичні заклади 
першої ланки стають повноправними учасниками ринкових відносин. В результаті рефор-
маторських заходів поліклінічні установи поступово стають незалежними закладами, які мають 
право змінювати свої штати, розширювати асортимент надаваних послуг на платній основі, 
тощо. Відповідно може змінюватися і їх правова форма функціонування – від бюджетних 
установ до комунальних закладів чи навіть у майбутньому можуть ставати акціонерними 
товариствами тощо [3].   
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Зазначені перетворення, які становлять лише перший етап реформування системи медицини в 
Україні, дають змогу удосконалити систему фінансового забезпечення охорони здоров’я, що 
сприятиме оптимізації та ефективному використанню ресурсів: кадрових, матеріально-технічних та 
фінансових. 

 
1. Мокрицька А. Б. Фінансове забезпечення охорони здоров’я України: теоретична 

концептуалізація та проблеми організації [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науково-
теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Сер. Наука й економіка. – 2014. – 
№4 (36). – С. 136-147. 2. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров’я: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р. 3. 
Бюджет МОЗ України-2019: про пріоритетні напрями і фінансування програм міністерства у 
наступному році. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2019-pro-
prioritetni-naprjami-i-finansuvan nja-program-ministerstva-u-nastupnomu-roci. 4. Kister A. 
Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie szpitala X, Annales UMCS, nr 123, Sectio H, tom 46, Zeszyt 
4, Lublin 2012, s. 341-352. 
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, 
ПРОВЕДЕНИХ НА ІНТЕРНЕТ−ПЛАТФОРМІ PROZORRO 
 
Детально проаналізувавши ділянки підвищеної уваги в сфері державних тендерів, а також 

прояви “нової хвилі” реформування і стандартизації електронного простору, варто зазначити 
неабияке зацікавлення розробленням актуальної і результативної методики аудиту публічних 
закупівель, при застосуванні якої можна відсіяти “формальних” учасників і підтвердити статус 
тендерної пропозиції на відповідність висвітленої тендерної документації. Доцільно акцентувати 
увагу на тому аспекті, що аудит публічних закупівель може бути ініційований не лише 
громадською організацією чи замовником (тендерним комітетом), а й безпосередньо кожним 
учасником торгів.  

Метою дослідження цієї тематики є створення ефективного механізму аудиту, реалізація 
якого забезпечить формування нового важеля впливу на фіктивних учасників тендерних закупівель, 
а також мінімізація рівня ризику адаптації тендерного замовлення під певного виконавця робіт. 

Згідно з новою редакцією Закону України “Про публічні закупівлі”, прийнятою 10 вересня 
2019 року [1], низка новоприйнятих положень спрямована на стимулювання формування прозорих 
умов участі в процесі закупівель, проте й водночас обумовлює внесення змін до існуючого 
алгоритму аудиту вищезазначеного об’єкту, а саме: 

– на етапі преаукціонної кваліфікації значна увага має приділятися дотриманню принципів 
антидемпінгового моніторингу, що візуалізується в анулювання пропозицій тих учас-
ників, ціновий критерій яких нижчий понад 30% середньої пропозиції інших учасників; 

– на етапі виправлення неточностей, допущених учасниками торгів, формуватиметься 
історія виявлення та виправлення ідентифікованих помилок, що автоматично фіксувати-
муться на електронному майданчику Prozorro; 

– на етапі перевірки відповідності технічним і якісним характеристикам, аудитори також 
повинні звернути увагу на історію участі досліджуваного учасника в аналогічних 
тендерах і рівень задоволення замовника від отриманих послуг. 

Одержана інформація дасть змогу аудиторам сформувати висновки щодо кожного учасника 
публічних закупівель та заповнити певні інформаційні “прогалини” щодо можливої фіктивної 
участі в них. 

Крім цього, доцільно проаналізувати в розрізі кожного раунду аукціону  дії учасників у відповідь 
на попередні кроки конкурентів. Мета такого аналізу полягає в тому, щоб встановити на скільки у 
вартісному виразі готові поступитися потенційні виконавці робіт для того щоб виграти на цій ланці 
тендеру. Базуючись на цій інформації, можна зіставити крок цінового падіння із загальною вартістю 
проекту і отримати розуміння чи попередній кошторис робіт був економічно обґрунтований для 
замовника. Саме така аналітична процедура забезпечить розпізнання учасника, діяльність якого “про-
низана” шахрайськими схемами чи завідома сфабрикованими загальними та локальними кошторисами, 
цінові характеристики в яких суттєво відрізняються від ринкових аналогів. 

Оскільки кожному оголошеному тендеру присвоюється ідентифікатор закупівель, в якості ще 
одного етапу проведення аудиту варто розглянути дослідження кратності оголошення даних 
публічних покупок, а також закріплених статусів інших оголошених торгів цього ж замовника. Така 
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дія дасть змогу сформувати не лише уявлення про охоплену позицію девелопера на ринку, а й про 
зароблену ним репутацію.  

На етапі оголошення результатів тендеру необхідно дослідити зауваження тендерного 
комітету до учасників, пропозиції, які дискваліфіковано, і провести аналогію із тендерною 
документацією учасника із статусом переможця на предмет факту допущення аналогічних суттєвих 
невиправлених помилок. Лише за умови реалізації цього етапу можна зробити висновок про факт 
відсутності чи наявності дискримінаційних умов. 

Ґрунтуючись на власних результатах дослідження, вважаємо за доцільне необхідність 
модернізації існуючої методики аудиту публічних закупівель з врахуванням вищезазначених 
процедур, адже як результат, можна отримати значне підвищення кількості тендерних пропозицій і 
розширити межі вітчизняної підприємницької діяльності. 

 
1. Закон України “Про публічні закупівлі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 
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ПРЕДИКАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ: ГОТОВНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ 

 
У наукових колах серед обліковців та аудиторів донедавна ще висловлювалась думка щодо 

недоцільності виділення економічного аналізу як окремої прикладної економічної науки. Тим часом, 
побудована на фундаменті комп’ютерних наук і статистики бізнес-аналітика перетворилась на 
самостійну дисципліну. Предикативний аналіз  вийшов за межі теоретичної науки і став потужним 
інструментом впливу на суспільство. Предикативний аналіз (англ. predictive analytics) суттєво 
відрізняється від прогнозного аналізу (англ. Forecasting) надвеликими масивами даних та швидкістю їх 
обробки – у реальному часі. 

Цифрова трансформація економіки та громадського життя відповідно до Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [1], передбачає використання новітніх 
інструментів, в тому числі – предикативної аналітики. Дослідження можливостей предикативної 
аналітики науковцями в Україні практично відсутнє. Експерти-практики, тренери пропонують 
навчальні курси з цифрового бізнес-аналізу. На часі нові навчальні програми в даній галузі, від їх 
впровадження у ВНЗ буде залежати саме існування освіти в Україні та наявність власних 
кваліфікованих кадрів.  

Держава намагається здійснити цифрову трансформацію економіки, презентуючи портали 
онлайн-аналітики Міністерств – наприклад, портал онлайн-аналітики державних підприємств ProZvit 
[2]. Компанія RBC Group запустила веб-сайт, де зібрані інструменти для дослідження даних, які 
публікуються державними та громадськими організаціями України, відкриті для кожного. На сьогодні в 
Україні предикативний аналіз як один з інструментів Індустрії 4.0. в основному використовується 
державними інститутами, які оперують великими масивами даних. Серед суб’єктів господарювання 
предикативний аналіз застосовують у більшості банківські установи та страхові компанії, підприємства 
що працюють на ринку перевезень, великі торгівельні мережі. Розробляючи стратегію розвитку, 
кожний суб’єкт господарювання має враховувати безліч даних неструктурованої інформації в 
невизначених умовах, що неможливо без сучасної бізнес-аналітики. Проте середні і малі підприємства 
незацікавлені у використанні нових аналітичних інструментів в основному через високий ціновий 
бар’єр та обмеженість кваліфікованих кадрів. 

Готовність до широкого використання предикативного аналізу суб’єктами господарювання в 
Україні пов’язана з наступними важливими трансформаціями: 

1) цифровізація продукованої інформації; 
2) відкритість та доступність цифрової інформації;  
3) оволодіння програмними продуктами для предикативної аналітики 
 
1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки URL: 

https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 10.09.2019). 2. Портал державних підприємств України 
URL:https://prozvit.com.ua(дата звернення: 10.09.2019). 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ 
 
Ефективність діяльності кредитної спілки залежить, насамперед, від якості виконання 

керівництвом своїх функцій – планування, організування, мотивування, регулювання та контролю-
вання. Не зважаючи на те, що контролювання розташоване на останньому місці, воно має важливе 
значення. 

Проаналізувавши організаційну структуру управління кредитною спілкою та повноваження й 
завдання її окремих структурних підрозділів щодо здійснення контролю, можна відмітити, що: 

– внутрішній контроль діяльності кредитної спілки у певній мірі здійснюють всі 
управлінські структурні підрозділи; 

– в структурі управління кредитною спілкою виділено один орган управління та один 
підрозділ (частіше посадову особу), функції яких полягають виключно у здійсненні 
внутрішнього контролю – Ревізійну комісію та Службу внутрішнього аудиту (контролю) 
[1, 2]. 

Проведений аналіз стану кредитних спілок [3] та виявленні численні шахрайства 
управлінського персоналу кредитних спілок в Україні засвідчив неефективність наявної системи 
внутрішнього контролю діяльності кредитних спілок у складі ревізійної комісії та служби 
внутрішнього аудиту (контролю) як безпосередньо контрольних підрозділів. 

Основними причинами цього можна назвати неналежний рівень незалежності Служби 
внутрішнього аудиту та неналежний рівень компетентності членів Ревізійної комісії.  

Враховуючи суспільну значимість кредитних спілок, доцільно звернути увагу на досвід 
організації внутрішнього контролю у публічних компаній іноземних країн, які сьогодні активні 
впроваджують у свою діяльність українські публічні товариства та інші корпоративні структури. 

Законодавчі документи розвинених держав містять досить жорсткі вимоги до побудови 
системи внутрішнього контролю публічних підприємств, зокрема вимогу інтеграції системи 
внутрішнього контролю з системами управління ризиками та корпоративного управління [4]. 

Організація системи внутрішнього контролю у сучасних публічних компаніях передбачає 
створення декількох контролюючих підрозділів: аудиторського комітету, служба внутрішнього 
аудиту, централізованого підрозділу з внутрішнього контролю. Це сприяє досягненню 
максимального ефекту системи внутрішнього контролю за рахунок забезпечення необхідного 
рівня незалежності та компетентності. 

Забезпечення функціонування такої системи внутрішнього контролю, зокрема через свою 
складність, потребує значних фінансових витрат, що зможуть собі дозволити лише великі кредитні 
спілки. 

Проте основні принципи організації такої системи контролю, а саме здійснення контролю 
централізованим підрозділом та нагляд за його діяльністю незалежним компетентним органом, 
можна використати в організації системи внутрішнього контролю будь-якої кредитної спілки. 

Таким чином, як основні критерії удосконалення системи внутрішнього кредитних спілок 
можна виділити наступні: 

– найвищий орган системи внутрішнього контролю, який є незалежний і від правління 
кредитної спілки, і від її спостережної ради, має формуватись на професійних засадах; 

– чітка функціональна ієрархія підпорядкованості та підзвітності органів і підрозділів 
контролю нижчої ланки організаційної структури кредитної спілки органам (підрозділам) 
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контролю вищої ланки незалежно від фактичної лінійної підпорядкованості; 
– наявність механізмів управлінського впливу органів і підрозділів контролю вищої ланки 

організаційної структури кредитної спілки на діяльність органів (підрозділів) контролю 
нижчої ланки; 

– чіткий розподіл функцій і повноважень між органами і підрозділами контролю різних 
рівнів організаційної структури кредитної спілки відповідно до принципів корпора-
тивного управління з метою забезпечення максимальної ефективності функціонування її 
системи внутрішнього контролю [5]. 

Отже, для ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та кредитної спілки 
загалом необхідна не лише наявність функціонального зв’язку між Ревізійною комісією і службою 
внутрішнього аудиту, але й відповідні підходи до організації їхньої роботи та розподілі функцій і 
прав цих підрозділів щодо здійснення внутрішнього контролю. 

 
1. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ. 2. Методичні 

рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ: Розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.09.2005 р. № 4660. 3. Інформація 
про стан і розвиток кредитних установ України за 2008-2017 роки [Електронний ресурс] // 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфер ринків фінансових послуг. – Режим 
доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-kredytnykh-ustanov-Ukrainy.html. 
4. Дослідження практики внутрішнього аудиту і внутрішнього контролю в Україні: опитування 
українських компаній і банків про стан внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю / Звіт 
Міжнародної фінансової корпорації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ey.com/UA/uk/Home. 5. В. С. Мохняк. Організація і методика обліку та контролю у 
кредитних спілках: дис. канд. ек. наук: 08.00.09 / В.С. Мохняк;. Центр. спілка спожив. т-в України, 
Львів. торг.-екон. унів-т. – Львів, 2019. – 242 c. 
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РОЛЬ ОБЛІКУ В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ КОМУНІКАЦІЙНІЙ 

МЕРЕЖІ В.м. ГЛУШКОВА 
 

Електронні комунікації, засновані на принципах роботи глобальної мережі Інтернет, є 
елементарною базою комп’ютеризації економічних процесів на мікро- та макрорівнях. Комп’ютерні 
засоби збору, обробки та передачі економічної інформації використовуються в усіх соціально-
економічних процесах, що визначило необхідність становлення інноваційної комп’ютерно-
комунікаційної форми обліку та управління [1]. Загальноприйнятим початком становлення Інтернету є 
розробка у 1969 році мережі Arpanet (Мережа Агентства передових досліджень), створеної у США. 
Натомість, ще у 1964 році в Україні В.М. Глушковим була спроектована Загальнодержавна 
Автоматизована Система збору і обробки інформації для обліку, планування народним господарством 
(ЗДАС) [2]. На відміну від інших технологічно подібних проектів, реалізація мережі ЗДАС 
передбачалася винятково у економічній площині. У зв’язку зі засекреченістю наукових розробок у сфері 
радянської комунікаційної мережі проекти збору та обробки облікової інформації були втрачені 
(знищені).  

З позиції сучасної комп’ютерно-комунікаційної форми обліку можливо гіпотетично  відновити 
втрачені організаційно-методичні складові ЗДАС у частині комп’ютеризації обліку. Базовим 
структурним елементом загальнодержавної комунікаційної мережі було робоче місце бухгалтера та 
керівника, яке встановлене на кожному виробничому, торгівельному, сільськогосподарському 
підприємстві. Передбачалося, що облікові фахівців вносять облікову інформацію в єдину динамічну 
базу даних. Усі інформаційні потоки реалізувалися винятково в електронній формі, що дало змогу 
обґрунтувати В.М. Глушкову термін “безпаперова інформатика” [2]. Документування господарських 
операцій, відправка облікової інформації та одержання управлінських вказівок передбачалося у 
безпаперовій формі. Проект системи загальнодержавного електронного документообігу сприяв 
формуванню В.М. Глушковим  вперше в світовій економічній думці теорії електронних грошей. 
Оперування “електронним рублем”, на думку науковця, усувало спекулятивне зростання вартості на 
дефіцитні товари і послуги. Бухгалтер трансформувався одночасно в касира, оскільки здійснював 
розрахунок електронних операцій та їх облік. Але через значні адміністративні перепони ідея 
електронних операцій була відтермінована та втрачена. Завершальним етапом обробки облікової 
інформації в ЗДАС є централізоване формування управлінських рішень для кожного підприємства усіх 
галузей економіки.  

Із припиненням функціонування адміністративно-планової радянської економіки розробка ЗДАС 
була припинена. Проте, значна частина напрацювань загальнодержавної комунікаційної мережі є 
актуальними в умовах розвитку цифрової економіки і технології “блок-чейн”, що потребуй подальших 
досліджень напрацювань В.М. Глушкова. 

 
1. Муравський В.В. Комп'ютерно-комунікаційна форма обліку: монографія / В.В. Муравський. – 

Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 486 с. 2. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики / В.М. Глушков. 
– [изд. 2-е, испр.]. – М.: Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. – 551 с. 
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ  

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 
Постійний соціально-економічний розвиток ускладнює економічне середовище, наражаючи 

на ризик будь-яку економічну діяльність, якою займається суб’єкт господарювання. Крім того,  на 
основі інформації, що була доступна на дату завершення звітного періоду, безпосередньо у процесі 
формування фінансової звітності роблять цілий ряд припущень стосовно майбутнього, що 
обумовлено невизначеністю економічного середовища. Так, ризик і невизначеність існують щодо 
таких бухгалтерських об’єктів та фактів господарського життя (ФГЖ) як наприклад, ризик 
виникнення безнадійних боргів, умовні зобов’язання чи післягарантійне обслуговування тощо. 
Таким чином, характерною рисою сучасної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності є 
нарощування кількості ситуацій, які потребують застосування професійного судження. Адже без 
гнучкого використання спеціалістами знань та досвіду на основі професійного судження механізм 
фінансового звітування, заснований виключно на механічному виконанні процедур бухгалтерського 
обліку, не працюватиме ефективно.  

Професійні судження повинні формуватися у контексті діючих стандартів бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності та інших нормативно-правових актів. Проте, бухгалтерські стандарти 
містять, зазвичай, загальні принципи та керівництва щодо визнання та оцінки елементів фінансової 
звітності, або не містять їх взагалі. Тому вважається, що формування професійного судження 
доречно для розробки облікових підходів щодо окремого ФГЖ або набору ФГЖ у ситуаціях, коли: 
1) не існує конкретного стандарту, що стосується цього ФГЖ; 2) стандарт існує, але не містить 
детальних керівництв щодо впровадження його положень в практичну діяльність; 3) стандарт 
містить правила обліку операцій, але не містить детального опису використання конкретного 
правила на практиці; 4) стандарт забезпечує достатню деталізацію та керівництво щодо 
впровадження, але потребує судження в його застосуванні щодо конкретних обставин; 5) існує 
декілька правильно та економічно обґрунтованих облікових підходів, які можуть застосовуватися 
до операцій до “проблемних” об’єктів та ФГЖ. 

Процес формування професійного судження необхідно поділити на кілька послідовних 
етапів, якісне виконання яких передбачає виконання певних процедур.  

Етап 1. Збір та аналіз даних щодо об’єкту обліку та факту господарського життя. Це 
означає, що до моменту виникнення необхідності застосування професійного судження вся 
релевантна ідентифікована інформація має бути накопичена. Для реалізації першого етапу 
необхідно зрозуміти мету операції або ФГЖ, їхню економічну сутність та юридичну форму. Це 
передбачає докладне  вивчення положень угоди, а також усієї іншої доречної документації, 
включаючи акти, заключення, висновки, кореспонденцію тощо, та пов’язаних з нею операції, що 
дозволяє визначити наміри сторін-учасниць операції, очікувані грошові потоки та їхній вплив на 
фінансовий стан та можливість подальшого функціонування суб'єкта господарювання.  

Етап 2. Пошук відповідного облікового підходу щодо об’єкту обліку та факту господарсь-
кого життя в існуючій нормативній базі. Цей етап передбачає вивчення вимог стандартів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, концептуальних засад побудови облікової системи 
та інших відповідних джерел на предмет вибору найбільш доцільних методів обліку. Насамперед 
слід з’ясувати, чи охоплюється операція існуючими обліковими стандартами та іншими 
нормативними документами, і в якому ступені необхідно виносити судження. У разі відсутності 
стандарту чи інших рекомендацій доцільно розглянути методи відображення аналогічних операцій 
в межах відповідної системи бухгалтерського обліку або звернутися до Концептуальної основи 
щодо можливості застосування загальних принципів визначення, визнання та оцінки активів, 
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зобов’язань, доходів і витрат. Для отримання додаткових рекомендацій можна  звернутися до 
публікацій авторитетних авторів та галузевої практики. 

Етап 3. Процес винесення судження. На цьому етапі приймається безпосередньо рішення 
щодо методу обліку певного об’єкту або факту господарського життя. На базі одержаних матеріалів 
необхідно розглянути та оцінити діапазон альтернативних методів обліку. Для забезпечення 
максимальної об’єктивності судження доцільно вивчити, чи не переслідує вибраний метод обліку 
будь-які особисті інтереси та чи не породжує конфлікт інтересів, й переконатися, що при винесенні 
судження дотримуються усі етичні норми. Дуже важливо на цьому етапі визначити вплив вибраної 
облікової процедури на фінансовий результат діяльності, методику відображення об’єкту обліку 
або факту господарського життя у фінансовій звітності, у тому числі примітках до неї.  

Якщо виникають сумніви щодо вибору облікового підходу, не зайвим буде звернення за 
консультацією до колег, аудиторів, профільних експертів, регуляторів.       

Етап 4. Документування судження передбачає створення форм первинної документації та 
організацію документообороту. Тобто на професійне бухгалтерське судження можна покладатися 
лише у тому випадку, якщо база формування цього судження належним чином задокументована. 

Документація, що стосується процесу формування професійного судження щодо облікового 
підходу повинно містити: огляд об’єкту обліку або факту господарського життя; досліджені 
джерела, зокрема професійна бухгалтерська література, на яких базується формування судження; 
формулювання остаточного професійного судження; опис розглянутих альтернативних варіантів і 
пояснення, чому прийняте рішення було вибране, а інші – відхилені; чутливість судження до змін в 
обставинах факту господарського життя та діапазон часу, на який винесене судження; ім’я особи, 
що прийняла рішення, та дату винесення судження.   

Слід підкреслити, що особи, відповідальні за підготовку фінансової звітності, повинні 
забезпечити документування та збереження інформації, яка підтверджує процес винесення 
професійного судження. Ця інформація виступає обґрунтуванням раніше зроблених суджень. 
Оскільки укладачі звітності несуть відповідальність за оцінку та зниження ризику суттєвого 
викривлення, вони повинні зважено підходити до вибору всіх релевантних фактів, які можна 
ідентифікувати.  
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СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Бухгалтерські програми використовують в різних галузях та видах економічної діяльності 

підприємства, зокрема: у торгівлі, будівництві, на виробництві, середньому і малому бізнесі, в 
державному секторі економіки,  неприбуткових організаціях тощо. Автоматизація бухгалтерського 
обліку дає змогу не лише оптимізувати роботу бухгалтерської служби, але й надати власникам і 
управлінському персоналу актуальну інформацію для прийняття своєчасних та ефективних рішень.  

Завдання з обліку та управління в першу чергу залежать від виду діяльності, галузі, 
специфіки товарів, робіт, продукції або послуг, що надаються, структури підприємства тощо. 
Суб’єкти господарювання  використовують комп’ютерні ресурси в залежності від масштабів їх 
діяльності та особливостей. Наприклад, великі та  середні підприємства для автоматизації бухгал-
терського обліку використовують готові програми, або програмне забезпечення, що розроблене 
групою спеціалістів та адаптоване до особливостей їх господарської діяльності. Малі підприємства, 
а також новостворені, мають певні проблеми із впровадженням потрібних технічних засобів та 
програмного забезпечення, зокрема основні з них це значні витрати при придбанні комп’ютерної 
техніки та програмного продукту та необхідність навчання  персоналу. 

Комп’ютерні засоби дають змогу значно полегшити працю бухгалтерів та знизити трудо-
місткість окремих операцій, мінімізувати кількість помилок при складанні первинних документів та 
зведених облікових регістрів, своєчасно отримувати необхідну інформацію, можливість роботи 
багатьох користувачів в єдиній інформаційній системі з актуальним відображенням інформації. 

До недоліків варто віднести (особливо для малих підприємств) високу вартість комп’ютер-
ного обладнання та програмного забезпечення, що не завжди можуть дозволити собі підприємства з 
невеликими обсягами діяльності. 

За мірою охоплення облікових функцій пакети автоматизованих програм з бухгалтерського 
обліку поділяють на такі групи: програмне забезпечення  автоматизації  окремих підсистем обліку; 
програмне забезпечення часткової автоматизації бухгалтерського обліку; програмне забезпечення 
комплексної автоматизації бухгалтерського обліку; програмне забезпечення  автоматизованих 
систем обліку, інтегроване з функціями оперативного обліку; програмне забезпечення  автоматизо-
ваних систем обліку систем комплексної автоматизації управління. 

За критерієм порядку поширення й тиражування програмне забезпечення  автоматизованих 
систем обліку виокремлюють такі основні групи: пакети програм масового тиражу; малотиражні 
пакети програм; системи індивідуального призначення. 

Ринок вітчизняних програмних продуктів пропонує велику кількість програм, призначених 
для автоматизації бухгалтерського обліку: “1С:Підприємство”, “Парус-Підприємство”, 
“MASTER:Бухгалтерія”, “Інфо-бухгалтер”, “Інфін-Бухгалтерія”, “Дебет Плюс”, “Інтелект-Сервіс”, 
“АУБІ”, “БЕСТ”, “Акцент”, “IT-Enterprise-Бухгалтерія”,  “BSI ERP” та інші. Закордонні аналоги: 
“OpenPro” від IBM, “ERP Cloud” від Oracle (США); “SAP Business One” від BDO Ukraine 
(Німеччина), “Charisma” від TotalSoft (Румунія), “Logo” (Туреччина).  

Актуальні оновлення програм повинні забезпечувати відповідність останнім змінам та 
вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку формування та подання звітності у відповідні 
державної органи влади.  

Потреба швидкого накопичення і консолідації бухгалтерської інформації виникає на 
підприємствах (установах чи організаціях), на яких автоматизовані робочі місця, є віддалені від 
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централізованої бухгалтерії. Відсутність інформації чи її несвоєчасне надходження хоча б з одного 
такого місця може призвести до викривлення даних, на основі яких менеджери приймають 
управлінські рішення. Забезпечення передачі облікової інформації підприємствах здійснюють з 
допомогою різного програмного забезпечення та комунікаційних засобів і технологій. При цьому 
використовують види комунікації, які доступні на даний момент у суб’єкта господарювання. Це 
приводить до труднощів у синхронізації різних версій документів, коректній консолідації числових 
даних, отриманих, наприклад, від різних структурних підрозділів тощо. Вирішенням проблеми 
забезпечення достовірності й оперативності збору бухгалтерської інформації може бути 
використання в роботі облікових працівників різних підприємств хмарних технологій, які на 
сьогоднішній день все більше застосовуються в економіці.  

Вітчизняні стартапи пропонують клієнтам онлайн-рішення локальних облікових задач, що є 
зручним для малого і середнього бізнесу. Переваги хмарних технологій полягають у такому: 
оптимізація витрат на закупівлю серверного обладнання, апаратних і програмних рішень; адаптація  
конфігурації корпоративної IT-інфраструктури до поточних потреб; доступність до системи з будь-
якого місця за наявності мережі Інтернет, економія на придбанні, підтримці, модернізації 
стаціонарного програмного забезпечення  і устаткування. 

Однак є і недоліки у використанні он-лайн серверів, а саме залежність від наявності мережі 
Інтернет; не надійність зберігання даних, відсутність можливості самостійно конфігурувати 
потужності обладнання; небезпека хакерських атак на сервер; загроза інформаційної безпеки та 
витоків даних; вихід з ладу інтерфейсу адміністрування, банкрутство і поглинання оператора. 

Протягом останніх років спостерігаються суттєві зміни в організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві, основні з них пов’язані автоматизацією бухгалтерського обліку та хмарних 
технологій у бухгалтерському обліку. Крім того, все більше підприємств надають перевагу 
аутсорсингу при виконанні облікових функцій, що дає змогу повністю зосередити свою увагу на 
розширенні своїх господарської діяльності. Запровадження сучасних технологій збільшує вимоги 
до  бухгалтера у володінні високим рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, 
економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки 
для опрацювання обліково-економічної інформації. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ:  

ТРЕНДИ ЧИ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ? 
 
Сьогодні перед системою управління підприємствами стоїть триєдине завдання: по-перше, 

забезпечити надходження інформації, що відображає реальний стан фінансово-господарської діяльності; 
по-друге, здійснити збір уніфікованої, стислої, чіткої та простої за формою її передачі і, по-третє, 
організувати своєчасність надходження інформації. Адже, лише оперативність збору і обробки даних, їх 
значущість і актуальність дозволяють приймати ефективні рішення, вчасно реагувати на зміни у 
внутрішньому та зовнішньому середовищах. 

Сучасна концепція управління підприємствами, що забезпечує вищезгаданий алгоритм, отримала 
назву “діджиталізація обліку”, і, якщо підприємства в західних країнах, в умовах жорсткої конкуренції, 
давно живуть за цими правилами, то в нашій країні вони почали з’являтися недавно. Причини їх 
виникнення викликані високою динамікою розвитку ринку та конкуренцією.  

Оцифрування бізнес-процесів, як елемент системи діджиталізації, досліджене у працях Арнольд Х., 
Гусєвої О., Краус Н., Легомінової С., Рорбек Р., Том Н., Фляйшман А. 

Не секрет, що загалом у світі частка цифрової економіки невпинно збільшується, а традиційної, 
відповідно, – зменшується. Не є винятком у цьому відношенні й наша держава, де на найвищому рівні 
здійснено концептуальне спрямування економіки на її цифрову складову, що передбачено у Концепція 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [1]. 

Система діджиталізації підприємства базується на регулярному та своєчасному зборі інформації, 
його аналізі й плануванні та прогнозуванні на цій основі його діяльності. Дана система пронизує усі сфери 
життєдіяльності підприємства і, як результат, має за мету їх інтеграцію. Вона може застосовуватися у 
виробництві, логістиці та збуті, фінансовій та інвестиційно-інноваційній діяльності. Досліджувана система 
у значній мірі співпадає із завданнями обліку: формування, накопичення, перетворення та передача 
інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Зазначені функції на підприємстві 
можуть поєднуватися з іншими в середині кожного із підрозділів без утворення відокремленої структури. 
Проте, важливу роль у розвитку системи діджиталізації має і людський фактор, адже особливої уваги 
потребує постійне удосконалення та розвиток персоналу, зростання кваліфікації працівників у сфері 
діджиталізації. 

Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні 
нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. 
Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, 
будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку [1].  

Розвиток системи обліку вимагає всеохоплюючого використання розповсюдження та покриття ІТ-
технологіями не лише підприємств, а і їх контрагентів, використовуючи при цьому новітні засоби 
інформатизації та трансформації уже існуючих. Оскільки діючі технології, які апробовані та довели свою 
ефективність, можуть використовуватись у діяльності підприємств. 

В процесі організації системи бухгалтерського обліку доведеться переформатовувати облікову 
політику підприємства, переглянути значний масив операцій, поставити під сумнів використання на 
практиці окремих із них. Окрім цього, у процесі використання принципів діджиталізації необхідно 
визначитись зі змістом та значенням понять, пов’язаних із цією сферою, можливості їх використання в 
процесі удосконалення системи обліку. 

На думку Гусєвої О. Ю. та Легомінової С. В. [2. c. 36], безконфліктне співіснування бізнес-процесів 
дозволить досягнути стратегічної мети, а саме драйверів прибутковості підприємства, драйверів 
грошового потоку та нематеріальних активів, організаційної відповіді підприємства на виклики 
зовнішнього середовища та перманентно змінних вимог споживачів.  
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Основна ідея використання діджитал-інструментів полягає, в першу чергу, у спрощенні облікового 
процесу, виконанні властивих йому функцій з максимальною ефективністю, оскільки діджиталізація 
нерозривно пов’язана з інформацією. На нашу думку, першочерговими та необхідними у функціонуванні 
системи обліку в майбутньому є наступні інструменти: 

1. Максимальне використання електронного документообігу в системі обліку – “must have” для 
будь-якого підприємства. 

2. Зростання ефективності облікового процесу прямо залежить від обсягу перетвореної інформації 
за допомогою використаних діджитал-інструментів. 

3. Трансформація діючої технології та розширення у процесі використання хмарних сервісів та 
систем взаємодії між об’єктами обліку. 

4. Розвиток принципів використання чат-ботів, як одного із інструментів у технології облікового 
процесу, за допомогою автоматизації повторюваних процесів та інтерактивному спілкуванні з 
користувачами (постачальниками, підрядниками, працівниками тощо). 

5. Розширення можливостей системи для користувачів за допомогою розміщення облікових 
сервісів на одній платформі, що визначатиме її економічність. 

Усе вище перелічене не є виключним набором інструментів, які сприятимуть удосконаленню 
системи обліку. Це швидше її філософія, сучасне наповнення та розвиток, що полягає у спрощенні та 
пришвидшенні бізнес-процесів підприємства. Проте, їх свідоме ігнорування – це неминуча поразка перед 
конкурентами. 

Слід констатувати, що діджиталізація в економічному механізмі підприємства загалом, та у 
структурі системи обліку, зокрема, – не просто тренд, а необхідність, що визначатиме й спонукатиме його 
неминучий розвиток у даному напрямі. Інформаційні технології дають можливість прискорити традиційні 
для облікової системи процеси вимірювання, реєстрації, документування, відображення, перетворення, 
зберігання тощо. Тобто, удосконалення технічної й технологічної складової обліку з урахуванням 
діджитал-інструментів сприятиме подальшому розвитку її досконалішої організації. 

 
1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 

та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс]: Урядовий портал. – Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstva-
ukrayini-na-2018 2020-roki-ta-zatverdzhen nyaplanu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi. 2. Гусєва О.Ю. 
Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація / Гусєва О.Ю., Легомінова 
С.В. / Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1 (23). –  С. 33-39. 
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СИСТЕМНОІНЖЕНЕРНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ  
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Навіть з оглядом на те, що облікова інформація завжди мала ключове значення для прийняття 
рішень менеджментом суб’єктів господарювання, останні тенденції розвитку світової економічної 
думки ще більше підвищують її значення та висувають нові вимоги до відповідного обліково-
аналітичного забезпечення системи управління підприємством. Такі нові вимоги значною мірою 
пов’язуються, по-перше, з розширенням обсягів, видів та змісту інформації, яка потрібна внутрішнім 
та зовнішнім стейкхолдерам підприємства. Як слушно відмічається в [2] для менеджменту 
підприємства потрібним є не стільки усвідомлення структури балансу, скільки можливість 
отримання інформації потрібної для підтримки стійкості й ефективності роботи в довгостроковому 
періоді, а також для забезпечення зростання ринкової вартості й капіталізації підприємства. Саме 
важливість даної вимоги для корпоративних підприємств й обумовила появу концепції інтегрованої 
звітності [6] яка моделює використання більш широкого переліку видів капіталу в рамках обраної 
бізнес-моделі підприємства. По-друге, слід зазначити, що такі тенденції до врахування більш 
широкого переліку видів капіталу значною мірою підкріплюються процесами цифрової трансфор-
мації, які в свою чергу спричиняють відповідну зміну програм професійної сертифікації бухгалтерів 
(прикладом цьому є означена у [5] розширення програм Привілейованого Інституту Управлінських 
Бухгалтерів). Така так звана діджиталізація спричиняє поширення думок про можливу відмови від 
значної кількості функцій які виконує фахівець з обліку та фінансів (цікавий опис дихотомії 
тенденцій можливості максимальної автоматизації бухгалтерських процедур та очікуваного більш 
за середнє зростання облікової галузі, наведено у [8]). 

В контексті поєднання поданих тенденцій діджиталізації, цифрової трансформації та 
розширення переліку облікових номенклатур доволі цікавим в контексті організації обліково-
аналітичного процесу може виявитися методологія системної інженерії [3], як міждисциплінарного 
підходу до формування успішної системи. Успішність системи, як наголошується у [1], 
визначається як можливість задовольняти потреби користувачів та стейкхолдерів системи (тобто в 
контексті облікового процесу – задовольняти інтереси користувачів обліково-аналітичної 
інформації). Головна складність тут постає в ідентифікації цих інтересів, за що саме й має 
відповідати організація обліку, розширена представленими у [3] інструментами й підходами. Існує 
безліч визначень змісту концепту організації бухгалтерського обліку, кожне з яких тією чи іншою 
мірою зводить процес організації до формування моделі облікової інформації, яка надалі має бути 
тісно пов’язана з економічною моделлю підприємства. Показовим у сенсі подібного поєднання є 
наявний у системній інженерії концепт архітектури підприємства, який має численну кількість 
трактувань (бізнес-архітектура, системна чи корпоративна архітектура). Зокрема у [4] архітектура 
підприємства зводиться до відображення загальної моделі організації бізнесу чи до розкриття 
керівних принципів й референтних моделей діяльності підприємства, як на цьому наголошує 
стандарт TOGAF [7]. 

Отже, оскільки архітектура згідно з [1, с. 252] відображає все найбільш важливе в діяльності 
підприємства, то й організовувати систему обліково-аналітичної інформації необхідно в розрізі 
головних архітектурних елементів. Саме тут й виникають головні переваги від застосування 
інструментів системної інженерії, які по іншому розглядають місце обліку й аналізу в 
корпоративній архітектурі. Перш за все, архітектурний підхід призводить до появи нових об’єктів 
облікового спостереження, які в рамках архітектурного моделювання базується на чіткому 
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усвідомленні їх місця в забезпеченні руху цільової системи (створюваної підприємством цінності, 
яка задовольняє потреби стейкхолдерів) за кривою її життєвого циклу. Цікавою можливістю є 
орієнтуватися в процесі організації обліку на концепт організаційних можливостей (можливість 
певного структурного підрозділу виконувати потрібні для руху цільової системи практики 
діяльності). У даному випадку різні види потенціалу підприємства чітко зв’язуються з їх місцем в 
організаційній структурі й тим самим інформація щодо їх діяльності є більш структурованою аніж у 
разі використання концепту центрів відповідальності. При цьому за будь-якого підходу до 
калькулювання собівартості можливим є віднесення витрат до конкретного носія та суб’єкта 
витрат. Використання згадуваної [6] моделі інтегрованої звітності також спрощується за рахунок 
зв’язування при архітектурному моделюванні видів капіталу та власників корпоративних прав з 
організаційними можливостями. Більш того, слушною є пропозиція ряду авторів щодо розгортання 
збалансованої системи показників навколо елементів корпоративної архітектури, адже саме вони 
відбивають головні конкурентні переваги підприємства, що мають бути відображені у стратегічній 
карті. Ще однією перевагою системної інженерії є обов’язкове виділення в архітектурній моделі 
рівнів бізнесу, інформації та інфраструктури, наявність яких дозволяє узгоджувати інтереси членів 
команди проекту організації обліку.   

Отже зазначимо, що створення архітектурної моделі підприємства, як складної системи 
спрощує надання обліковій інформації властивостей об’єктивності та превентивності. При цьому є 
зрозумілим, що архітектурне моделювання ні якою мірою не замінює процедури збирання облікової 
інформації чи технологію аналітичної обробки 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 
СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

ЗА МІСЦЕВИМИ ПОДАТКАМИ 
 

Основою здіи ̆снення бухгалтерського обліку та оподаткування за місцевими податками на 
підприємствах різних типів і організаційно-правових форм господарювання повинна бути 
нормативно-правова база. Основним нормативно-правовим документом є Податковий кодекс 
України, яким визначено механізм оподаткування за місцевими податками в частині визначення 
платника, об’єкта, бази та ставок оподаткування, податкових преференцій, порядку обліку, 
звітності та адміністрування зобов’язань за місцевими податками до бюджету.  

Ефективна та раціональна організація обліку розрахунків за місцевими податками згідно з 
податковим законодавством на підприємстві передбачає вибір методичних прийомів, способів і 
процедур організації та ведення з числа визначених законодавством про оподаткування. 
Формування облікової політики щодо розрахунків за місцевими податками напряму залежить від 
чинної системи оподаткування, яка визначає механізм розрахунку зобов’язань перед місцевими 
бюджетами та відображення їх в обліку. Тому необхідно на практиці запровадити окремий 
підрозділ “Організація обліку розрахунків за місцевими податками” до розділу “Організація обліку 
розрахунків за податками” Наказу про облікову політику, який створюється з метою встановлення 
методичних засад щодо відображення в обліку розрахунків за місцевими податками згідно з 
бухгалтерським і податковим законодавством, застосування якого сприятиме належній організації 
обліку на підприємствах. 

Підтримуємо ідею професора Ю. Ю. Мороз, щодо необхідності створення системи обліку 
розрахунків за податковими платежами, яка має відповідати їх сутності як інструменту розподілу 
доходів, що насправді притаманно податковій системі. Зокрема, заборгованість підприємства за 
податковими зобов’язаннями повинна відображатися на рахунку 64 “Розрахунки за податками і 
платежами” у розрізі двох субрахунків: 641 “Розрахунки за загальнодержавними податками”; 642 
“Розрахунки за місцевими податками” [1, с. 199].  

Опираючись на особливості оподаткування визначені у правовому полі Податкового кодексу 
України вважаємо за доцільне представити зобов’язання за місцевими податками на субрахунку 642 
“Розрахунки за місцевими податками” до рахунку 64 “Розрахунки за податками та платежами” у 
наступному вигляді: 

– 642.1 “Розрахунки за єдиним податком третьої групи” або ж “Розрахунки за єдиним 
податком четвертої групи”; 

– 642.2 “Розрахунки за податком на майно”: 
– 642.21 “Розрахунки за податком на майно, відмінне від земельної ділянки”; 
– 642.22 “Розрахунки за транспортним податком”;  
– 642.23 “Розрахунки за платою за землю” : 
– 642.231 “Розрахунки за земельним податком”; 
– 642.232 “Розрахунки за орендною платою”.  
Витрати за єдиним податком третьої групи відображаються в складі адміністративних витрат. 

При цьому, такі юридичні особи в більшості являються суб’єктами малого підприємництва, яким 
надано право обирати форму ведення обліку: загальну або ж спрощену.  

Четверта група спрощеної системи оподаткування – це особлива група, на якій перебувати 
можуть лише сільськогосподарські товаровиробники. Пропозиції щодо покращення обліку 
розрахунків за єдиним податком представлено в монографічному дослідженні “Облік та аудит 
розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах” [2, с. 212].  
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Облік розрахунків за податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ведеться з 
дотриманням принципу формування витрат підприємства. Виходячи із того, що зобов’язання за 
таким податок нараховується за рік, така операція в обліку знаходить своє відображення в складі 
рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” з поступовим списанням на витрати на виробництво, 
загальновиробничі витрати та адміністративні витрати, за умови погашення заборгованості за 
такими зобов’язаннями.  

Витрати зі сплати транспортного податку слід відносити до складу загальногосподарських 
або адміністративних, використовуючи при цьому відповідно рахунки 91 “Загальновиробничі 
витрати” та 92 “Адміністративні витрати” в залежності від функціонального призначення об’єкта 
оподаткування. 

Відповідно до п. 18 П(С)БО 16 “Витрати” сума податку на землю включається до складу 
адміністративних витрат, тому що до них відносяться податки, збори й інші передбачені законо-
давством обов’язкові платежі, крім податків, зборів і обов’язкових платежів, що включаються у 
виробничу собівартість продукції, робіт, послуг [3]. Отже, зобов’язання за податком на землю 
враховуються до складу рахунку 92 “Адміністративні витрати”.  

Запропонована система аналітичних рахунків дозволить суб’єкту господарювання 
сформувати якісний обліковий інформаційний продукт щодо зобов’язань за місцевими податками. 
Це дозволить забезпечити корисною інформацією користувачів. Недоліком є більша трудомісткість, 
але в цьому випадку підвищення трудомісткості призведе до більш позитивних результатів щодо 
розрахунків за місцевими податками. 

 
1. Мороз Ю. Ю. Облік податкових платежів підприємства / Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2013. Вип. 
1. С. 196-207. 2. Плахтій Т. Ф. Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських 
підприємствах. Монографія. Вінниця: Вид-во ПП “ТД “Єдельвейс і К”. 2012. 312 с. 3. Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.1999 року № 318.  
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СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
В епоху надшвидких змін умов та технологій ведення бізнесу до професійної підготовки 

бухгалтерів, та й усього управлінського персоналу, висуваються нові вимоги. 
Сучасні світові трансформації вимагають для успішного ведення бізнесу відповідної кваліфікації не 

лише бухгалтера, а й економіста, менеджера, іншого управлінського персоналу підприємства, який пови-
нен в умовах багатоваріантності рішень застосовувати професійне судження, складати та використовувати 
для прийняття управлінських рішень фінансову і нефінансову інформацію, що задовольнятиме потреби 
широкого кола зацікавлених осіб. 

Зміни у регулюванні, формуванні і публічному доступі до фінансової та іншої інформації про 
підприємство, запроваджені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” [1] задля наближення правил національного бухгалтерського обліку і звітності з міжнародними 
стандартами та законодавством Євросоюзу, зважаючи, що зобов’язання України щодо поступового 
зближення бухгалтерського обліку і звітності до міжнародних стандартів та інтеграція із законодавством 
Євросоюзу передбачені главою 13 Угоди про асоціацію з ЄС [2]. 

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту суб’єкта господарювання, зокрема склад 
та зміст фінансової та іншої звітності, визначається віднесенням підприємства до мікро, малого, 
середнього чи великого. Критеріями для визначення належності підприємства до тієї чи іншої групи є 
сукупна вартість активів, чистий дохід від реалізації та середня кількість працівників.  

Відповідно до нової редакції “бухгалтерського” закону середні і великі підприємства повинні скла-
дати Звіт про управління. Передбачається, що Звіт включатиме фінансову та нефінансову інформацію, яка 
характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його 
діяльності. Даний звіт подається разом з фінансовою звітністю. Від подання звіту про управління 
звільнені мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у 
звіті про управління нефінансову інформацію. 

Для з’ясування доцільності і складу інформації, що наводиться у новому звіті, звернемось до кращої 
світової практики, адже запровадження звіту про управління пов’язано в першу чергу з імплементацією 
національного законодавства до правил ЄС. 

Візитівкою провідних закордонних компаній є публічна інформація у так званій інтегрованій звіт-
ності Full annual report, що об’єднує фінансову інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фіна-
нсової звітності та нефінансову інформацію, складену за рекомендаціями Глобальної ініціативи звітності 
(GRI) [3] чи національними вимогами до соціального звітування. Інтегрована звітність компаній містить 
як правило, розділи: Стратегічний звіт; Фінансова звітність; Корпоративне управління, Операційний та 
фінансовий огляд, Сталий розвиток [4]. 

У розділі “Стратегічний розвиток” викладається основна інформація про підприємство; ключові 
показники; основні досягнення та події; місія, візії, цінності підприємства; стратегія розвитку. Вочевидь, 
до складання цього розділу має бути залучений адміністративний персонал, HR, PR-служби, юристи. 

Фінансова звітність у загальному звіті викладається разом зі звітом незалежного аудитора. 
Структура корпоративного управління, внутрішні політики, ризик-менеджмент міститься у розділі 

звіту “Корпоративне управління”.  
В розділі “Операційний та фінансовий огляд” компанії розкривають інформацію про галузь, 

маркетингові можливості, ринки збуту та продажів, виробничу діяльність та інвестиційні проекти, а також 
фінансовий огляд. Ці розділи формують менеджери, економісти, маркетологи, фінансисти, ін. 

Важливою інформацією про соціальну відповідальність бізнесу є дані розділу “Сталий розвиток”. У 
звіті наводяться показники щодо складу, навчання, кваліфікації, соціальних програм до співробітників; 
програми з охорони праці, промислової безпеки та охорони здоров’я, а також діяльність підприємства з 
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охорони природного середовища. Для складання розділу долучають адміністративний персонал, служби 
підприємства, пов’язані з даними питаннями. 

Отже, річний звіт Full annual report містить нефінансову і фінансову інформацію про діяльність 
компанії для широкого кола зацікавлених осіб, як інвесторів, кредиторів, персоналу, держави 
(регуляторів), громадськості. 

В Україні звіт про управління як окремий звіт запроваджений задля доповнення фінансової 
звітності. Форму звіту про управління не було визначено, на відміну від вітчизняних фінансових звітів. 
Водночас Міністерством фінансів затверджені Методичні рекомендації зі складання звіту, у яких 
розкривається зміст інформації, яку підприємства й організації мають відображати у звіті про управління 
[5]. Рекомендовано складання 10 розділів звіту про управління: 1) організаційна структура та опис 
діяльності підприємства; 2) результати діяльності; 3) ліквідність та зобов’язання; 4) екологічні аспекти; 5) 
соціальні аспекти та кадрова політика; 6) ризики; 7) дослідження та інновації; 8) фінансові інвестиції; 9) 
перспективи розвитку; 10) корпоративне управління (для підприємств – емітентів цінних паперів, цінні 
папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну 
пропозицію). Інформація у новому звіті має бути представлена низкою фінансових і нефінансових 
показників. Проте складання звіту про управління є новим досвідом для більшості вітчизняних 
підприємств, лише деякі компанії звітували публічно про сталий розвиток. 

Отже, запровадження до вітчизняного бізнесу звітування про управління має відіграти важливу 
роль для покращення якості звітності; забезпечення користувачів повною і достовірною інформацією у 
зрозумілому форматі; контролю бізнесу зі сторони громадськості. 

 
1. Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” щодо удосконалення деяких положень” від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 2164-19 2. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated  financial statements and related reports 
of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council 
and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC/ URL: http://eur-lex.europa.eu/ 3. Global 
Reporting Initiative. URL: http://www.global[reporting.org/ 4. Vodafone Group Plc Annual Report 2019. URL: 
https://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report19/ downloads/Vodafone-full-annual-report-
2019.pdf. 5. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: наказ Міністерства фінансів 
України від 07 грудня 2018 року № 982. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ 
view/mf18078?an=1&ed=2019_01_18 
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СЕМПЛІНГУ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 
Висока конкуренція в роздрібній торгівлі, насичення ринку лікарськими засобами змушують 

активізувати зусилля із завоювання та утримання покупців. Для просування на ринку своєї продукції 
багато компаній проводять спеціальні маркетингові та рекламні заходи, У тому числі семплінг. Разом з 
тим, в умовах жорсткої конкуренції прийняття ефективних управлінських рішень в сфері  
мерчандайзингу залежить насамперед від належної організації інформійного забезпечення менеджмен-
ту. Аналіз практичної діяльності вітчизняних підприємств, що ефективність механізму управління 
насамперед пов’язана з якісними змінами в інформаційній системі бухгалтерського обліку.  

Теоретичні та методичні аспекти використання облікової інформації для управління прибутком 
підприємств, в тому числі  і з урахуванням специфіки маркетингової діяльності суб'єктів господарю-
вання, досліджені та висвітлені в наукових працях вітчизняних вчених. Проте потребує подальшого 
уточнення та дослідження низка питань щодо адекватного відображення в бухгалтерському обліку 
семплінгу лікарських засобів.   

Семплінг, будучи одним з видів BTL-акцій, представляє собою безкоштовну роздачу пробних 
зразків продукції покупцям (у перекладі з англійської “sample” означає “зразок”). Семплінг сприяє про-
суванню товару на ринок, стимулюванню збуту і продажів серед покупців. Він дозволяє безпосередньо 
ознайомитися з новим товаром, привертає увагу покупця до зміни якостей чи іміджу вже зареко-
мендованої раніше марки. Слід відзначити дві особливості семплінга. Перша особливість – семплінг є 
досить дорогим видом просування, оскільки розповсюдження зразків продукції вимагає серйозних 
витрат. До цих витрат додаються витрати на тренінги, вартість робочої сили, доставку зразків, 
обладнання тощо. Друга, важливіша особливість – безкоштовна роздача товарів дуже ефективна. 

Результати дослідження компанії “Arbitron”, оприлюднені під назвою “Product Sampling Study”, 
підтверджують ефективність семплінгу. За даними “Arbitron” кожен квартал завдяки семплінгу рішення 
про купівлю того чи іншого товару ухвалюють приблизно 70 мільйонів чоловік [1]. Цікаво те, що 
третина з цих людей купує товар саме під час семплінгу. Крім того, половина покупців обов'язково 
придбає даний товар ще раз. Встановлено, що люди, звичайно, звертають пильну увагу на рекомендації 
і навіть рекламу, але набагато більше звикли довіряти своїм власним відчуттям. У даному випадку вони 
мають можливість спробувати товар безкоштовно, і зробити свої висновки на рахунок нього. 

Вважаємо, що успішний результат семплінга залежить від декількох складових. Необхідно 
вибрати оптимальне місце і час проведення промо-акції; підготувати фахівців для поширення зразків 
продукції; забезпечити належний контроль над проведенням заходу. Успішному семпінгу повинна 
безумовно передувати ретельно проведені розрахунки, які б ґрунтувалися на  релевантній інформації і 
показували б ефективність проведеного заходу. 

Разом з тим, для того, щоб  суб'єкт господарювання мав можливість відобразити в обліку витрати, 
пов'язані з проведенням семплінгу, потрібно документально оформити використання зразків лікарських 
засобів саме в маркетингових цілях. Зокрема необхідно оформити: 

– наказ керівника про проведення семплінгу. У ньому варто зазначити, що він ґрунтується на 
затвердженій керівництвом Політиці взаємодії з медичними та фармацевтичними 
працівниками. У наказі обов’язково слід передбачити кількість кожного промо-зразку 
лікарського засобу в розрізі найменувань; 

– план (програму) підготовки та проведення спеціалізованого заходу, в якому доцільно 
зазначити строки проведення та відповідальних осіб; 

– кошторис витрат, який буде містити номенклатуру та кількість промо-зразків  та інші 
витрати, необхідні для його реалізації;  

– накладна на відпуск ТМЦ зі складу; 
– звіт про про проведення семплінгу. 
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Якщо фармакологічна компанія бере участь у спеціалізованому заході, який проводиться 
сторонньою організацією, то план підготовки та програму заходу надасть організатор. Замість наказу 
про проведення семплінгу, потрібно скласти наказ про участь у спеціалізованому заході. 

Вартість безоплатно розданих на користь лікарів/фармацевтів зразків лікарських засобів 
обліковуються у складі витрат на збут, відповідно до п.п.5, 6, 19 П(С)БО 16 “Витрати”. У 
бухгалтерському обліку безоплатну роздачу зразків лікарських препаратів на користь 
лікарів/фармацевтів пропонуємо відображати проведеннями, зазначеними у табл. 1. 

Таблиця 1  
Відображення в обліку операцій семплінгу лікарських засобів 

Кореспонденція рахунків 
Господарська операція 

Дт Кт 
Оприбутковано на склад придбані у постачальника лікарські засоби (на 
підставі накладної) 

281/1 631/ (632) 

Відображено податковий кредит із ПДВ (на підставі зареєстрованої у 
ЄРПН податкової накладної) 
(на підставі ВМД у разі імпорту) 

641/ПДВ 
 

641/ПДВ 

631 
 

377 
Перенесено частину придбаних у постачальника лікарських засобів у 
статус “не для продажу” (з обов’язковим нанесенням на упаковку написом 
“Не для продажу/не для передачі пацієнтам”) для подальшої безкоштовної 
роздачі серед медичних та фармацевтичних працівників 

281/не для 
продажу 

281/1 

Передано зразки лікарських засобів, призначених не для продажу, зі складу 
у підзвіт медичним представникам компанії, для того щоб ті безоплатно їх 
роздали серед медичних чи фармацевтичних працівників у рамках 
спеціалізованого заходу (на підставі накладної на  відпуск ТМЦ) 

281/для 
семплінгу 

281/ не для 
продажу 

Здійснено безоплатну роздачу зразків лікарських засобів і списано їх 
собівартість на витрати на збут (на підставі акту на списання безоплатно 
розповсюджених лікарських засобів) 

93/семплінг 281/передано 
для семплінгу 

Нараховано зобов'язання з ПДВ на вартість безкоштовно розданих семпл-
зразків лікарських засобів, виходячи з ціни їх придбання (на підставі 
бухгалтерської довідки) 

949 641/ПДВ 

 
Інформація бухгалтерського обліку щодо семплінгу лікарських засобів суттєво  впливати на 

процеси прийняття управлінських рішень в сфері маркетингової діяльності фармацевтичних компаній. 
Фахівець з бухгалтерського обліку не може замінити господарський процес економічною інформацією, 
але за допомогою останньої доцільно описати і насамперед кількісно виміряти перший. Менеджмент 
підприємства,  ґрунтуючись на інформації бухгалтерського обліку, значно ефективніше вирішує 
проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності управління господарським процесом.  

 
1. Бурліцька О. Реальність семплінгу в торговому маркетингу:умови та генезис розвитку /  

О. Бурліцька, Н. Рожко // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.197-201. 
2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : підручник [за заг. ред. П. О. Куцик; П. О. Куцик, В. 
І. Бачинський, О. А. Полянська, С. І. Головацька, М. В. Корягін]. – Львів : Видавництво Львівського 
торговельно-економічного університету, 2018. – 282 с. 3. Корягін М. В. Удосконалення обліково-
аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / [за заг. 
ред. д.е.н., проф. М. Г. Білопольського] ; [Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т]. – Донецьк : Східний 
видавничий дім, 2012. –  372с. 4. Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996 № 270/96-ВР.  
Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 5. Закон України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV.  Електронний ресурс. Режим 
доступу : http://www.rada.gov.ua. 6. Положення стандарт бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : 
затверджено наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 року № 318. Електронний ресурс. Режим доступу : 
http://www.rada.gov.ua 
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Ю. М. Попівняк 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ  
ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЙОГО 

АВТОМАТИЗАЦІЇ 
 

Автоматизація роботи з документами під час автоматизованого ведення бухгалтерського 
обліку, складання і подання фінансової звітності має ряд беззаперечних переваг: економія ресурсів 
при підготовці і виконанні документації, мінімізація помилок та спрощення контролю за 
документами, зменшення кількості рутинних операцій на користь можливості бухгалтера 
зосередитися на управлінських функціях тощо. Електронні документи в бухгалтерському обліку 
використовуються на засадах дотримання вимог Закону України “Про електронні документи та 
електронний документообіг” [1], норми якого встановлюють можливість застосування електрон-
ного підпису для ідентифікації автора і завершення створення електронного документа [2]. 

Відносини суб’єктів господарювання, пов’язані з використанням електронного підпису, 
віднедавна регулюються Законом України “Про електронні довірчі послуги”, який, крім визначення 
електронного підпису в найпростішому вигляді (як електронних даних, що додаються підписувачем 
до інших електронних даних чи логічно з ними пов’язуються і застосовуються у якості підпису), 
містить законодавчі норми щодо підписання документів такими видами електронних підписів: 
удосконалений та кваліфікований (аналог електронного цифрового підпису за старою терміно-
логією) [3]. Загалом законодавство України не забороняє використання й інших видів електронного 
підпису, узгоджених сторонами на договірних засадах [2]. 

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку, складанні і поданні звітності в 
електронній формі доцільно говорити про кваліфікований електронний підпис як один з 
обов’язкових реквізитів первинної та звітної документації. Проте сьогодні практично не знаходимо 
наукових публікацій, які стосуються розгляду такого підпису з точки зору його обліку і 
оподаткування. Незважаючи на ряд проблемних моментів, пов’язаних, зокрема, з визначенням 
сутності кваліфікованого електронного підпису як об’єкта бухгалтерського обліку, більшість 
досліджень з цієї проблематики носять технічний чи юридичний характер. 

Згрупувавши існуючі погляди вчених і практиків, отримуємо три підходи до обліку 
кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису, якщо він був отриманий 
підприємством до набуття чинності Законом України “Про електронні довірчі послуги” [3]): як 
витрат періоду з віднесенням на рахунок 92 “Адміністративні витрати”; як витрат майбутніх 
періодів, які подаються на відповідному рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” і в подальшому 
стануть адміністративними витратами у міру використання такого підпису; як нематеріального 
активу, що обліковується на рахунку 12 “Нематеріальні активи”. Попри те, що перші два підходи 
аргументуються низькою вартістю кваліфікованих електронних підписів, а також прагненням 
спростити процедуру відображення цих підписів у бухгалтерському обліку та їх оподаткування (не 
потрібно коригувати фінансовий результат на податкові різниці, пов’язані з нарахуванням 
амортизації необоротних активів), правильним, на нашу думку, буде останній, адже кваліфіковані 
електронні підписи відповідають критеріям визнання нематеріальних активів (можливість 
ідентифікації, контролю та отримання економічної вигоди), встановленим вітчизняним [4] і 
міжнародним [5] законодавством. 

Для оподаткування податком на прибуток кваліфікований електронний підпис відноситься до 
шостої групи нематеріальних активів “Інші нематеріальні активи” з відповідними строками 
нарахування їх амортизації [6].  

Інші проблеми використання кваліфікованого електронного підпису у вітчизняних умовах 
автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, які потрібно досліджувати з метою їх 
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оперативного вирішення, пов’язані з необхідністю застосування захищеного носія ключа – токена: 
висока вартість цих засобів кваліфікованого електронного підпису, монополія окремих виробників 
токенів на українському ринку, незручності у застосуванні, пов’язані з потребою придбання 
окремого носія для кожного ключа та труднощами віддаленого підписання електронної 
документації й ін. 
 

1. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку [Електронний ресурс] / Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 [зі змін. 
та доп.]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95; 2. Про електронні 
документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] / Закон України від 22.05.2003 р. 
№ 851-IV [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15; 3. Про 
електронні довірчі послуги [Електронний ресурс] / Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19; 4. Про затвердження Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 
[Електронний ресурс] / Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [зі змін. та 
доп.]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13; 5. Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 38 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс] / Рада з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку; [зі змін. та доп.]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050; 6. До яких груп нематеріальних активів належать 
витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та кваліфікованих 
сертифікатів відкритих ключів [Електронний ресурс] / Підкатегорія 102.05 Загальнодоступного 
інформаційно-довідкового ресурсу Державної фіскальної служби України. – Режим доступу: 
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques. 
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Л. В. Правдівцева, М. І. Соломка 
КЗ “Харківський вищий коледж мистецтв” 

 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 
Основу системи управління становить управлінська інформація, яка є джерелом здійснення 

основних управлінських функцій: планування, організації, мотивації, контролю і виступає сьогодні 
як один з основних видів організаційних ресурсів організацій, установ, підприємств всіх типів 
власності.  

Одним з процесів інформаційного менеджменту є формалізація управлінської інформації, 
тобто представлення організаційних знань в структурованому вигляді, надання їм відповідної 
форми (діловий документ) і забезпечення переміщення у часі і просторі. Саме документи і 
документна інформація є основою для прийняття управлінських рішень, їх юридичної реалізації, і 
визначається їх безумовним виконання. 

Різноманітність видів управлінських документів потребує обґрунтованого обмеження 
відповідно до кола питань, які розв’язуються в конкретній сфері чи установі, шляхом розробки 
уніфікованих форм документів (УФД). 

Державний класифікатор управлінської документації (ДК 010-98) (ДКУД) [1] визначає 
номенклатурний перелік назв УФД, які використовуються для збирання й обробки результативної 
та фактичної управлінської документної інформації усіма органами державного і господарського 
управління, підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних 
управлінських функцій згідно з чинним законодавством.  

УФД Класифікатора згруповані за функціональною ознакою системи і форми документів, які 
використовуються в процесі управління. Сьогодні ДКУД України включає 15 уніфікованих 
(загальноприйнятих) систем управлінської документації: організаційно-розпорядча; первинно-
облікова; банківська; фінансова; звітно-статистична; планова; ресурсна; торговельна; зовнішньо-
торговельна; цінова; з питань побутового обслуговування населення; бухгалтерсько-облікова; 
документація з Пенсійного фонду; словниково-довідкова документація [2]. 

Модуль первинно-облікової  управлінської інформації функціонує на всіх рівнях управління 
для прийняття стратегічних, тактичних та оперативних рішень. Головним завданням уніфікованої 
системи первинно-облікової документації  (03) є забезпечення управління виробничо-господарсь-
кою діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприєм-
ницькою діяльністю, всіх форм власності [1]. 

Архітектура системи уніфікованих форм облікової документації має багаторівневу структуру: 
від УФД з обліку особового складу, використання робочого часу, розрахунків з робітниками і 
службовцями із заробітної плати до обліку основних засобів, сировини та матеріалів, малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, автомобільного транспорту,  роботи будівельних машин і механіз-
мів, касових операцій, об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків), раціоналізаторських пропозицій тощо. 

Модуль системи документації  з бухгалтерського обліку (18) включає УФД для вирішення 
завдань з бухгалтерського обліку бюджетних установ та організацій. Структурно цей модуль має 
лише один рівень – 0801 Бухгалтерська звітність для госпрозрахункових підприємств, і представ-
лений формами квартальної та річної звітності.  

Форми документів, які створюються інформаційною системою, мають відповідати вимогам 
стандартів та нормативно-інструктивним та методичним  матеріалам із документування й 
організації роботи з документами. 

В Україні загальні засади розроблення УФД та створення уніфікованої системи документації 
нині регламентують два державні стандарти: ДСТУ 3843-99 “Державна уніфікована система 
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документації. Основні положення” і ДСТУ 3844-99 “Державна уніфікована система документації. 
Формуляр-зразок. Вимоги до побудови”. Порядок розроблення УФД визначає стадії розроблення 
проекту УФД, затвердження та державну реєстрацію УФД, видання та оприлюднення бланків форм 
документів, порядок розроблення форм галузевих УФД, порядок внесення до них змін та їх 
скасування. 

Нині в Україні уніфікація документації здійснюється переважно шляхом видання 
затверджених наказами відповідними державними органами переліків УФД та вказівок щодо 
їхнього оформлювання, а також організації роботи з ними. Зазначені накази реєструє Міністерство 
юстиції України, і разом зі змістом уніфікованих систем (підсистем) управлінської і галузевої 
документації їх публікують в “Офіційному віснику України”. 

Найдосконалішим видом вторинних документів, які повно і кваліфіковано висвітлюють 
конкретну тему в згорнутому й узагальненому вигляді, є аналітичні документи.  

Аналітичний документ є результатом аналізу, синтезу та оцінювання змісту значної кількості 
певних документів з певної теми (проблеми) за певний проміжок часу. 

Головною метою аналітичного документу є надання переконливої аргументації для 
обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання тієї чи іншої проблеми, розробка відповідного 
інструментарію для вироблення та ухвалення рішень.  

В системі управління використовують такі види аналітичних документів: експрес-інформація, 
огляд стану питання, критичні, аналітичні, прогнозні огляди, аналітичні довідки, довідники, 
рейтинги, інформаційні звіти про діяльність, реферат-резюме, реферат-екстракт, тематичні 
підбірки, дайджести, прес-релізи, досьє, бібліографічний огляд/дайджест,  прес-кліпінг тощо [3]. 

 
1. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98: Чинний від 1999-06-01. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1024217-98  (дата звернення: 29.08.2019). 2. Гончарова Н.І. 
Уніфікація управлінських документів. Документаційне забезпечення менеджменту: навч.посіб. Київ, 
Центр навчальної літератури, 2006. С. 42-45. 3. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Методика підготовки 
інформаційно-аналітичних документів. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч.посіб. 
Київ, Центр навчальної літератури, 2013. С.240-258. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ДОДАТКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Однією із складових власного капіталу підприємства є додатковий капітал. Чіткого визначення 

поняття “додатковий капітал” в якомусь одному нормативному документі не сформульовано. Тому з 
метою достовірності подання інформації в балансі про склад додаткового капіталу підприємства (форма 
№ 1, ряд.1410) слід звернутись до декількох чинних нормативних документів. 

Очевидно, що основним інформаційним джерелом для відображення в звітності інформації про 
додатковий капітал буде рахунок 42 “Додатковий капітал”. Згідно з Інструкцією про застосування Плану 
рахунків №291 цей рахунок призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації 
випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безоплатно 
отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Суми прибутку і збитків від 
реалізації акцій відображають на субрахунку 421 “Емісійний дохід”. Тут також показують витрати на 
випуск або придбання інструментів власного капіталу (простих акцій, часток та інших видів власного 
капіталу), а саме: витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є 
збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства (п. 25 П(С)БО 13).  

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” відображають вкладений засновниками підприємств 
(крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про 
зміни розміру статутного капіталу. Це додаткові внески засновників (учасників) підприємств, внесення 
яких, відповідно до ст.82 ГКУ, може бути передбачено установчими документами підприємства. 

Субрахунок 423 “Накопичені курсові різниці”  узагальнює інформацію про курсові різниці, які 
відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході. На цьому 
субрахунку відображають курсові різниці, що виникають унаслідок перерахунку зобов'язань засновників 
при формуванні статутного капіталу (П(С)БО 21). Ця норма застосовна, наприклад, для ситуації, коли 
українська компанія має за кордоном дочірню компанію і надає їй поворотну фінансову допомогу на 
довгостроковій основі, або “дочки” однієї “матері” надають допомогу одна одній, причому погашення 
такої позики в найближчому майбутньому не планується. Зазначимо, що аналогічна ситуація описана і в 
п. 15 МСБО 21, де ця заборгованість прирівнюється до чистих інвестицій материнської компанії. Проте 
згідно з п. 32 цього стандарту в окремій фінзвітності материнського підприємства і фінзвітності 
дочірнього підприємства курсові різниці за такою заборгованістю визнаються у складі прибутків (збитків). 
І лише при складанні консолідованої звітності ці курсові різниці відображаються у складі іншого 
сукупного доходу. Тому для бухгалтерів українських компаній, які входять до складу міжнародних груп 
доречніше використовувати норми МСБО 21.  

Безоплатно отримані необоротні активи фіксують на однойменному субрахунку 424. Вартість 
безоплатно отриманих основних засобів одразу до доходу не потрапляє. Збільшення додаткового капіталу 
підприємства відбувається на суму, що дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого основного 
засобу без урахування інших обов’язкових платежів і витрат, пов’язаних з доведенням об’єкта до 
робочого стану. Ці платежі збільшують виключно первісну вартість безоплатно отриманого об’єкта 
основних засобів.  Відповідно до Методичних рекомендацій з обліку основних засобів вартість 
безоплатно одержаних основних засобів відображається по дебету відповідного субрахунку рахунка 10 
без використання рахунка 15. У цьому випадку на рахунок 15 потраплять тільки витрати на доставку 
таких об’єктів, установку, монтаж та інші витрати, пов’язані з їх доведенням до стану, придатного для 
використання. Такий підхід буде доречним, якщо безоплатно одержаний об’єкт основних засобів не 
потребує додаткових витрат для доведення його до придатного для експлуатації стану. Проте, якщо такі 
витрати мають місце, то краще вартість безоплатного об’єкта основних засобів (разом із супутніми 
витратами) спочатку збирати на відповідних субрахунках рахунка 15. А вже після введення в 
експлуатацію ці основні засоби слід зараховувати на відповідні субрахунки рахунка 10 “Основні засоби” 
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(Дт 10 – Кт 15). Тому, оскільки існують альтернативні підходи, слід відображати вищевказаний порядок 
формування первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів в обліковій політиці 
підприємства. 

Безоплатно отримані основні засоби підлягають амортизації. Нараховують її починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання ( п. 29 П(С)БО 
7).Одночасно з нарахуванням амортизації слід зменшувати залишок додаткового капіталу, визнаючи 
дохід (Дт 424 – Кт 745 “Дохід від безоплатно отриманих активів”). Тобто в міру нарахування доходу (і 
амортизації) величина додаткового капіталу зменшуватиметься. Слід враховувати, що сума визнаного 
бухгалтерського доходу може відрізнятися від суми амортизації за безоплатним об’єктом основних 
засобів. Це відбувається в тому разі, якщо первісна вартість такого об’єкта і сума додаткового капіталу за 
ним не збігаються (наприклад, унаслідок того, що до первісної вартості були включені витрати на 
транспортування, монтаж або налаштування безоплатного об’єкта основних засобів).  

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал”, на якому обліковуються інші види додаткового 
капіталу, які не відображаються на інших субрахунках рахунка 42, зокрема капітал у сумі вартості 
необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів. Також за дебетом 
цього субрахунка буде відображена сума нарахованої в загальному порядку амортизації об'єктів 
зовнішнього впорядкування і житлових будинків, що перебувають на балансах житлово-комунальних 
організацій, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади, а також автомобільних доріг загального користування (п. 30 П(С)БО 7). Якщо такі 
об'єкти дооцінювалися, то в першу чергу зменшується капітал у дооцінках (рахунок 41), а якщо 
додаткового капіталу (суми кредитового сальдо на субрахунку 425) підприємства не вистачить, то на 
залишок суми такої амортизації зменшується статутний капітал (субрахунок 401). Також на субрахунку 
425 інвестори, які ведуть облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі, показують суми зміни 
загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період за рахунок чистого прибутку 
(збитку) (п. 12 П(С)БО 12). 

Згідно з п. 2.18 П(С)БО 25 у рядку “Додатковий капітал” балансу форми №1-м показують суми 
дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних і 
фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У зв՚язку з цим в обліковій політиці 
малих підприємств, які ведуть облік та складають звітність за спрощеною системою, варто уточнити, які 
саме інші види додаткового капіталу відображатимуться у звітності. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 
ВИБІРКИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТУ 
 
Питання формування аудиторської вибірки і оцінки результатів її перевірки розглядаються в 

МСА 530 “Аудиторська вибірка” (далі МСА 530), який в цій частині доповнює МСА 500 
“Аудиторські докази” (далі МСА 500). МСА 530 визначає аудиторську вибірку як вибірку 
елементів генеральної сукупності, яка підлягає аудиту, в такий спосіб, що всі відібрані елементи 
мають шанс бути відібраними з метою надання аудитору належної основи, на підставі якої 
формуються висновки щодо всієї генеральної сукупності. Завдяки цьому на відміну від вибору 
конкретних позицій аудиторська вибірка дозволяє зробити висновки по всій сукупності позицій на 
основі перевірки позицій зі сформованої аудиторської вибірки. 

МСА 530 вводить поняття “статистична вибірка” (statistical sampling) –  і визначає це поняття 
наступним чином – це вибірка, що володіє наступними характеристиками: 

• випадковий (або систематичний з випадковим вибором початкової точки) відбір 
елементів вибірки; 

• використання теорії ймовірності (математичної статистики) для оцінки результатів 
вибірки, у тому числі оцінки ризику вибірки. 

У Додатку 4 до МСА 530 описано застосування випадкового і систематичного відбору 
елементів з випадковим вибором початкової точки відбору для формування статистичної вибірки. 
Але стандарт не містить відомостей про те, яким чином теорія ймовірності (математична 
статистика) може бути використана для оцінки результатів перевірки елементів статистичної 
вибірки. МСА 530 зазначає, що при формуванні статистичної вибірки аудитор може визначити 
обсяг вибірки за допомогою статистичних формул, виходячи з прийнятого аудитором прийнятно 
низького ризику вибірки. При цьому стандарт не містить відомостей про те, які статистичні 
формули можуть бути використані аудитором для визначення обсягу вибірки і ризику вибірки. 
МСА 530 зобов'язує аудитора поширити викривлення, виявлені в елементах вибірки, на генеральну 
сукупність, тобто визначити розрахункове (прогнозоване) викривлення в генеральній сукупності. 
Однак стандарт не містить відомостей про те, яким чином аудитор може здійснити подібну 
операцію. 

Таким чином, для обґрунтованого виконання вибіркової перевірки згідно МСА 500 і МСА 
530 необхідна розробка методик: а) оцінки ризику суттєвого викривлення з решти позицій при 
виконанні вибіркової перевірки шляхом відбору конкретних позицій; б) визначення обсягу вибірки 
та ризику вибірки при формуванні статистичної вибірки; в) визначення розрахункового 
(прогнозованого) викривлення в генеральній сукупноності. 

Розробка зазначених методик можлива у відповідних рекомендаціях регулятора на ринку 
аудиту, з цією метою, необхідно провести аналіз та узагальнити наукові розробки щодо виконання 
вибіркових перевірок в аудиті та узагальнення вітчизнянної практики. 
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В умовах жорсткої конкурентної боротьби, якою характеризується сучасна ринкова економіка, 

суб’єкти господарювання змушені постійно шукати можливості підвищення ефективності свого 
бізнесу. При цьому важливу конкурентну перевагу учасника ринку формує застосування сучасних 
автоматизованих бізнес-технологій. Якість застосовуваних систем автоматизації бізнес-процесів та 
результативність їхнього впровадження є важливим фактором ефективності бізнесу, а визначальним 
критерієм якості таких систем є їхня комплексність та інтегрованість щодо охоплення всієї сукупності 
бізнес-процесів суб’єкта господарювання. Найпоширенішими серед комплексних та інтегрованих 
систем автоматизації бізнес-процесів є так звані ERP-системи. 

ERP-система (Enterprise Resource Planning) – це інтегрована інформаційна система управління 
підприємством, що забезпечує автоматизацію планування, контролю, обліку й аналізу всіх його бізнес-
процесів [1].  

З початку ХХІ століття з’явилося чимало публікацій, присвячених впровадженню ERP-систем. У 
них зазначається, що цей процес є довготривалим, складним і багатоетапним. 

Першочерговим етапом впровадження системи планування ресурсів на підприємстві є 
визначення мети, яку підприємство планує досягнути завдяки такій системі, а також виявлення 
проблем, що повинні бути вирішені в результаті впровадження [2]. Від мети замовника залежить 
побудова плану провадження ERP-системи. На цьому етапі замовник і виконавець оцінюють готовність 
підрозділів до зміни робочих процесів і запуску нового інструментарію, а також вирішують, які 
функціональні блоки ERP необхідно впроваджувати та в якій послідовності і з яким пріоритетом. 
Водночас визначається склад робочої групи та встановлюється приблизний графік впровадження [3]. 

За результатами обстеження підприємства визначають функціональні вимоги до ключових 
модулів системи, потреби в завантаженні початкових даних і налаштування обміну з уже 
використовуваним програмним забезпеченням. В системі проектуються основні бізнес-процеси 
компанії, здійснюються тестування та доопрацювання стандартного функціоналу під специфіку 
діяльності підприємства [4]. Після цього програмне забезпечення встановлюється на робочі місця 
працівників, яким налаштовують відповідні права доступу до системи. Окрім цього, проводять 
завантаження робочих даних і довідкової інформації з попереднього програмного забезпечення. 

По завершенні процесу автоматизації проводять навчання користувачів, розроблення 
інструкцій по роботі в ERP-системі тощо. 

Для забезпечення безперебійного функціонування ERP важливим є професійний супровід 
запущених в експлуатацію модулів, який переважно здійснюють компанії, що забезпечували 
встановлення замовнику цієї системи та її впровадження [5]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна виділи сім основних етапів впровадження ERP-
системи на підприємстві (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи 
впровадження ERP-

системи  
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Такий процес впровадження ERP-системи є досить складний і трудомісткий, безпосередньо 
залежить від розміру та специфіки діяльності суб’єкта господарювання і може тривати від 6 місяців 
до 2-х років.  
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПРОФЕСІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Зміна ознак бухгалтерської професії в сучасних умовах зумовлена впливом об’єктивних 

чинників, зокрема глобалізаційним процесом в економіці. Значною мірою він проявився через 
розширення міжнародного співробітництва, яке, в свою чергу, вимагало узгодження й адаптації 
національної методології та організації бухгалтерського обліку до вимог міжнародних стандартів. 
Забезпечення зрозумілості, доступності та прозорості облікових даних, особливо звітних, 
потребували внесення відповідних коригувань у систему бухгалтерського обліку. 

Незважаючи на складність і важливість бухгалтерської роботи, багато фахівців у галузі 
бухгалтерського обліку одностайні в тому, що їхня професія не потребує якихось надприродних 
здібностей. На перший план в таких оцінках (як і щодо інших професій) висувається суто психоло-
гічна складова – важливо, щоб ця робота подобалася. Слід визнати, що існує ряд переваг 
бухгалтерської професії, які роблять її саме такою. Не акцентуючи увагу на високій затребуваності 
та матеріальній заінтересованості (бухгалтери отримують достатньо високу заробітну плату 
порівняно з іншими працівниками), ця професія має низку інших прерогатив. 

Тому, розглянемо детальніше наведені переваги бухгалтерської професії: розвиток логічного 
мислення; напрацювання професійного навику; наявність постійного потоку нової інформації; 
сучасне життя вимагає від бухгалтера гнучкості та постійного підвищення кваліфікації; 
стабільність; спілкування; влада; підвищення і розвиток самодисципліни; можливість працювати на 
себе. 

Загалом немає працівника, до підбору якого керівник підходив би так ретельно, як до вибору 
бухгалтера, адже бухгалтер впливає на фінансову політику підприємства. Від його професіоналізму 
залежить добробут, результативність та ефективність роботи фірми. У багатьох випадках без участі 
бухгалтера неможливо прийняти важливе рішення. У цій професії виняткову роль відграють також 
особистісні характеристики людини, на які роблять акцент власники суб’єктів господарської 
діяльності, оскільки ринкові умови вимагають максимальної професійної компетентності, здатної 
виводити власне підприємство, що функціонує в однакових умовах з іншими, на вищий рівень 
результативності. Для цього бухгалтерський персонал загалом і головний бухгалтер зокрема має 
мати відповідний рівень знань. 

Однак саме практична робота часто стає причиною вузької спеціалізації бухгалтера, що, 
безумовно, знижує його професійний світогляд. Окрім цього, традиційний підхід до підготовки 
фахівців з обліку, який націлений в основному на досягнення знань і вміння ведення обліку 
відповідно до чинного законодавства без креативного мислення, значно звужує коло їх професійних 
можливостей.  

Це негативно позначається на результатах діяльності суб’єктів господарювання, оскільки в 
нестандартних ситуаціях пошук стандартних рішень призводить до втрати часу. Нестандартні ж 
рішення не завжди можуть бути прийняті сучасними обліковими фахівцями. Це пов’язано як із 
традиційністю мислення й слідуванням чітким рекомендаціям, так і з відсутністю належного 
досвіду застосування альтернативних варіантів обліку в межах чинного законодавства. Потреба 
пошуку легальних шляхів підвищення результативності суб’єктів господарювання вимагає від 
облікових працівників активного використання знань законодавства і їх практичного застосування 
для зниження витратності й оптимізації діяльності.  

В умовах, в умовах жорсткої конкуренції між суб’єктами діяльності ставляться вищі вимоги і 
до індивідуальних особливостей фахівця з бухгалтерського обліку, зокрема: стійкість уваги; 
довготривала й оперативна пам’ять; здібності до швидких і точних арифметичних розрахунків; 
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окомір; точне просторове сприйняття величини і форми предмета; чітка дикція; емоційна стійкість; 
спостережливість; комунікабельність; чесність. 

Для цього бухгалтерам необхідно добре знати облік, фінанси, контроль і вміти своєчасно 
враховувати зміни в них. Крім того, фахівець у галузі обліку повинен бути творчою людиною: 
генерувати ідеї й бути схильним до креативного (нестандартного) розв’язання проблем. Не менш 
важливе значення має також дисциплінованість, ініціативність, енергійність та активність, здорове 
честолюбство, завзяття, вміння планувати й раціонально використовувати час тощо. Певна частина 
перерахованих вище преференцій належить до категорії рис характеру, інша – до професійних 
компетентісних характеристик, які передбачають особисті можливості посадової особи, її 
кваліфікація (знання, досвід), що дозволяють брати участь у розробці певного кола рішень або 
самостійно вирішувати питання завдяки наявності певних знань, навичок, умінь.  

Ставлення до компетентності, її реалізація й постійна підтримка на певному рівні залежать 
від багатьох факторів, у тому числі й від правильного розуміння її сутності та змісту. Розуміння цієї 
фундаментальної наукової категорії повинно бути однаковим як у практиків, так і в теоретиків.  

Таким чином, з позиції бухгалтерського обліку компетентність – це особисті можливості 
облікового працівника, які дозволяють йому ефективно виконувати свої функціональні повнова-
ження щодо ведення обліку закріплених за ним об’єктів (ділянки обліку). При цьому бухгалтери 
зобов’язані не лише самі дотримувати конфіденційності інформації про господарську діяльність 
підприємства, одержаної в процесі виконання їх професійних обов’язків, а й забезпечувати 
дотримання принципу конфіденційності іншими співробітниками, що працюють під їх керів-
ництвом, та особами, що надають послуги й консультації. 
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РОЛЬ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ У ЗАПОБІГАННІ ФІНАНСОВИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ 

 
Потреби здійснення економічних реформ та осучаснення правових механізмів господарю-

вання в Україні вимагають чіткої системи облікової і аналітичної роботи, а також своєчасної і 
достовірної фінансової звітності.  

Аналіз фінансових правопорушень сучасного стану тінізації економіки і наявність корупції у 
бізнесових структурах підтверджується, як правило, наявністю зловживань у фінансово-госпо-
дарській діяльності підприємницьких структур. 

Часті зміни чинного законодавства щодо обліку і звітності та оподаткування приводять до 
перекручень і помилок. 

Джерелами обліково-аналітичної роботи у структурах підприємництва являються: достовірні 
дані первинних бухгалтерських документів проведених інвентаризацій майнових цінностей та 
контрольних обмірів виконаних робіт  та використаної основної сировини і допоміжних матеріалів 
для виробництва продукції і наданих та оплачених послуг. 

Практика свідчить, що дуже часто корисливі злочини, навіть найретельніше сплановані і 
продумані, залишають певний відбиток у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку, 
планових і нормативних документах, технологічних процесах, спорживчих якостях виготовленої 
продукції. 

Знання основ бухгалтерського обліку, судової бухгалтерії, економічного аналізу та проведе-
них судово-бухгалтерських, техніко-економічних, лабораторних та комплексних експертиз дають 
можливість виявити та доказати економічні злочини та фінансові правопорушення і зловживання.  

Враховуючи те, що економічні злочини носять замаскований характер, то для їх виявлення і 
розкриття слід володіти не лише тактичними прийомами, але і методикою їх виявлення. 

Для цього необхідно досконало володіти спеціальними прийомами дослідження бухгалтерсь-
ких документів та застосування специфічних методів виявлення різноманітних суперечностей між 
фінансово-бухгалтерськими показниками обліково-господарських документів як викладачами 
спеціальних дисциплін так і навчити цих прийомів студентів.  

Розпочинати перевірку бухгалтерських документів, на нашу думку, слід різними способами 
для впевненості у їх достовірності. 

На рис. 1 наведено способи перевірки документів. 
 

 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

 
Рис. 1. Способи перевірки документів 
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Головним чинником в обліково-аналітичній роботі господарської структури як державної так 
і недержавної форми власності являється достовірність показників фінансової звітності. 

Адже, за визначенням деяких науковців України “… бухгалтерський облік – документальний, 
суцільний безперервний нагляд і контроль за господарською діяльністю підприємства” (Дікань Л.В. 
Контроль і ревізія: навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 245 с) 

Важлива роль в організації облікових процесів на підприємстві належить бухгалтерському 
балансу як способу періодичного узагальненого відображення стану господарських засобів і джерел 
їхнього утворення у грошовій оцінці на визначену дату. 

Бухгалтерський баланс – це основна форма фінансової звітності, яка являється важливою, 
часом вирішальною доказовою базою у юридичній практиці. 

Оскільки кожному видові коштів і майна відповідає певне джерело його утворення, то 
підсумкова сума активу дорівнює підсумку пасиву: це основне правило балансу і критерій його 
безпомилковості. Не можна витратити або вкласти у виробництво кошти, яких не було, і не можна не 
показати у звітності ті кошти, що залишилися не витраченими. 

Тобто, якщо облік ведеться чітко і безпомилково на підприємстві чи іншій бізнесовій структурі і у 
них немає розкрадань та зловживань, то сума коштів в активі повинна дорівнювати сумі коштів у пасиві. 

Одним із спеціальним засобів і прийомів для виявлення економічних і фінансових 
правопорушень являються методи економічного аналізу (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні методи економічного аналізу для виявлення фінансових правопорушень 
 
Для отримання конкретних доказів розкрадань майна чи грошових коштів у практиці 

використовують інвентаризації.  
Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
30 жовтня 2014 року за № 1365 / 2642) визначено порядок її (інвентаризації) проведення та 
оформлення результатів. 

Основна мета проведення інвентаризації – виявлення фактичної наявності активів і зобов’язань 
та відповідність їх даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності об’єкта контролю. 

Результати інвентаризації відповідно до вище згаданого Положення оформляються за 
відповідними етапами (рис. 3). 
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Виведення  результатів інвентаризації 

Рис. 3. Оформлення 
наслідків інвентаризації 
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Належно оформлені матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи 
розгляду на засіданнях інвентаризаційних комісій) являються доказами при пред’явленні звинувачень 
до винних осіб та підставою для відшкодування виявлених недостач. 

Під час обліково-аналітичних процесів на підприємстві виконуються запобіжна та 
контролююча функції, тобто виявлення внутрішніх резервів виробництва, сприяння виконанню 
планів і взятих зобов’язань, попередження безгосподарності та диспропорції у розвитку економіки, 
боротьба із втратами і непродуктивними витратами, що негативно впливають на кінцевий фінансовий 
результат – отримання прибутку. 

У ринковій економіці бухгалтерський облік є підприємницьким, тобто його завдання і вся 
система організації підпорядковані бізнесу. 

Головне завдання обліку і аналітичної роботи – отримання точної, достовірної інформації про 
господарські операції та результати фінансової діяльності у підприємництві, необхідної для 
належного оперативного управління підприємством. 
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ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ 

 
Важливим питанням методології та організації внутрішнього аудиту є дослідження і 

визначення принципів його організації. Вітчизняні вчені до таких принципів відносять: спеціалізацію, 
кооперування, пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність. На наш 
погляд, принципи спеціалізації, кооперування, ритмічності в більшій мірі відносяться не до організа-
ції контрольно-аудиторського процесу, а до організації роботи аудиторів. Крім цього, сумнівними є 
такі принципи, як пропорційність, безперервність. Ми пропонуємо розглядати принципи організації 
внутрішнього аудиту з погляду організації процесу аудиту й організації апарату контролю і праці 
внутрішніх аудиторів.  

На наш погляд, до принципів організації внутрішнього аудиту доцільно віднести: системність, 
комплексність, планування процесу внутрішнього аудиту, звітність перед керівництвом і поінфор-
мованість керівника.  

Принцип системності забезпечує системний підхід до вивчення об’єктів внутрішнього аудиту. 
Системність пояснюється теж методами і прийомами, які використовують у внутрішньому аудиті. 
Наприклад, можна проводити системний аналіз доходів, витрат, фінансових результатів та інших 
важливих показників фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Комплексність полягає у підходах до вивчення і оцінки внутрішнього аудиту. Ці підходи визна-
чаються завданнями, які ставить перед собою служба внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання.  

Одним із основних принципів організації процесу внутрішнього аудиту є його планування. 
Виходячи із завдань внутрішнього аудиту, в планах визначають об’єкти контролю, виконавців, час 
проведення перевірок та ін. Самі процедури аудиторського контролю деталізуються в аудиторській 
програмі. Разом з тим, варто відрізняти планування організації процесу внутрішнього аудиту від 
планування роботи служби внутрішнього контролю і праці аудиторів.  

Складовим елементом організації процесу внутрішнього аудиту є ведення робочих документів 
аудитора. Форми і зміст робочих документів описано в Міжнародних стандартах аудиту та широко 
висвітлюються в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Після завершення внутрішнього аудиту обов’язковим для аудитора є звітність  
перед  керівництвом. Форми звітності залежать від характеру і виду аудиторських послуг і в 

більшості випадків подається у вигляді акту перевірки.  
Розглянуті принципи організації процесу внутрішнього аудиту служать основою раціональної 

його побудови. Розвиток ринкових відносин в Україні, переорієнтація системи управління на потреби 
підприємств, перегляд критеріїв оцінки їх діяльності, необхідність підвищення оперативності 
отримання контрольної інформації, поширення стратегічних методів, здійснення господарської 
діяльності підприємств потребують нових підходів до питань раціональної організації, як контролю в 
цілому, так і внутрішнього аудиту зокрема. На нашу думку, раціональна організація внутрішнього 
аудиту – це система практичного здійснення аудиторського контролю в процесі досягнення цілей 
внутрішньогосподарської діяльності підприємства з найвищою ефективністю при мінімальних 
витратах праці. Вона передбачає формування вірогідної та своєчасної контрольної інформації для 
ефективного управління і спрямована на координацію дій працівників підприємства для досягнення 
заданих параметрів господарської системи в рамках економічної стратегії суб’єкта господарювання. 
Саме економічна стратегія підприємства визначає завдання раціональної організації внутрішнього 
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аудиту. Найважливіші з них: раціоналізація процесу внутрішнього аудиту; підвищення якості, 
оперативності й оптимальності контрольної інформації; автоматизація аудиторських процедур; 
забезпечення ефективного використання контрольної інформації в управлінні; раціональна організа-
ція праці аудиторів; створення в аудиторських службах сприятливого соціально-психологічного 
клімату; науково-обгрунтована побудова апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів; 
забезпечення ефективності аудиторського контролю, його розвитку і подальшого вдосконалення; 
досягнення економічності внутрішнього аудиту.  

Раціональна організація внутрішнього аудиту повинна забезпечувати: чітку структуру 
контрольного процесу і його технології; логічну послідовність контрольних операцій та усунення 
дублювання при їх виконанні; взаємне узгодження дій внутрішніх аудиторів та працівників інших 
служб, які виконують контрольні функції в межах наданих повноважень; чіткий вибір та оптимізацію 
виконання контрольних процедур; розробку контрольних номенклатур для кожного етапу контроль-
ного процесу, а також побудову форм відображення і матеріальних носіїв контрольної інформації 
такого змісту, який у найбільшій мірі задовольняв би вимоги ефективного управління; деталізацію 
місць (точок) контролю та відповідальності; високий рівень обґрунтованості (доказовості), повноту і 
якість висновків внутрішніх аудиторів; неухильне підвищення продуктивності праці аудиторів 
завдяки впровадженню наукової організації їх праці, чіткий розподіл обов’язків, застосування 
ефективних методів контролю, постійне підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів і зростання 
їхнього професійного рівня; впровадження комп’ютерних технологій у контрольний процес; 
планування внутрішнього аудиту на всіх фазах і етапах контрольного процесу; можливість 
подальшого розвитку форм і нових методів контролю.  

Таким чином, до важливих передумов раціональної організації внутрішнього аудиту слід 
віднести високу кваліфікацію і ділові й особисті якості керівника аудиторської служби та внутрішніх 
аудиторів. Вони повинні мати відповідну професійну підготовку, достатній практичний досвід, 
ерудицію, здатність адекватної оцінки подій, володіти елементами загальної та спеціальної культури.  
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Перехід економіки до ринкових умов господарювання обумовив потребу реформування 

аграрних підприємств на приватних засадах. Трансформування підприємств сільського господарства 
привело не тільки до зміни форм власності, а й суттєво вплинуло на систему взаємовідносин їх з 
бюджетом та позабюджетними фондами, методи управління виробництвом, здійснення контрольних 
процедур за діяльністю суб’єктів аграрного сектора. 

В сучасних умовах значно ослаблені функції державного фінансового контролю за діяльністю 
сільськогосподарських підприємств, які обмежуються контролем за сплатою податків, використанням 
бюджетних коштів, що виділяються державою сільськогосподарським товаровиробникам, та 
контролем діяльності підприємств за завданнями правоохоронних органів. Триває негативна 
тенденція до зниження ролі внутрішнього контролю як важливого чинника впливу на прийняття 
ефективних управлінських рішень в галузі. 

Значний вклад у становлення та розвиток внутрішнього контролю в Україні зробили відомі 
вітчизняні вчені-економісти Білуха М.Т., Бодюк А.В., Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М., Нападовська 
Л.В., Петрик О.А., Рудницький В.С., Усач Б.Ф. та інші. 

Проаналізувавши погляди вітчизняних учених-економістів з питань внутрішнього контролю, 
ми вважаємо, що він є однією із функцій управління, яка включає в себе систему економічних, пра-
вових, управлінських відносин по спостереженню за виробничо-фінансовою діяльністю підприємст-
ва. Він повинен забезпечувати перевірку виконання завдань і зобов’язань, збереження всіх форм 
власності з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих управлінських рішень, виявляти 
ступінь їх реалізації, відхилення і несприятливі обставини, про що потрібно своєчасно 
проінформувати власників, які спроможні вжити заходів щодо поліпшення  діяльності або запобігти 
прийняттю неефективних рішень. 

Більшість авторів, у тому числі Ф. Ф. Бутинець [1, с.15], Л. В. Нападовська [2, c. 35], сутність 
внутрішнього контролю розглядають як невід’ємну функцію управління. 

З точки зору менеджменту управлінський цикл можна подати в наступній послідовності: 
прогнозування, планування, організація, регулювання, стимулювання, облік, економічний аналіз, 
контроль. 

  Як видно з цієї послідовності, контроль належить до однієї із заключних фаз процесу 
управління. Однак сам процес управління має замкнутий контур, де суб’єкт управління впливає на 
об’єкт управління, а від об’єкта управління до суб’єкта здійснюється зворотний зв'язок. Він 
необхідний для виконання управлінських рішень. Зворотний зв'язок – це й є інструмент контролю з 
боку суб’єкта управління за поведінкою об’єкта управління. Основне призначення внутрішнього 
контролю полягає в своєчасному виявленні можливих відхилень від заданої програми реалізації 
рішень, а також вживанні своєчасних заходів щодо їх ліквідації. В процесі такого контролю первинні 
цілі підприємства можуть модифікуватися, уточнюватися та мінятися з урахуванням отриманої 
додаткової інформації про виконання прийнятих рішень. При цьому вже на перших етапах 
управлінської діяльності при плануванні й організації виникає потреба в контролі за їх правильністю 
та обґрунтованістю. 

Обґрунтовуючи сутність і структуру внутрішнього контролю ми включили до його системи 
також і відомчий контроль, який в даний час, по суті, відсутній у сільськогосподарських 
підприємствах. 
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Найважливішою складовою внутрішнього контролю, на нашу думку, є внутрішньогосподарсь-
кий контроль. Він має бути невід’ємною частиною загальної системи управління сільськогоспо-
дарським підприємством. Його завданням є забезпечення керівників (власників) підприємства 
незалежною, об’єктивною оцінкою відповідності діяльності підприємства встановленим нормам і 
правилам. Він покликаний здійснювати у виробничих підрозділах перевірку господарських операцій, 
пов’язаних із використанням матеріальних, фінансових ресурсів, що забезпечило б недопущення їх 
перевитрат, збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, контроль за раціональним вико-
ристанням трудових ресурсів, постачальницько-збутовою діяльністю, впровадженням прогресивних 
технологій виробництва, і в кінцевому підсумку забезпечувати ефективність роботи підприємства в 
цілому. 

Крім того, впровадження внутрішньогосподарського контролю сприяє  прийняттю ефективних 
управлінських рішень, а також їх виконанню. При цьому слід пам’ятати, що ці аспекти внутрішнього 
контролю перебувають у нерозривній єдності й динамічно взаємодіють в усіх циклах управлінського 
процесу. 

Таким чином, підсумовуючи вищевказане слід відзначити, що внутрішній контроль фактично 
здійснюється в кожному підприємстві, однак нормативною базою підприємницької діяльності в 
Україні не передбачено визначення як самого внутрішньогосподарського контролю, так і відповідних 
його елементів. Як результат в практиці сільськогосподарських підприємств застосування 
внутрішньогосподарського контролю ототожнюється з контролем керівників підприємства, 
бухгалтерським контролем і в окремих випадках діяльністю інвентаризаційної комісії. 

 
1. Контроль і ревізія [підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік 

і аудит” [Текст] / Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. /За ред. проф. Ф.Ф. 
Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2012. – 544 с. 2. Нападовська Л.В. 
Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: [Текст] [монографія] – Дніпропетровськ: 
Наука і освіта, 2000. – 224 с. 3. Рудницький В.С. Шляхи вдосконалення діючої системи контролю та 
пошуку її ефективних форм і методів [Текст] / В.С. Рудницький / Становлення та розвиток обліку, 
контролю і аналізу в Україні: Тези доповіді Міжнар. наук. конф. 16–17 березня 2006 р. / Відп.за вип. 
В.Г.Лінник – К.: КНЕУ, –2006. –  496 с.  
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ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА 

 
Стрімкі зміни економіки в напрямку гармонійності, стандартизації і сталого розвитку 

провокують облікову спільноту по-новому споглядати, оцінювати і фіксувати реальні та умовні факти 
господарського життя.  Але шалена стрімкість цих змін також вимагає переглядати існуючі правила 
бухгалтерського обліку і закостенілу методологію. Потреба у гнучких правилах, інструментах і 
облікових процедурах є очевидною. Також зрозумілим є те, що гнучкість породжує масовий прояв 
креативності в учасників облікового процесу, що на перший погляд нівелює об’єктивність 
бухгалтерських звітів.  Проте, практика доводить цілковиту спроможність облікової системи надавати 
об’єктивну інформацію при умові дотримання учасниками облікового процесу професійної етики і 
оволодіння ними навичками професійного мислення, яке прийнято трактувати в нормативних 
документах як професійне судження.  

Філософія професійного судження бухгалтера на сьогодні не досліджена науковою спільнотою 
в тому аспекті, щоб дати вичерпні відповіді на запитання практиків щодо суті, призначення, рівня 
впливу, відповідальності, характерних ознак тощо. 

Однозначно можна лише трактувати, що рівень професійного судження в процесі підготовки 
бухгалтерської і нефінансової інформації для прийняття управлінських рішень впливає на 
ефективність обліку в системі управління суб’єктом господарювання. 

Професійне судження бухгалтера, з огляду наукових підходів до його сутності, є своєрідним 
професійним підходом до вирішення питань щодо ідентифікації, оцінки, фіксації, класифікації та 
інтерпретації даних про реальні та умовні факти господарського життя економічного суб’єкта. 
Результатом професійного судження бухгалтера є висловлення певної думки, яка може бути виражена 
через первинний документ, зведений документ (у формі реєстру, відомості, журналу тощо), звітність, 
представлену у форматах таблиць з цифровим і текстовим наповненням, графічним або схематичним 
зображенням інформаційних даних, висновками у формі тексту, цифр і відносних показників тощо.  

На наш погляд, професійне судження є безперервним в часі і просторі процесом, який потребує 
уваги до свого здійснення чи то перебігу/існування. Тому з огляду на природу судження як процесу, 
доцільно було б трактувати як професійне мислення, оскільки при цьому більш зрозумілим і 
відчутним є ознака часової безперервності і просторової нескінченності. Отже, при формуванні 
професійного мислення бухгалтера доцільно відмітити визначальні особливості і обмеження такого 
процесу, зокрема: 1) предмет бухгалтерського обліку в його сучасній науковій інтерпретації обмежує 
коло питань його компетенції, що породжує парадокс міждисциплінарного непорозуміння і 
перетягування між ними певних функцій, методів та інструментів; 2) регулюючі обліковий процес 
нормативні документи, принципи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності, етично-моральні стандарти поведінки професійного бухгалтера, визначені 
міжнародними професійними організаціями; 3) пряма залежність якості результату сформованого 
професійного судження бухгалтера від його особистісних рис характеру, рівня опортуністичної  
поведінки, і як наслідок – відчуття відповідальності перед суспільством і власним самоствердженням; 
4) характерна обов’язковість виконання, яка має організаційно-методичний характер і підлягає 
закріпленню Положенням (наказом) про облікову політику суб’єкта господарювання. 

Характерними рисами при формуванні професійного судження бухгалтера є наступні: 1) 
перевалювання власної думки професійного бухгалтера, яка не завжди враховує інші думки з 
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досліджуваного питання; 2) вплив невизначеності щодо вирішення стандартної ситуації у 
майбутньому і ймовірності зміни факторів нестандартного вирішення професійних проблем; 3) 
відсутність повної впевненості і гарантії об’єктивності і неупередженості у висловленні думки; 4) 
базовий рівень знань, кваліфікації, практичних навиків окремого професійного бухгалтера. 

Об'єктами професійного судження бухгалтера є засоби економічного суб’єкта, джерела їх 
походження і господарські процеси. На наш погляд, окремим об’єктом професійного судження 
бухгалтера доцільно виокремити реальні та умовні факти господарської діяльності. 

Під час формування професійного судження бухгалтерський персонал зобов’язаний посилатися 
на визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходу і витрат, що 
наведені в Концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ  
ЯК ЗАСІБ ОПЕРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
У сучасних умовах господарювання зростають вимоги до ефективності управління 

підприємствами, це в свою чергу обумовлює необхідність функціонування аудиту управлінської 
діяльності та підвищення якості його інформаційного забезпечення. Стрімкий розвиток науково-
технічного прогресу, впровадження інноваційних технологій, поява нових організаційних форм 
виробництва зумовлюють ускладнення процесу управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства, передбачають отримання своєчасної, достовірної, всебічної інформації, необхідної для 
ухвалення оптимальних управлінських рішень. Тому з метою ефективного управління бізнесом та 
підвищення якості контрольних функцій виникає нагальна потреба створення системи інфор-
маційного забезпечення при проведенні аудиту управлінської діяльності суб’єкта господарювання [1].  

Оперативний менеджмент потрібно розглядати як своєчасність передачі початкової інформації 
про хід виробництва, швидку її обробку, своєчасне прийняття необхідних рішень і вплив на хід 
виробництва. Дотримання вимоги оперативності управління основним виробництвом забезпечується 
механізацією і автоматизацією труда, застосуванням обчислювальної техніки. Запізнення інформації 
приводить до того, що вона стає менш корисною і потрібною, у деяких випадках навіть шкідливої, а 
рішення, що приймаються далеко не найкращими. Змістом оперативного менеджменту є управління 
основним виробництвом, встановлення місця (цеху, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, 
місяця, декади, зміни), виготовлення виробів, складальних одиниць, деталей; облік фактичного ходу 
виробничого процесу; визначення відхилень від заздалегідь встановленого плану і, нарешті, 
регулювання ходу виробництва, здійснюваного для того, щоб ліквідувати наслідки небажаних 
відхилень і забезпечити своєчасне виконання основних задач оперативного управління [2]. 

Економічний і соціальний прогрес здійснюється на основі усвідомлення взаємної вигоди, яку 
можуть з нього отримати власники, наймані працівники, клієнти та місцеве населення. Але для 
цього треба володіти інструментами, що дозволяють вимірювати ті зміни, які відбуваються на 
підприємстві у зв’язку з його еволюцією. Поряд з тим, що у фінансовій сфері аудит вже став устале-
ною практикою, простежується величезне зростання його значення в галузі соціальних відносин. 
Соціальний аудит здатний дати соціальним партнерам на підприємстві, органам влади, професій-
ним об’єднанням об’єктивну інформацію, яка сформована в результаті обстеження реального стану 
справ та вивірена компетентними й незалежними аудиторами. Ця інформація буде живити 
соціальний діалог і допоможе відповідальним особам зробити більш вивірені рішення, стежити за їх 
реалізацією, прогнозувати можливі труднощі, вчасно впроваджувати необхідні заходи. Соціальний 
аудит дозволить також зміцнити довірчі відносини між підприємствами та інвесторами, що є 
необхідною умовою для сталого розвитку партнерських відносин.  

Удосконаленню теоретичних і практичних аспектів інформаційного забезпечення аудиту та, в 
цілому, контролю у системі управління підприємства присвячені наукові праці М. Т. Білухи, Ф. Ф. 
Бутинця, Н. Г. Виговської, О. О. Гасило, І. М. Дмитренко, М. В. Кужельного, А. М. Кузьминського.  

Значний науковий внесок у розвиток інформаційного забезпечення управлінського контролю 
в Україні зробили такі вчені, як В. Ф. Максімова, С. М. Петренко, І. В. Сіменко, М. Г. Чумаченко, 
В. О. Шевчук та інші. Віддаючи належне науковому внеску зазначених вчених, слід зауважити, що 
питання розвитку аудиту в системі управління висвітлено тільки на етапі виконання управлінських 
рішень або в контексті лише внутрішнього контролю [2]. 

Відсутність наукового обґрунтування аудиту управлінської діяльності, як цілісно 
функціонуючої підсистеми контролю управлінських рішень у системі управління підприємства, 
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визначає необхідність подальшого дослідження його концептуальних засад, організаційно 
методичних основ, що є науковим підґрунтям побудови такого виду контролю управлінських 
рішень з метою оптимізації діяльності господарчої одиниці.  

Основою інформаційного забезпечення аудиту управлінської діяльності можна вважати 
економічну інформацію, що характеризує фінансово-господарську діяльність суб’єктів контролю та 
документально підтверджується у облікових підсистемах.  

В залежності від об’єктів аудиторської перевірки інформаційне забезпечення підлягає 
своєрідної диференціації (розрізненню чи подрібленню).  Необхідно зауважити, що у зв’язку з тим, 
що  досі не існує  чіткої законодавчої регламентації документального забезпечення діяльності в 
сфері управління та, відповідно, в аудиторській діяльності щодо перевірки та оцінювання об’єктів 
управління, суб’єктам господарювання, тому, варто створити таку модель облікової політики 
підприємства, в якої би враховувались вимоги до створення особливого документального забезпе-
чення об’єктів управлінської діяльності. Побудова такої моделі в сучасних умовах господарювання 
сприятиме певній організації адекватного документування управління, яке базуватиметься на 
принципах нормативно-правової регламентації процесів основних функцій менеджменту та 
ефективній організації інформаційного забезпечення аудиту управлінської діяльності й іншим 
видам контролю.  

Таким чином, можна дійти висновку, що вирішення проблематики інформаційного забезпе-
чення на законодавчому рівні та за об’єктами аудиту управлінської діяльності сприятиме 
створенню ефективної системи інформаційного забезпечення, яка задовольнить потреби 
користувачів при здійсненні контрольних функцій в процесі управління підприємством.  

 
1. Гребешков О. Н. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: інформаційні потреби 

та джерела їх задоволення / О. Н. Гребешков // Вісник Хмельницького національного університету. – 
2009. – № 6. – Т.3., С.205–208. 2. Сисоєва І.М. Генезис соціального аудиту.  /Сисоєва І.М., 
Гордополова Н.В., Головай Н.М./Всеукраїнський науково–виробничий журнал “Економіка. Фінанси. 
Менеджмент: актуальні питання науки і практики”.–2019.–№3, с.34-44. 
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ОБЛІК ВИТРАТ І ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
Роль логістичних підприємств у ринкових умовах функціонування економіки України значно 

зростає, у зв’язку з тим, що усі промислові підприємства пов’язані лише з певним колом суб’єктів 
ринкової економіки, які є постачальниками сировини та палива або споживачами готової продукції. 

Продукцією на логістичних підприємствах є перевезення пасажирів і вантажів. Транспортну 
роботу з перевезення вантажів і пасажирів виконують організації різних форм власності. При цьому 
витрачаються виробничі ресурси, які безпосередньо відносяться до процесу перевезення пасажирів і 
вантажів, а також до виконання інших робіт і послуг автомобільним транспортом, які визначені 
технологією і організацією транспортного та експедиційного обслуговування. Крім того, 
підприємства несуть витрати щодо забезпечення вимог якісного транспортного обслуговування, а 
також вимог безпеки вантажів і безпеки перевезень пасажирів. 

Собівартість автотранспортної продукції являє собою узагальнений економічний показник, що 
виражає у вартісній оцінці витрати організації (фінансові, матеріальні, трудові), пов’язані з 
виконанням процесу з перевезення вантажів або пасажирів, технічною експлуатацією транспортних 
засобів, управлінських і комерційних витрат, а також сплати податків. Як економічний показник 
собівартість перевезень має велике значення при оцінці виконання процесу перевезення, оскільки 
чинить основний вплив на формування фінансового результату підприємства і підсумкові показники 
діяльності логістичного підприємства [1]. 

Мета обліку собівартості наданих  споживачам послуг перевезення – це достовірне, повне та 
своєчасне визначення суми усіх витрат, пов’язаних з перевезеннями та іншими роботами і послугами, 
що здійснило логістичне підприємство, включаючи видатки в іноземній валюті, перераховані у 
гривнях відповідно до офіційного курсу НБУ, а також непродуктивних витрат і видатків, допущених 
на окремих ділянках роботи.  

На автотранспортному підприємстві калькуляцію собівартості перевезень проводять за всіма 
видами перевезень та послуг, що надаються, але беруть до уваги особливості їх виконання та порядок 
розрахунку з споживачами. На основі калькуляції собівартості визначають величину витрат, що 
відносяться на одиницю продукції або виконуваних робіт. 

Витрати, які відносяться до собівартості послуг з перевезень, відповідно до економічного 
змісту, групуються за елементами: 

1) витрати на оплату праці; 
2) відрахування на соціальні заходи; 
3) матеріальні витрати; 
4) амортизаційні витрати; 
5) інші витрати [2]. 
До собівартості перевезень включаються витрати, які безпосередньо зумовлені технологією та 

організацією процесів перевезень вантажів і пасажирів та інших робіт і послуг.  
Порядок відображення витрат у бухгалтерськомуі обліку регламентується П(С)БО 16 

“Витрати”.  
Важливими видами витрат логістичних підприємств є: витрати на придбання палива; 

амортизаційні відрахування; витрати на здійснення ремонту та технічного обслуговування 
автомобілів; витрати на заробітну плату водіїв; витрати пов’язані зі сплатою податкових платежів.  
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Для визначення собівартості послуг логістичного підприємства немає потреби застосовувати  
складні методи, оскільки, дана продукція має масовий характер, виробляється простим способом і 
відсутні залишки незавершеного виробництва. На логістичних підприємствах застосовується простий 
метод калькулювання до якого належать: однопередільний та однопроцесний. Однопроцесний метод 
найчастіше застосовується у виробництвах з простим технологічним процесом, позамовний метод 
застосовується для визначення собівартості ремонтів автомобілів та агрегатів.  

Таким чином, вивчення структури витрат і аналіз собівартості дозволяє розробити заходи щодо 
зниження витрат з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 

 
1. Базилюк А.В., Малишкін О.І. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та 

перевезень. Навч. посіб./ А.В.Базилюк, О.І. Малишкін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 
2. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, 
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ  

ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Зміни, що відбуваються в суспільстві, безумовно впливають і на економічний стан та розвиток 

суб’єктів господарювання. Трансформація процесів виробництва і управління на сучасних 
підприємствах вимагає кардинально нових підходів і до формування та підготовки фахівців не лише 
технологічного, а  й економічного спрямування. Жодне підприємство не в змозі обійтись без послуг 
облікових працівників. Тому потреба у висококваліфікованих спеціалістах з обліку існує постійно. 
Варто лише зауважити, що вимоги до них змінюються разом із змінами в розвитку суспільства. Якщо 
в середині минулого століття обліковці, в більшості випадків, виконували функції рахівників, то до 
його кінця вже виникла потреба в залученні їх до процесів управління. 

Проблемам ефективного пошуку вирішення питань забезпечення підприємств, спроможними 
виконувати управлінські функції, обліковцями присвячували в різний час свої дослідження Ф. Ф. Бу-
тинець, С. Ф. Голов, Л. М. Кіндрацька, О. М. Петрук, М. С. Пушкар, В. В. Сопко [1], Л. В. Чижевська 
[2], В. Г. Швець та ряд інших науковців. 

На кожному етапі розвитку суспільства мають змінюватись підходи до підготовки спеціалістів з 
обліку. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) на рівні ОС “Магістр” готують спеціалістів з обліку найвищої 
кваліфікації – головних бухгалтерів. Саме головні бухгалтери, використовуючи облік як мову бізнесу 
вирішують фінансову “долю” підвладних їм підприємств. Від їх компетентності та кваліфікації 
залежить яким буде фінансовий стан  цих підприємств. 

Дослідження процесу підготовки магістрів з обліку в різних ВНЗ свідчать про неоднорідність 
даного процесу, що не може бути прийнятним. Відмінність навчальних планів спостерігається і в 
наборі дисциплін і в кількості годин виділених на їх аудиторне викладання, що негативно впливає і на 
структуру тематики і на обсяг необхідного матеріалу. Основи обліку, являючись нормативною 
дисципліною, в більшості випадків, скоординовані між ВНЗ і за кількістю годин і за тематикою, а 
інші дисципліни потребують вивчення та координації. 

 Ринок праці формує вимоги і до працівників з обліку, що потребує кардинальних змін від 
початкового процесу теоретичного навчання і до завершальної стадії – практичної підготовки. Варто 
звернути увагу на збалансованість навчальних планів в розрізі спеціальностей і ВНЗ.  

 
1. Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: Основи теорії та концептуальні засади 

побудови. – Навч.-метод. посібник. – К.: Товариство “Знання” України, 2002. – 231 с. 2. Чижевська 
Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Наукова 
доповідь за дисертацією на здобуття наук. ст. д.ек.наук, 08.00.09. – Житомир, 2007. – 80 с.   
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЗВІТУ  
ПРО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 
Наразі Україна проходить етап стрімкої зміни усталених прийомів та правил формування 

структури інтегрованої звітності, що може складатися як із фінансових та нефінансових показників. 
Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] чітко встановлено 
хто має право або зобов’язаний подавати звіт про управління, який і є аналогією інтегрованої 
звітності. Звіт про управління – це документ, в якому компанія розповідає про свої поточні справи і 
плани на майбутнє. Звіт цей повинен містити як фінансову, так і нефінансову інформацію, яка 
описує, в якому стані знаходиться компанія і розкриває ризики для її діяльності.  

Звіт з управління є формою нефінансової звітності, складання та оприлюднення якої є 
базисом забезпечення прозорості, інвестиційної привабливості та стратегії довгострокового сталого 
розвитку підприємства. Відсутність чітких законодавчих вимог до формування змісту, структури, 
показників Звіту про управління призвело до формування наукових дискусій щодо вирішення 
зазначених проблемних питань [2, с. 263].  

Закон не пояснює такі подробиці, але Директива ЄС [3], яка лежить в основі змін, і Постанова 
НБУ про фінансової звітності банків [4] розкривають ці поняття. Фінансова інформація – це дані 
про перспективи та стратегії розвитку підприємства, його діях за звітний період: покупці акцій або 
ж використанні фінансових інструментів, наприклад, облігацій, ф'ючерсів або опціонів. А також 
про ризики – це цінові, кредитні та інші, з якими компанія зіткнулася і до яких у неї є схильність. 
Дані про фінанси зі звіту про управління доповнюють фінзвітність. 

До не фінансової інформації відносяться показники впливу на навколишнє середовище і 
персонал, досліджень, розробок і благодійності. Наприклад, банки, у яких більше 500 
співробітників, повинні також розкривати інформацію про дотримання прав людини та боротьби з 
корупцією. 

Тільки 5% підприємств України будуть формувати і подавати звіт про управління. Більше 
того, тільки незначна частина і це будуть тільки великі підприємства, що мають балансову вартість 
активів від 20 млн. євро, чистий дохід від реалізації від 40 млн. євро та середня кількість 
співробітників від 250 чоловік. 

Звісно, великі підприємства не тільки мають фінансову можливість забезпечити процес 
формування звітності, який наразі є коштовним, але ще й можуть “щось” показати. При цьому, 
головною проблемою є відсутність стандартизації. Великі підприємства є найбільшими об’єктами 
забруднення навколишнього середовища. Тому дозволена варіативність показників звіту про 
управління дає можливість приховувати зловживання та неконтрольовані викиди забруднюючих 
речовин. 

Перспектива розвитку нефінансової або інтегрованої звітності полягає у стандартизації звіту 
про управління. Ця стандартизація повинна мати межі дозволених форматів для окремих галузей чи 
видів виробництв. Якщо це металургія, то обов’язкове показники не тільки забруднення, а 
показники зменшення. Отже, стандартизація звітності про сталий розвиток неминуча. Більше того, 
ця стандартизація повинна вплинути на переосмислення та спонукання середніх і малих 
підприємств до такої ж участі. У перспективі їх також зобов’яжуть формувати звіти про управління 
чи розширену фінансову звітність показниками соціальної та екологічної діяльності. 

Можливо, зараз контролюючі органи і не прочитають звіт, тому що вони самі ще не встигли 
підготуватися до цих змін. Але якщо через кілька років хтось поскаржиться на ваше підприємство, 
будьте впевнені, що ваш звіт про управління вивчать з усією ретельністю. І якщо виявиться, що 
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ваша компанія не дотримувалася відповідальних підходів до ведення бізнесу, то, як і в Європі, її 
чекає скандал і справою у суді. 

Тому звіт про управління – це не просте папірець, до підготовки якої можна підійти 
формально. У назві є слово “звіт”. Тому цей документ несе не тільки інформаційне навантаження та 
зміст, але і впливає на подальші висновки щодо корпоративної свідомості підприємства: 
відношення до етики, захисту прав працівників, людини, навколишнього середовища. 
Підприємство не повинно соромитися своїх невдач та можливих ризиків. Саме відкритість а не 
“відбілювання репутації” повинно бути на першому місці при складанні звіту про управління. 

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 р. 

№ 996-XIV. Дата оновлення: 18.09.2018 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата 
звернення: 09.09.2019). 2. Новіченко Л.С. Актуальні питання формування звіту про управління 
підприємством. Економічний аналіз. 2018 рік. Том 28. № 4. С. 258-264. 3. Directive 2013/34/EU of the 
European parliament and the council of 26 June 2013 on the Management financial statements, consolidated 
financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of 
the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. 
URL: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf. 4. Про затвердження Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Постанова Правління 
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11. 



 191 

В. В. Сопко, О. М. Ромашко 
Київський національний торговельно-економічний університет 

 
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ВИТРАТ  

ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
 
Однією із найважливіших економічних категорій, об’єктів обліку та показників діяльності 

суб’єктів господарювання є витрати. І так склалося історично, що витрати мають безпосередній вплив 
на фінансовий результат діяльності підприємства, тим самим визначаючи його не тільки поточний, а 
й майбутній розвиток.  

Система управління витратами займає належне місце у загальній системі управління 
підприємством, а особливе місце у ній належить їх обліку і контролю. Бухгалтерський облік надає 
інформацію, яка необхідна для прийняття рішень різної спрямованості . Це стосується і інформації 
щодо бухгалтерського обліку витрат підприємства.  

На сьогодні для бухгалтера чи не одне із найактуальніших питань є  визнання та оцінка витрат 
підприємства. Саме від повноти і достовірності отриманої керівництвом інформації залежить 
прийняття управлінських рішень. Отже, правильність їх оцінки на дату операції та дату звітності 
впливає на достовірність інформації про фінансові результати роботи підприємства. 

Трактування категорії “витрати” розглядаються у законодавчих та нормативно-правових актах 
України з бухгалтерського обліку й оподаткування. Так, у Національному положенні (стандартів) 
бухгалтерського обліку) 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” зазначено, що витрати – це 
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять 
до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 
розподілення власниками) [3]. Податковий кодекс України розглядає витрати як показник, який 
враховується при визначенні бази оподаткування для розрахунку податку на прибуток. Порядок 
справляння податку на прибуток регламентовано розділом ІІІ ПКУ [1]. 

Уже понад чотири роки, а саме з 1 січня 2015 року була запроваджена  нова концепція 
оподаткування податку на прибуток. Об’єктом оподаткування став фінансовий результат, визначений 
за даними бухгалтерського  обліку з урахуванням податкових різниць. Коригування фінансового  
результату на податкові різниці зводиться до того, що деякі бухгалтерські  облікові показники, які 
впливають на фінансовий  результат, будуть заміняти аналогічними показниками, розрахованими за 
податковими правилами.  При аналізі податкових різниць встановлено, що більшість із них виникає в 
результаті відмінностей в обліку витрат підприємства[1]. 

У П(С)БО 16 “Витрати” [4] розкриті методологічні засади ведення бухгалтерського обліку 
витрат, а саме, розглянуто їх склад, порядок визнання та відображення у фінансовій звітності. 

Відповідно до П(С)БО 16 “Витрати“, витрати визнають у звітності в момент вибуття активу або 
збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу, на  основі систематичного 
та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні 
вигоди [4]. 

На сьогодні, у системі обліку здійснюється постійна орієнтація національних стандартів обліку 
на загальноприйняті – міжнародні стандарти фінансової звітності [2]. Але, у складі Міжнародних 
стандартів фінансової звітності відсутній аналогічний стандарт, а це, в свою чергу, ускладнює процес 
управління витратами.  

Витрати, згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, можуть виникати не тільки в 
результаті вибуття активів, а й у випадках, коли вибуття активів не відбувається, але їх вартість 
зменшується (наприклад, витратами визнається зменшення вартості активів у результаті їх уцінки). 

Основною проблемою при визнанні витрат та їх оцінці є розбіжності, що існують між П(С)БО 
та МСФЗ в частині відображення витрат.  
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Порівнюючи оцінку та визнання витрат за Міжнародними стандартами фінансової звітності, 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку можна зробити висновок, що основними 
ознаками порівняння є: визначення терміну витрат, класифікація та групування витрат, елементи 
витрат, визнання витрат та оцінка витрат. 

Щодо порівняння витрат за елементами, то слід відзначити, що МСФЗ передбачає 
класифікацію за характером витрат та функцією витрат. 

При оцінці витрат слід врахувати , що в МСФЗ та П(С)БО відсутні спеціальні правила оцінки 
витрат, але така оцінка міститься в окремих стандартах з врахуванням особливостей оцінки витрат 
при здійсненні операцій з активами, зобов’язаннями та капіталом. 

 
1. Податковий кодекс України.  № 2755-VI від 02.12.2010. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http: zakon.rada.gov.ua. 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/ control/publish/article/ 
main?art_id=92410&cat_id=92408. 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
“Загальні вимоги до фінансової звітності” ; затверджено Міністерством фінансів України від 
07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 366860&cat_id=285157. 4. Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” затверджено Міністерством фінансів України 
від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =366 860 &cat_id=. 
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ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА:  
ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ 

 
Будівельна галузь в Україні активно розвивається за останні роки. Прямі інвестиції в будівництво 

станом на 01.01.2019 р. становили 291930,1 тис. доларів США, а на 01.07.2019 р. зросли до 296702,9 тис. 
доларів США. Спостерігається динаміка зростання показників площ нового будівництва. Так у 2017 р. 
розпочато будівництво загальною площею 11368 тис. м2, у 2018 р. – 16706 тис. м2 (в т.ч. житлової 
нерухомості – 12873 тис. м2), а за 6 місяців 2019 р. – 8304 тис. м2 (в т.ч. житлової нерухомості – 5655 тис. 
м2) [1]. Статистичні дані свідчать про орієнтування будівельної галузі саме на житлову нерухомість, яку 
купують фізичні особи. Однак відомі афери у цій галузі, а також висока вартість та тривалість житлового 
будівництва істотно ускладнили механізми його фінансування, що своєю чергою обумовило певну 
невизначеність їх облікового відображення й оподаткування. 

Не зважаючи на значну кількість законодавчо визначених механізмів (через фонди фінансування 
будівництва, інститути спільного інвестування, фонди операцій із нерухомістю, випуск цільових 
облігацій), на ринку житлової нерухомості для фінансування і подальшого продажу нерухомості активно 
використовують форвардні контракти. При їх використанні компанія-забудовник укладає договір з 
товарною біржею щодо надання послуг з організації та проведення публічних аукціонів з продажу 
майнових прав на нерухоме майно, котра після проведення публічного аукціону реєструє укладені 
форвардні контракти між забудовником та покупцем – корпоративним інвестиційним фондом (КІФ).  

Компанія з управління активами від імені КІФу відчужує потенційним покупцям майбутньої 
нерухомості (які приймають участь в публічному аукціоні на товарній біржі) форвардні контракти за 
обумовленою з забудовником ціною, що дорівнює прибутку, закладеному в ціні майбутньої нерухомості. 
Між забудовником та інвесторами укладаються договори купівлі-продажу майнових прав на майбутню 
нерухомість на виконання форвардного контракту. Договір купівлі-продажу майнових прав укладається з 
відкладальною умовою і підлягає виконанню з моменту пред’явлення інвестором забудовнику 
придбаного форвардного контракту до виконання. Договір передбачає оплату майнових прав на 
майбутню нерухомість за собівартістю їх будівництва в процесі будівництва. По завершенню будівництва 
забудовник передає нерухомість як сукупність майнових прав на підставі акту прийому-передачі власнику 
форвардного контракту, котрий, як кінцевий інвестор оформлює свідоцтво на право власності на 
нерухоме майно. При цьому, інвестори захищені від “подвійних продажів”, оскільки мають виключне 
право на придбання майна за договором купівлі майнових прав. Така специфіка договірних 
взаємовідносин та процедура виконання форвардного контракту потребують відповідного відображення у 
бухгалтерському обліку. 

Реалізовані форвардні контракти у забудовника обліковуються на позабалансовому рахунку 03 
“Контрактні зобов’язання”, а надходження коштів за ними відображається як кредиторська заборгованість 
проведенням Дт 311 Кт 681. Враховуючи те, що відповідно до статті 196.1.1 Податкового кодексу випуск і 
реалізація форвардних контрактів не оподатковується ПДВ, а авансова оплата за майбутню нерухомість є 
об’єктом оподаткування, вважаємо за доцільне розмежувати на додаткових субрахунках до рахунку 681 ці 
два види авансових виплат. Таким чином, саме закладений прибуток не буде оподатковуватись ПДВ. 
Однак, попередня оплата за договорами купівлі-продажу майнових прав на майбутню нерухомість є 
об’єктом оподаткування ПДВ і величина його сплати буде залежати від попередньо понесених витрат на 
придбання матеріалів, робіт, послуг, які містять податковий кредит. 

Продаж нерухомості як сукупності майнових прав на користь інвестора здійснюється за 
собівартістю її будівництва на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, у зв’язку з чим 
податкові зобов’язання забудовника зменшуються на раніше накопичений податковий кредит з ПДВ, а 
дохід зменшується на сукупні витрати. І, у разі зростання звичайних цін на цей товар, не потрібно 
дораховувати податкові зобов’язання з ПДВ, якщо ціна контракту є меншою. 
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Іншим способом фінансування будівництва є створення житлово-будівельних кооперативів (ЖБК). 
Відповідно до такого механізму фінансування від покупців надходить як внески до пайового капіталу 
такого ЖБК, і як операції із придбання корпоративних прав не оподатковуються ПДВ. Упродовж 
здійснення будівництва кооператив накопичує податковий кредит з ПДВ за придбані будівельні матеріали 
чи виконані роботи (якщо він відразу зареєструється як платник цього податку). Члени кооперативу 
вносять пайові внески з метою отримання квартири, але після завершення будівництва, право власності на 
будинок належить юридичній особі – кооперативу. Таким чином, для офіційного отримання у власність 
квартири пайовик повинен її викупити в кооперативу. Здійснює він це в обмін на свій пай. Тобто 
відбувається погашення корпоративних зобов’язань не грошовими коштами, а майном. Такі операції 
розглядаються як продаж з відповідним визнання доходів і витрат від реалізації, а також оподаткування 
операції з реалізації ПДВ. Однак, при вилученні і обміні паїв в кооперативі залишатиметься неподільний 
фонд, який не повертається членам кооперативу при їх виході. Тобто виникатиме ситуація при якій в 
юридичної особи (кооперативу) буде наявний капітал і жодного засновника. При подальшій ліквідації 
кооперативу зазначений фонд повинен бути перерахований до бюджету або іншої неприбуткової 
організації (наприклад, ОСББ, котре буде в подальшому обслуговувати об’єкт житлового будівництва). 

Отже, на ринку існують різні механізми фінансування будівництва. При використанні форвардних 
контрактів в них закладена величина очікуваного прибутку, але він може суттєво змінитись у разі 
коливання ринкових цін на будівельні матеріали чи роботи, адже змінювати ціну продажу, яка 
обумовлена в форвардному контракті, не можна. При фінансуванні будівництва з використанням 
житлово-будівельних кооперативів виникають втрати на суму неподільного пайового фонду. Різні 
механізми фінансування будівництва призводять до певних особливостей договірних взаємовідносин між 
покупцем та забудовником, котрі впливають на специфіку оформлення майнових прав на збудоване 
житло покупцем; мають суттєвий вплив на оподаткування ПДВ та податком на прибуток (що загалом 
впливає на вартість збудованого житла), а також на обліково-аналітичне відображення господарських 
операцій з будівництва житла у забудовника. 

 
1. Державна служба статики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI  



 195 

О. С. Степанюк 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ  
ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

 
В сучасних умовах господарювання дефіцит оборотних активів суб’єктів господарювання є 

значною перешкодою успішної діяльності та призводить до необхідності пошуку внутрішніх резервів 
для більш ефективного їх використання. Раціональне формування та ефективне використання 
оборотних активів суттєво впливає на видобуток нафти і газового конденсату, фінансові результати 
підприємства та його фінансовий стан, що дозволяє досягти успіху з мінімально необхідним рівнем 
ресурсів. Для цього система управління оборотними активами повинна діяти ефективно, а її 
оцінювання є необхідним етапом цього процесу. 

Отже, однією з умов здійснення господарської діяльності підприємства є наявність оборотних 
активів. Для оцінки ефективності їх використання доцільно визначити понятійний апарат, що 
використано в дослідженні, адже проблема різнорідності понятійного апарату у професійній і 
науковій літературі з питань економіки, фінансів, обліку та управління спричиняє достатньо багато 
термінологічних розбіжностей.  

В економічній літературі з досліджень сутності, джерел виникнення, особливостей класифікації 
оборотних активів використовуються різні терміни для позначення одного і того ж поняття : “оборот-
ні активи”, “оборотні кошти”, “оборотний капітал”, “робочий капітал”, “оборотні засоби”, “оборотні 
фонди”, “мобільні активи” та інші.  

Сучасні економісти в наукових працях з теорії економіки та управління для визначення 
оборотних засобів використовують такий підхід – це активи, які регулярно відновлюються для 
забезпечення господарської діяльності і цілком споживаються протягом одного року чи одного 
операційного циклу, якщо він довший за рік [1; 2, с. 43].  

Частіше під оборотними активами розуміють частину матеріально-речових цінностей і 
грошових коштів, а також, якщо орієнтуватися на фінансову звітність, поточні фінансові інвестиції, 
витрати майбутніх періодів, податкові суми, які тимчасово знаходяться в розпорядженні 
підприємства, і використовуються в процесі виробництва і реалізації продукції [3, с. 20; 4, с. 10; 5, с. 
61-62].  

Використання терміну “капітал” для позначення оборотних активів має дискусійний характер у 
вітчизняній і зарубіжній літературі. Ми дослідили наявність двох основних підходів: бухгалтерський 
та економічний. Згідно першого капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після 
вирахування його зобов’язань. Формально його представлено в пасиві балансу [6, с. 210; 7, с. 7; 8, с. 
205]. Згідно другого підходу під терміном “капітал” розуміють усі активи підприємства [9, с. 290-292; 
10, с. 52-60; 11, с. 16].  

Проте наявні й модифікації, коли під терміном “капітал” розуміють усі довгострокові джерела 
засобів або коли цей термін використовують для позначення як джерел засобів, так і активів. У 
випадку, коли дають характеристику джерел мова йде про “пасивний капітал” з поділом його на 
власний і залучений [12, с. 78; 13, с. 230-245]. Характеризуючи активи підприємства, говорять про 
“активний капітал” і поділяють його на основний і оборотний [14, с. 43; 1, с. 151].  

Дослідження сутності оборотного капіталу та оборотних активів слід розглядати з точки зору 
системного підходу, тобто підходу, за якого будь-який об’єкт розглядається як сукупність елементів, 
має цілі, ресурси, зв’язки з внутрішнім середовищем та зворотній зв’язок. Оскільки основними 
властивостями системи є її цілісність, а цілісність системи характеризується її структурністю, під 
якою слід розуміти сукупність компонентів системи та їх зв’язків, які визначають внутрішню будову і 
організацію об’єкта. З допомогою системного методу доцільно розглянути дані складні поняття, що 
складаються з окремих взаємопов’язаних підсистем, які, в свою чергу, також можуть бути 
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розділеними на складові елементи, одночасно визначивши відносини мінливої інтенсивності 
взаємодії між елементами системи. Отже, в економічній літературі не простежується очевидна межа 
між поняттями оборотних активів і оборотного капіталу, але й не простежується єдиного підходу в 
термінології.  
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Національна академія статистики, обліку та аудиту 

 
КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

“ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ” МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
З урахуванням комплексу теоретичних положень, нормативно-законодавчих документів варто 

зосередити увагу на освітньо-професійну програму вищої школи, в якій компетентність фахівців 
економічної галузі трактується, як “високий потенціал функціональної освіти і професійної підготовки для 
обліково-економічної, фінансової, банківської, організаційно-управлінської, аналітичної і дослідної 
діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні й науково-дослідних закладах” . 
З одного боку, виробнича практика до фахівців економічної галузі ставить такі вимоги, як високий 
інтелектуальний рівень, володіння певними професійними, практичними навичками та вміннями, а з 
іншого боку – це наявність належного обліково-економічного досвіду [1, с. 96].  

У широкому колі наукових досліджень ми відокремили підходи до розуміння професійної 
компетентності. В енциклопедії професійної освіти зазначається, що професійна компетентність містить 
не тільки уявлення про кваліфікацію (професійні навички, уміння і знання) а й освоєні соціально-
комунікативні та індивідуальні здібності, що забезпечують самостійність професійної діяльності [2,  
с. 154]. 

“Професійна компетентність” означає сукупність професійно обумовлених вимог, у цьому разі – до 
майбутніх фахівців економічної галузі (бухгалтерів, економістів, фінансистів, банкірів). 

На сьогодні в Україні результатом освіти вважаються підсумкові оцінки в атестаті або дипломі 
випускника. На практиці ж часто спостерігаються протиріччя між записами в дипломі і фактичними 
компетенціями випускника: при інших рівних умовах (вік, освіта, середній бал диплома, займана посада) 
одні фахівці домагаються визначних успіхів, а інші, навпаки, показують явну невідповідність займаній 
посаді. Справа в тому, що, крім посадових обов’язків, необхідний також специфічний набір професійних 
компетенцій. Із викладеного вище можна зазначити, що метою професійної освіти є підготовка 
кваліфікованого фахівця, який має бути здатним до ефективної професійної роботи згідно з його 
спеціальністю на конкуруючому ринку праці [3, c. 48]. 

Для виявлення ж суті поняття “професійна компетентність” нами був проведений контекстуальний 
аналіз за різними джерелами: словниками, енциклопедіями, науковими дослідженнями, навчальними і 
навчально-методичними посібниками, науковими роботами. На основі проведеного аналізу, ми виділили 
такі якості майбутніх фахівців економічної галузі (бухгалтерів, економістів, фінансистів, банкірів), що 
характеризують їх професійну компетентність, а саме:  

– володіння на високому рівні професійною діяльністю в певній галузі;  
– здатність проектувати свій подальший професійний розвиток;  
– здатність нести професійну відповідальність за результати своєї праці;  
– здатність здійснювати виробничі, професійні дії;  
– володіння та впровадження своїх знань за допомогою комп’ютера та автоматизованих систем; 
– ерудованість і знання облікової, економічної, фінансової, банківської нормативно-правової 

бази; 
– знання та вдосконалення Положення стандартів бухгалтерського обліку, Законів України, 

методичних рекомендацій, інструкцій; 
– вмотивованість до праці в професії, задоволення професією;  
– досягнення бажаних перед суспільством результатів;  
– засвоєння норм, еталонів професії, досягнення майстерності в ній;  
– досягнення потрібного рівня професійних якостей, знань і вмінь;  
– збагачення досвіду професії завдяки особистому творчому внеску;  
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– готовність до якісної і кількісної оцінки своєї праці, вміння самостійно це робити [4, c. 47-48]. 
– Науковець Л. Хоружа виділяє такі характеристики професійної компетентності: 
– розуміння суті завдань, що виконуються; 
– знання досвіду в цій сфері й активне його впровадження; 
– вміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам; 
– почуття відповідальності за досягнуті результати, здатність оцінювати власні помилки й 

коригувати їх [5, с. 27]. 
На нашу думку, професійна компетентність є особистісною якістю фахівця, яка характеризує його 

вміння приймати оптимальні рішення, і здатність ефективно їх реалізувати у конкретній сфері практичної 
діяльності, для отримання суспільно визначеного та очікуваного результату. 

Отже, в основі як життєвої, так і професійної компетентності лежить здатність людини до 
прийняття та реалізації самостійних оптимальних рішень із певних питань та водночас брати на себе 
відповідальність за наслідки своїх дій щодо здійснення цих рішень. Як справедливо зауважує Л. Закота, 
“компетентна людина – це та, що спроможна приймати рішення і брати на себе відповідальність за їх 
здійснення” [6, с. 37].  
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Національний університет “Львівська політехніка” 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних 

економічних зв’язків українських підприємців є основою для впровадження в організацію 
бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.  

Поняття “облікова політика” закріплено законодавчо й офіційно введено до бухгалтерської 
термінології з початком реформи системи бухгалтерського обліку – 1 січня 2000 року. Статтею 1 
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] облікову політику 
визначено як сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для 
складання та  подання фінансової звітності. Отже, головне призначення облікової політики – 
встановити найвигідніші для конкретного підприємства методи обліку та на їх підставі скласти 
фінансову звітність, що відповідає якісним характеристикам [2, с. 5]. 

Питаннями дослідження суті та порядку формування облікової політики, її основних методів 
та принципів, займались такі науковці, як А. Г Загородній., Г. О. Партин, Л. В. Чижевська, М. С. 
Пушкар, С. О. Ніколаєва, Т. В. Войтенко, М. Т. Щирба, Ф. Ф. Бутинець, Л. М. Кіндрацька та ін. У 
працях цих науковців розкриваються проблеми формування облікової політики, основних аспектів 
її реалізації в практичній діяльності підприємства. Однак, механізм формування та реалізації 
облікової політики підприємства залишається актуальним та потребує подальших досліджень. 

Необхідність формування облікової політики підприємства в ринкових умовах безпосередньо 
пов’язана з переорієнтацією обліку на надання своєчасної, достовірної та неупередженої інформації 
про фінансовий стан та результати діяльності не тільки зовнішнім, а й внутрішнім користувачам 
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В ринковій економіці бухгалтер повинен 
забезпечити контроль не лише за збереженням майна, але і за виконанням зобов’язань – власника 
свого підприємства. Формування облікової політики є важливим і непростим завданням, оскільки 
впливає на фінансові результати й ефективність діяльності підприємства [3, с. 25]. 

Облікова політика підприємства має враховувати такі важливі фактори, як: форму власності 
та організаційно-правову структуру підприємства; вид економічної діяльності, що зумовлює 
особливості та умови облікової роботи; параметри підприємства за обсягами діяльності, 
чисельності працюючих тощо; відносини з податковою системою, наявність пільг та умови їх 
отримання; умови забезпечення підприємства ресурсами та умови реалізації готової продукції; 
умови організації та стимулювання праці, відповідальності тощо. 

Формування та реалізація облікової політики здійснюється на міжнародному рівні, на рівні 
держави, на рівні підприємства. Ці рівні взаємопов’язані між собою. 

Формування облікової політики як на державному рівні так і на рівні підприємства 
здійснюється під впливом багатьох чинників, що зумовлюють різні аспекти регламентації облікової 
політики на кожному із представлених ієрархічних рівнів, а саме: міжнародна облікова політика; 
міждержавна облікова політика; державна облікова політика; галузева облікова політика 
(загальноекономічна ситуація в державі, рівень розвитку ринкових відносин,  податкова політика, 
національні особливості, рівень інтеграції економіки у міжнародне та європейське співтовариство, 
юридичне середовище тощо); облікова політика підприємства (форма власності та організаційно-
правова форма підприємства, вид діяльності, організаційна структура управління та наявність 
структурних підрозділів, особливості оподаткування виду діяльності, поточна та довгострокова 
мета підприємництва тощо) [4, с. 12]. 

Процес формування облікової політики підприємства включає декілька етапів, а саме: 
прийняття рішення про формування облікової політики; формування облікової політики; 
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документальне оформлення облікової політики; розгляд та затвердження облікової політики; 
ознайомлення та використання. Даний процес включає в себе вибір конкретного способу (методу, 
прийому) із загальних, зафіксованих у системі нормативного регулювання, а в протилежному 
випадку формування облікової політики полягає в розробці підприємством індивідуальних 
способів, виходячи із загальних вимог законодавства [5, c. 31-32]. 

Формування облікової політики підприємства залежить від інтересів різних груп користувачів 
облікової інформації і є одним з важливих етапів функціонування підприємства в ринкових умовах 
господарювання, адже від прийнятої облікової політики залежить не тільки фінансовий результат, а 
й фінансовий стан підприємства. Повне та правдиве подання інформації про фінансові результати і 
фінансовий стан підприємства у звітності значною мірою залежить від рівня формування та 
застосування облікової політики, яка би враховувала умови діяльності підприємства, організаційно-
технологічні особливості тощо. Від уміло сформованої облікової політики залежить ефективність 
управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на 
тривалу перспективу. 

Отже, облікова політика – це не тільки сукупність способів ведення обліку, обраних 
відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість 
використовувати різні варіанти відображення господарських операцій в обліку (залежно від 
поставленої мети). Облікова політика будь-якого підприємства повинна дотримуватись принципів 
організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.  
 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 
р. № 966 – XIV. 2. Карп’як Я.С. Організація обліку: навч. посібник / Я.С. Карп’як, В.І. Воськало,  
В.С. Мохняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 368 с. 3. Пушкар М.С., Щирба М.Т. 
Теорія і практика формування облікової політики: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. –  
25 с. 4. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: 
Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с. 5. Сторожук Т.М. Облікова політика 
підприємства: навч. посібник / Т.М. Сторожук. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 
2015. – с. 240. 
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ОБЛІКОВА СКЛАДОВА МЕТОДИКИ ІННОВАЦІЙНО-
ОРІЄНТОВАНОГО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Інтеграція економіки України до Європейського простору вимагає кардинального 

переосмислення методологічних і практичних підходів до відображення і аналізу впливу науково-
технічного прогресу на забезпечення ефективної експлуатації необоротних активів підприємства. 
Своєчасне оновлення виробничих активів або їх модернізація є ключовою умовою 
конкурентоздатності вітчизняного виробництва на міжнародних ринках. За статистичними даними 
у 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно на 22,1% 
більше від обсягу капітальних інвестицій за 2016р. Основним джерелом фінансування капітальних 
інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,9% 
загального обсягу. Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар 
і транспортні засоби – 47,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%. На капітальний ремонт 
активів спрямовано 38,8 млрд.грн капітальних інвестицій (9,4% від загального обсягу). 
Дослідження структури фінансування капітальних інвестицій  за останні роки підтверджує, що 
основним джерелом надходження активів на підприємство є власні ресурси, причому зв`язок між 
фінансовим результатом і сумою капітальних інвестицій спостерігається тільки в науково-технічній 
діяльності і сільському господарстві. 

В свою чергу дослідження результативності інноваційної діяльності промислових 
підприємств за результатами державного статистичного спостереження за формою № ІНН 
“Обстеження інноваційної діяльності підприємств” (за міжнародною методологією) свідчить про її 
низьку ефективність (рис.1): 

 
Рис.1. Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах 

(за даними Державної служби статистики України) 
 
Відсутність системного підходу держави до інноваційно-орієнтованого оновлення активів 

призводить до зниження конкурентоздатності вітчизняних виробників на світових ринках. Вивчення 
досвіду державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн, які мали швидкі темпи 
науково-технічного прогресу довели, що ключовими факторами є комплексна державна політика та 
зміна методології і організації обліку амортизації. Крім застосування прискорених методів та так 
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званої “бонусної амортизації”, що є проявами державного протекціонізму певних галузей економіки 
(США, ЄС) широко досліджуються та застосовуються методики регулювання строків корисного 
використання активів у відповідності до ступеня інноваційності галузі (Корея, Японія, Канада).  

Для підприємств України доцільно застосовувати комбінований підхід до амортизаційної 
політики. З одного боку необхідність державної підтримки у вигляді можливості включити до витрат 
поточного періоду певний відсоток вартості капітальних інвестицій у вигляді податкової знижки 
(бонусу) буде важелем стимулювання інвестиційної діяльності. З іншого, обмеженість державних 
ресурсів обумовить необхідність окреслення стратегічно важливих галузей, які в найкоротший термін 
зможуть здійснити таке оновлення, підвищити конкурентоздатність і результативність діяльності і, 
відповідно, наповнювати державний бюджет. 

Зміна методології обліку і підходів до класифікації активів потребує більше часу, однак саме це 
дозволить в перспективі здійснювати таку амортизаційну політику, яка буде відповідати вимогам 
науково-технічного прогресу і забезпечувати підприємства ресурсами для своєчасного відновлення 
виробничих потужностей. В основу пропонованої класифікації основних засобів покладений 
інтегрований показник ступеня інноваційності галузі, в якій застосовується такий актив і тривалості 
його життєвого циклу (у відповідності до середнього показника за даними статистичних спосте-
режень всесвітнього банку). Для здійснення такої методологічної зміни строків корисного викорис-
тання необхідні дані суцільного статистичного спостереження, які дозволять оперативно моніторити 
результати здійснення додержавної амортизаційної політики та будуть слугувати підґрунтям для 
можливої зміни коефіцієнтів регулювання строків корисного використання у відповідності до 
економічної ситуації в галузі. 

Таким чином, ключовими напрямами формування дієвої амортизаційної політики, спрямованої 
на стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності повинні стати: 

1. Централізація і концентрація повноважень і відповідальності за здійснення амортизаційної 
політики на рівні міністерства економічного розвитку і торгівлі. 

2. Зміна методології обліку і звітності з метою підвищення відповідності амортизаційної 
політики вимогам науково-технічного прогресу. 

3. Організація оперативного зв`язку і отримання результатів здійснення амортизаційної 
політики з метою моніторингу ефективності її здійснення і контролю за використанням 
амортизаційного фонду підприємства. 

 
1. Baldwin, J., Liu, H. and M. Tanguay (2015), “An Update on Depreciation Rates for the Canadian 

Productivity Accounts”, Statistics Canada. 2. Bank of Korea (2012), “Measuring Service Life of Assets in 
Korean Manufacturing”, Quarterly National Accounts Review, 2012-01, Bank of Korea. 3. Crawford, M., 
Lee, J., Jankowski, J.E. and F.A. Moris (2014), “Measuring R&D in the National Accounting System”, 
November 2014. 
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ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ 

СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ І МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Дивідендна політика, як елемент загальної фінансової політики підприємства, 

спрямована на зростання його ринкової вартості та полягає в оптимізації пропорцій між частинами 
прибутку, спрямованими на споживання та капіталізацію. 

З економічної точки зору дивіденди є формою індивідуального привласнення доходу 
(визначеної його частини), яка характеризується двостороннім взаємозв’язком відносин власності і 
розподілу, тобто регламентація процесу нарахування й виплати дивідендів створює економічний 
важіль паралельного впливу як на відносини власності, так і на відносини розподілу. Економічна 
відмінність і специфіка даного впливу характеризується двома основними аспектами: частковий 
вплив дивідендної політики на відносини власності розглядається як результат участі у цих 
відносинах; на відносини розподілу – як спосіб привласнення певної частини прибутку. Вказані 
аспекти визначають параметри класичної моделі дивідендної політики підприємств [1, с. 218].  

Найбільш поширеними у світовій економіці теоріями, пов’язаними з формуванням 
дивідендної політики, є: 1) теорія незалежності дивідендів; 2) теорія переваги дивідендів; 3) теорія 
мінімізації дивідендів; 4) сигнальна теорія дивідендів; 5) теорія відповідності дивідендної політики 
складу акціонерів.   

Ні одна з теорій дивідендної політики не може надати вичерпну відповідь, як обрати 
оптимальну дивідендну політику, формування якої  необхідно розглядати як динамічний процес. 
Також не можна стверджувати, що існує універсальна дивідендна політика, яка б забезпечила 
досягнення усіх цілей і завдань, які носять протирічливий характер. Всі типи дивідендної політики 
мають свої переваги та недоліки, а також обмеження щодо їх застосування. Більшість вітчизняних 
акціонерних товариств взагалі не розробляють власну довгострокову дивідендну політику [3]. 
Серед компаній, що сплачують дивіденди, переважають компанії з державними корпоративними 
правами. Відповідно до законодавства вони повинні спрямовувати на сплату дивідендів частину 
чистого прибутку, яка є не меншою, ніж встановлений базовий норматив [2, с. 222]. 

Ученими США встановлено, що коли компанії оголошують про скорочення дивідендів, 
ринкова вартість їх акцій падає приблизно на 4,5 %. В той же час, у відповідь на повідомлення 
щодо збільшення дивідендів ціна акцій зростає лише на 1 %. Крім того, доведено також, що 
інвестори за інших рівних умов готові платити непропорційно дорожче за акції компаній, які з 
часом підвищили свої дивіденди [4, с. 135].  

Проф. Бруханський Р. Ф. за результатами вивчення вітчизняної та світової практики 
нарахування й виплати дивідендів доводить наявність принципово відмінних підходів і видів 
дивідендної політики залежно від критеріїв, які застосовуються в процесі нарахування дивідендів: 
1) стабільної питомої ваги дивідендів у прибутку (обмежує дію суб’єктивних факторів при 
визначенні розміру поточних дивідендів; обсяг виплат перебуває у прямій залежності від розміру 
прибутку; виникає суттєве обмеження інвестиційних можливостей підприємства у випадку 
одержання незначної маси прибутку); 2) фіксованих дивідендних виплат (дивіденди виплачуються 
у попередньо визначеному стабільному розмірі; акціонер практично не зацікавлений у збільшенні 
обсягу прибутку); 3) постійного росту дивідендів (в основі даної політики лежить, передусім, 
психологічний фактор впливу; дивіденди в більшості випадків штучно занижені; орієнтація на 
перспективу); 4) стабільності виплат (підприємство з метою підтримання сприятливого інвестицій-
ного іміджу стабільно сплачує дивіденди за будь-яких результатів діяльності); 5) залишкова 
політика (дивіденди формуються згідно залишкового принципу – після задоволення всіх потреб 
підприємства щодо розподілу прибутку; існує фактор ризику недоодержання доходів); 6) повної 
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капіталізації прибутку (реінвестування отриманих доходів; повна невиплата дивідендів або 
альтернативний шлях отримання доходу у вигляді цінних паперів шляхом збільшення обсягу 
персонального статутного внеску) [1, с. 218]. 

Кожен із представлених видів дивідендної політики може використовуватись підприємством 
протягом певного періоду діяльності заради досягнення певної мети. Вибір і практична реалізація 
конкретного виду дивідендної політики підприємства зумовлена рядом факторів економічного, 
правового, адміністративного, соціального впливу. Таким чином, періодичне застосування конкрет-
ного варіанту дивідендної політики вимагає виваженого економічно обґрунтованого підходу з 
врахуванням особливостей національної економіки, специфіки конкретного підприємства та 
стратегічних завдань діяльності. 

Стратегічний менеджмент сучасного підприємства повинен враховувати два важливих 
аспекти: 1) інтереси учасників в отриманні максимального прибутку; 2) стратегічну позицію 
підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності.  

Вивчення світового досвіду формування й розвитку дивідендної політики підприємств вказує 
на існування третього, не менш важливого, фактора впливу на зміст дивідендної політики – 
врахування економічних інтересів підприємства як суб’єкта фондового ринку (емітента цінних 
паперів).  

Таким чином, дивідендна політика підприємств повинна формуватися в розрізі наступних 
аспектів: 1) забезпечення економічних інтересів співвласників в отриманні оптимального, а не 
максимального прибутку; 2) часткове систематичне і цілеспрямоване реінвестування прибутку з 
метою розширеного відтворення; 3) підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою 
залучення інвестицій; 4) створення стабільного стратегічного іміджу підприємства. 

 
1. Бруханський Р. Ф. Трансформація дивідендної політики сільськогосподарських підприємств з 

позиції стратегічного менеджменту. Наука молода. Тернопіль : Економічна думка, 2009. № 12.  
С. 218-220. 2. Великий Ю.М., Велика О.Ю. Особливості дивідендної політики українських корпорацій. 
Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 219-223. 3. Меренкова Л. О. Типи 
дивідендної політики підприємства та їх особливості. Ефективна економіка. 2016. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5328. 4. Тарасенко С. І. Дивідендна політика та вартість 
компанії. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2012. Випуск 3 (13).  
С. 131-140. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
ТА СИСТЕМНІ ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

 
Становлення інноваційної економіки в Україні відбувається на тлі світових кардинальних 

змін – диверсифікації інноваційної економіки, яка зміщує акценти економічного розвитку 
розвинених країн. Країни ж з 3-м та 4-м технологічними укладами, якою є Україна, не застосовують 
високі технології, оскільки матеріально-технічна база їх виробників не спроможна їх використо-
вувати. Для цього потрібно створити сприятливе середовище та відповідний економічний базис. В 
цьому напрямку є певні напрацювання щодо податкових змін в умовах становлення інноваційної 
економіки України –  розробки, виконані за участю [1] або під керівництвом [2] автора, серед яких: 
концептуальний підхід до здійснення системних змін податкового стимулювання інноваційного 
розвитку підприємств стратегічного значення та відповідна концептуальна модель. 

Остання враховує кардинальні зміни світової економіки останніх часів – зміну сутності та 
впливовості інновацій внаслідок інтелектуалізації економіки, розширення їх ринку та учасників 
цього ринку, відкриті інновації, прискорене формування технологічної структури та посилення 
стимулюючого впливу податкових важелів.  В її основу, на підставі  адаптації [1-2] з врахуванням 
узагальнень [3-4] покладено сім основних припущень та аргументів.  

По-перше, існує кілька типів носія інноваційного розвитку. Це: а) власне розробник 
інноваційної ідеї – людина-інноватор; б) організаційні та інституційні утворення, що виконують 
інноваційну функцію на своєму рівні. Їх різновиди – 1) інноваційні та інноваційно-активні 
підприємства, включаючи малий бізнес у формі ФОП; 2) їх об’єднання (інноваційне партнерство та 
інноваційні кластери); 3) держава як гарант інноваційного розвитку в цілому; 4) об’єднані 
територіальні громади; 5) різні державні, вітчизняні та іноземні приватні і громадські організації 
інноваційної спрямованості, що утворюють національну інноваційну інфраструктуру.  

По-друге, податкове стимулювання має охопити перші три типи носіїв інноваційного 
розвитку (інноваторів, підприємства, кластери та партнерство, організації інноваційної спрямова-
ності) таким чином, щоб: створити привабливі умови для їх інноваційної діяльності та інновацій-
ного пошуку, а четвертому типу (державі) – забезпечити  складом та механізмом застосування 
податкових важелів економічні та організаційні можливості для інноваційного розвитку країни в та 
її підприємств. 

По-третє, системні зміни та пріоритетні податкові зміни в умовах становлення іннова-
ційної економіки мають відбуватися за принципами безперервності, обґрунтованості та справед-
ливості способу реалізації відносин з приводу оподаткування, які втілюються у організаційно-
правове забезпечення змін. За цими ж принципами мають застосовуватися інструменти податкового 
регулювання в інноваційній сфері, не посилювати асиметрію податкової системи країни та 
оподаткування [5] за жодним з трьох етапів процесу суспільного відтворення (організації 
виробництва, розподілу, споживання). 

По-четверте, потрібно врахувати зведену типологію інструментів податкового регулюва-
ння, їх різні цілі, механізм дії, напрямки здійснення регулюючого впливу та сфери застосування, а 
також те, що податкове стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств є 
частиною загальної систему податкового стимулювання інноваційного розвитку країни в цілому. 
Тому воно має бути узгоджене на рівні регуляторного впливу, його механізмів та інструментів. 

По-п’яте, системне податкове стимулювання безперервного інноваційного розвитку 
підприємств має бути засноване на оптимізації складу і структури системи податків, політиці 
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низьких податків, рівня базового податкового тягаря і ставок окремих податків, разом із системою 
пільгування, що включатиме податкові пільги і преференції. 

По-шосте, доцільно застосувати біфункціональний підхід, що не ототожнює функціонал 
інструментарію податкового регулювання та роль податків, з певними доповненнями. Роль 
обумовлює існування 2-х домінант (організаційно-управлінська і соціально-економічна), з яких 
перша втілюється у адміністрування податків та друга – у вплив на економічну активність 
підприємств. 

По-сьоме, становлення та диверсифікація інноваційної економіки у світі актуалізує 
розроблення та використання податкових важелів для стимулювання інноваційного розвитку не 
лише вітчизняних підприємств, а й розвитку їх інноваційного партнерства та інноваційної 
співпраці з іншими партнерами. Для цього сферами застосування податкових важелів треба 
визнати: а) інноваційно-інвестиційні проекти, що відповідають національним пріоритетам, 
державній стратегії інноваційного розвитку, які здійснюються підприємствами самостійно та за 
всіма видами і формами інноваційного партнерства; б) інноваційний розвиток підприємств та 
інноваторів – фізичних осіб в частині інноваційних витрат, інноваційної активності (впровадження, 
трансферу), патентування винаходів у секторі базових інновацій за національними пріоритетами; в) 
інноваційне партнерство та інноваційну співпрацю у всіх видах та формах.  

 
1. Filyppova S. The system changes of tax stimulation of industrial enterprises innovative development 

in the conditions of innovative economy formation: [Моногр.] / S. Filyppova, S. Neykov. – Schweinfurt: Time 
Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2017. – 215 p. 2. Нейков С.О. Податкові важелі 
стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / 
С.О. Нейков. – Одеса, 2018. – 251 с. 3. Желізняк Р.Й. Податкове стимулювання інноваційної 
діяльності підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Р.Й. Желізняк. – Львів, 2015. – 225 с. 
4. Богер О.В. Податкове регулювання становлення інноваційної економіки: дис. канд. екон. наук: 
08.00.03 / О.В. Богер. – К., 2016. – 196 с. 5. Подолання асиметрії в податковій системі Україні / А.І. 
Бутенко, Н.Л. Шлафман, О.В. Бовздоренко // Економічний вісник Донбасу. – 20І6. –  № 80 (45). –  
С . 121-129. 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ: ОЗНАКИ НАДАННЯ  

ПОДАТКОВИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ІННОВАТОРАМ  
 
Управління розвитком інноваційного підприємництва в інформаційно-інноваційній економіці 

потребує зміни підходів до надання податкових преференцій інноваторам та перегляду ознак 
надання їх безпосереднім та дотичним суб’єктам інноваційних процесів. Пільги надаватимуться за 
такими ознаками: інноватору-фізичній особі, інноваційному і ін.-активному підприємству (ВІ, ВЕД 
та ПСУ); інноваційному партнерству (ВІ, СУ, ПСУ та ВЕД кожного з них, правовий статус 
партнерства); інноваційній співпраці (ВІ, СУ, ПСУ та ВЕД кожного з них, правова основа 
співпраці). 

Вид інновації (ВІ) – це ознака, яка передбачена для диференціації стимулюючого впливу 
податкового важеля в залежності від прагнення держави стимулювати певні темпи інноваційного 
розвитку (ІР). Для градації інновацій пропонується використовувати типологію за ступенем 
радикальності/інтенсивності інноваційних змін. Принцип їх відбору (рис. 1) – бюджет податкового 
стимулювання ІР має різнорівневе втілення та впливовість податкового важелю для кожного рівня 
радикальності інновацій.  

 

 
 

Рис. 1. Диференціація рівнів податкового стимулювання промислового інноваційного 
підприємництва за ознакою ВІ (джерело: дороблене на підставі [1]) 

 
Інновації 0-го-3-го порядків, що не змінюють функціональних властивостей виробничої 

системи промисловості та промислового підприємства, доцільно стимулювати мінімальним 
впливом податкового важеля (Зона А). Інновації 4-го-6-го порядків, що частково або повністю 
змінюють функціональні властивості виробничої системи, доцільно стимулювати більш активно 
(Зона В). Інновації 7-го порядку, що змінюють основний функціональний принцип виробничої 
системи, мають найвищий ранг для податкового стимулювання. Це – інтелектуальні системи; 
мережеві інфраструктури, платформи, сервіси; смарт-гаджети; програмно-апаратні комплекси; 
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програмні платформи та сервіси; мультиагентні системи у будь-якому секторі податкового 
стимулювання – В, С, D, Е. 

Вид економічної діяльності (ВЕД) – ознака, яка визначає сектори податкового стимулювання 
за видами економічної діяльності. Для промислового інноваційного підприємництва це: В – добувна 
промисловість та розроблення кар’єрів, С – переробна промисловість, D – постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, Е – водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами [2]. Їх обрано з врахуванням відповідності  таким пріоритетам, як: а)  ключове місце в 
системі  господарських  зв’язків; б)  значний вплив на зміну інноваційної структури економіки; в)  
висока додана вартість; г) висока соціальна значущість (за 17 цілями сталого розвитку у їх певній 
комбінації), д) суттєвій вплив на екологію. Пропонується відбирати види економічної діяльності 
КВЕД ДК 009:2010. 

Правовий статус учасника (ПСУ) – це ознака, яка визначає склад податків, які він має 
сплачувати, та пільг, які він має отримувати.  

Склад учасників (СУ) – це ознака, яка дозволяє оцінити доцільність податкового стимулювання 
та переваги певного партнерства, повноту та реальність отримання заявленого інноваційного 
результату, охоплення всіх етапів інноваційного процесу.  

Якщо звернутися до рис.1, то можна відзначити наявність 3-х зон (А, В, С) та 6-х підзон, 
виділених за рівнями стимулюючого впливу податкового важеля, тобто за величиною передбачених 
пільг. Кількість інновацій та інноваційних партнерств, які можуть їх отримати, зменшується в 
напряму руху від зони А до зони С. Кожна зона розподіляється на дві нерівнозначні, де 
комбінуються пільги, інновації, партнери, утворюючі складну систему податкового стимулювання 
інноваційного підприємництва.  

Відтак, застосування запропонованих ознак для податкових преференцій для інноваційної 
діяльності вітчизняних промислових підприємств може стати підґрунтям для системного 
податкового регулювання інноваційної складової економічного розвитку країни та її промислового 
сектору економіки. Він сприятиме розповсюдженню різних форм інноваційного партнерства 
внаслідок переваг, які вони отримають за рахунок застосування багаторівневої системи 
податкового стимулювання. Це стимулює інноваційний розвиток країни.  
 

1. Filyppova S. The system changes of tax stimulation of industrial enterprises innovative development 
in the conditions of innovative economy formation: [Моногр.] / S. Filyppova, S. Neykov. – Schweinfurt: Time 
Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2017. – 215 p. 2.  Кірев О.В. Інформатизація 
економіки як чинник впливу на підприємницьке середовище та бізнес-комунікації промислових 
підприємств / О.В. Кірев, В.Ю. Філіппов // Економіка: реалії часу. – 2018. – № 2 (36). – C. 110-114. – 
Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No2/110.pdf. – Назва з екрана. – Доступно 
на 20.08.2019. 
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постійний розвиток ринкової економіки, вихід вітчизняних промислових підприємств на 

європейські ринки і у зв’язку з цим пошуки та впровадження нових, діючих стратегій управління 
виробництвом вимагають удосконалення виробничого процесу, підвищення ефективності управлін-
ня підприємствами. Враховуючи те, що виробничі підприємства є достатньо матеріаломісткими, 
важливе моментом є забезпечення оптимізації використання фінансових, матеріальних і трудових 
ресурсів підприємства. Внутрішній контроль надає необхідну інформацію керівництву, відповідаль-
ним менеджерам та іншим зацікавленим внутрішнім користувачам для здійснення оперативного 
оптимізаційного впливу на процеси, що здійснюються на підприємстві. Тому інформаційне 
забезпечення внутрішнього контролю витрат підприємств є питанням важливим та актуальним.  

Під поняттям обліково-інформаційного забезпечення контролю підприємства слід, 
насамперед, розуміти дані, які підприємство зберігає, отримує, обробляє, аналізує з метою надання 
результативної інформації для здійснення контролю.  

До основних джерел обліково-інформаційного забезпечення витрат виробничих підприємств 
можна віднести:  

– законодавчі, нормативні та правові акти, що регламентують питання витрат підпри-
ємства; 

– внутрішня нормативно-правова документація з питань планування, обліку і калькулю-
вання собівартості продукції , оцінки та розподілу витрат; 

– первинні документи, що підтверджують існування відповідних витрат;  
– облікові регістри по рахунках 20-26, 65, 66, 90, 91, 93,94,97, 98,79;  
– фінансова (ф.№1, ф.№2) та статистична звітність підприємства 
– нефінансова звітність. 
Дана інформація обробляється за допомогою певних методичних прийомів і процедур. 

Прийоми внутрішнього контролю поділяються на документальні та фактичні. Фактичні прийоми 
внутрішнього контролю застосовуються тільки тоді, коли об’єктом дослідження виступають активи 
підприємства або перевірці підлягає дотримання посадовими особами своїх повноважень. До них 
можна віднести інвентаризацію, службове розслідування, обстеження, експертну оцінку тощо [0]. 

Об’єктами внутрішнього контролю витрат є доцільність їх здійснення, безпосередньо 
документування та облік самих витрат [0]. Розглянемо більш детально методику внутрішнього 
контролю за витратами. 

На першому етапі внутрішнього контролю витрат: вивчаються та аналізується законодавча та 
нормативно-правова база, яка регламентує порядок ведення їх обліку; здійснюється перевірка 
установчих документів, наказів, фінансової звітності, матеріали попередніх перевірок та інша 
документація підприємства, що відображає порядок нарахування і списання витрат діяльності; 
складається робочий план та програму внутрішньої перевірки витрат діяльності, а саме: 
визначається методика їх внутрішнього контролю, прописується дії контролера, послідовність 
перевірки, терміни виконання тощо. 

Другий, основний, етап перевірки пов’язаний із: проведенням аналізу первинних та зведених 
бухгалтерських документів щодо нарахування і списання витрат діяльності; здійсненням суцільної 
перевірки рахунків, що були зазначені вище; перевіркою достовірності показників фінансової 
звітності щодо витрат діяльності підприємств. Перевіряючи витрати діяльності, необхідно 
проаналізувати їх структуру, звернути увагу на статті, які займають найбільшу частку в загальній 
сумі витрат діяльності [3]. 
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Заключний етап включає в себе узагальнення результатів проведеного внутрішнього 
контролю та їх надання керівництву підприємства для прийняття відповідних управлінських рі-
шень. Встановивши відхилення або порушення, контролери оформлюють результати внутрішнього 
контролю витрат діяльності у Звіті про результати здійснення внутрішнього контролю щодо 
перевірки витрат діяльності, обов’язковою складовою якого є пропозиції стосовно усунення 
встановлених недоліків. Інформація, наведена у Звіті, повинна відповідати критеріям законності, 
достовірності, неупередженості, своєчасності та відповідності, аби її можна було використовувати з 
метою подальшого узагальнення і прийняття оптимальних управлінських рішень [0].  

Так, як основним об’єктом внутрішнього контролю є облікова інформація, тому ефективність 
системи управління витратами залежатиме і впливатиме на якість обліково-інформаційного 
забезпечення для прийняття управлінських рішень та покращення фінансових результатів 
діяльності підприємства. Якісність, своєчасність та достовірність необхідної інформації надасть 
можливість системі внутрішнього контролю витрат на виробничих підприємствах попереджувати 
неефективне використання ресурсів, зловживань і порушень. 

 
1. Прокопович Л.Б., Шинкаренко А.В Організація внутрішнього контролю адміністративних 

витрат підприємства/ Л.Б. Прокопович, А.В Шинкаренко // Молодий вчений.-2017.- № 10(50).- С. 
1021-1025. 2. Юрченко О. А. Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності 
/ О. А. Юрченко. // Економічний часопис-XXI. – 2013. – №2. – С. 52–55. 3. Ясінська А. І. Обліково-
інформаційне забезпечення формування системи витрат підприємства / А. І. Ясінська. // Львівська 
політехніка. – 2012. – №3. – С. 293–299. 
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АЛМАЗИ Й СТРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ ТЕОРІЇ 
 
Спроба зробити градацію облікових праць на алмази й стрази пов’язана з певними труднощами. Й 

не тому, що власне відносити праці вчених до української облікової теорії доводиться з певними 
заувагами, бо не всі вони написані в Україні та ще й рідною мовою. Але й послуговуватися дублем на 
кшталт ’’швейцарсько-німецький учений Й.-Ф. Шер’’, думається, неправильно, бо ніяку людину не 
можна поділити навпіл. Також вимушене використання чужої мови навряд чи робить автора іноземцем, 
хоча з історії, особливо художньої літератури чи точних наук, такі спроби відомі. 

Тим паче, що готового матеріалу немає: не вважати ж ним біткий перелік, який наводиться в 
кожному авторефераті з облікової тематики, позаяк це за визначенням неможливе. Навіть з огляду його 
заточеності на діаманти, як витікає зі штампованої  фрази, що неодмінно тут присутня, приміром, такої: 
’’Вагомий/значний/суттєвий тощо внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку здійснили 
провідні/видатні/відомі etc. вітчизняні вчені’’. Бо хоча далі вказуються зо два десятки прізвищ авторів, 
нерідко в частини з яких не завжди є публікації, що дають підстави для таких епітетів – навряд чи такими 
є тези доповіді на якійсь конференції. Більш того, видається, що кожне наступне покоління, яке взагалі-то 
стоїть на плечах попередників, не дивлячись на правомірність віднесення багатьох їхніх праць не тільки 
до алмазів, але й нерідко до діамантів,   нічого про них не знає. Щоби в цьому переконатися, досить 
погортати ті самі автореферати хоч би за останніх 10-ть років.  

Зокрема, тільки в рідкісних випадках можна наткнутися на прізвища М. Білухи, О. Бородкіна, 
А. Кузьмінського, В. Лінника, Ю. Литвина, М. Кужельного, Г. Кірейцева, П. Німчинова (автореферат 
В. Моссаковського), В. Палія (автореферати  Н. Железняк, Н. Кравчук, А. Мейш, Н. Хочі), В. Сопка 
(автореферати, Н. Кравчук, А. Мейш, В. Моссаковського, Н. Хочі), М. Чумаченка (автореферат А. Мейш, 
В. Моссаковського). А вони при житті теж  неодмінно входили в трафаретну обойму таких прізвищ у 
дисертаціях, захищених ще живими ’’вдячними’’ нащадками, які  фігурують у теперішніх в якості якщо 
не керівників/консультантів, то опонентів, чи просто ’’провідних’’ – див. попереднє, отож мали би 
націлювати пошукувачів на сув’язь поколінь. Не дивлячись на те, що їх можна без іронії відносити до 
таких.  

Про І. Малишева, як видається, забули, хоча власне його книжка в порівнянні з нинішніми 
графоманськими вправляннями, невеликого обсягу,  за вагою каратів мабуть найперша не тільки із-за 
назви [2]. Приповідка бо гласить:’’Мала штучка червінчик, а ціна велика’’. Більш того, її не читали навіть 
ті, хто вважає його своїм учителем. Інакше не блукали би в лісі з двох дерев, не вміючи відрізнити 
бухгалтерський баланс від однойменної звітної форми, плодячи стрази на кшталт: ’’Звітність ширше 
висвітлює господарську діяльність підприємства, ніж баланс’’; заодно підкреслюючи, що ’’різниця між 
двома підсумками початкового й заключного балансу’’, тобто їхньою валютою, ’’відома в 
бухгалтерському обліку під назвою сальдо’’; ’’принцип понесених витрат: щоб отримати дохід, інвестори 
повинні витратити вкладений капітал, що призводить до втрат капіталу’’, доповнюючи таким поясненням 
цієї дефініції ’’залишкові позови інвесторів … є капіталом’’; ’’… облік не виконує контрольних функцій і 
не може їх виконувати, а лише служить засобом отримання інформації про господарську діяльність, яку 
використовує система управління для контролю. Облік має зовсім інші функції, ніж контрольна’’. 
Очевидно з еготизмом сприймаючи такі, як кажуть наші сусіди, bzdury.  

Така ж доля спіткала В. Ластовецького, вченого, котрий не піддався масовому гіпнозові 
іншомовних словосполучень, твердо заявивши, що це недоліки перекладу іншомовних джерел, а бездумне 
намагання розширити облікові процедури під претекстом посилення інформаційної функції 
бухгалтерського обліку  доведе його систему до агонії. Бо на відміну від тих, кому до вподоби 
твердження, що бухгалтерський облік можна вивчити на дво-тримісячних курсах – самі бо тільки 
реєструвалися в атюторі, – не понюхавши пороху практичної роботи, пройшов, подібно до М. Білухи, Ю. 
Осадчого, І. Павлюка, В. Сопка, О. Рудановського, Д. Фесенка, М. Чумаченка, П. Цьомпи та ін. учених, 
тривалий, довжиною майже 30-ть років, тернистий бухгалтерський шлях.  
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Отож на всі лади долдонять оксюморони, отримані внаслідок підміни поліваріантності 
англомовних словосполучень комп’ютерною інваріантністю притягненого за вуха перекладу спочатку на 
російську, а потім уже власного – на українську мову. Створюючи тим самим ’’шуми’’, які заважають 
розрізнити в теорії бухгалтерського обліку  раціональні зерна від полови, яку черговий  невіглас запозичує 
в попереднього, що так само ’’знає нічого про все’’ (П. Хейне).    

То що тоді говорити про давніші часи, коли навіть імена українських авторів увійшли в теорію 
бухгалтерського обліку перекрученими, як-от уже згадуваного П. Цьомпи, галичанина за походженням, 
праця [4] якого, відома в Європі здавна, проте вперше стала доступною для вітчизняних фахівців завдяки 
ентузіазму  львівських науковців через 91 рік після виходу в світ. А він сам із  якогось дива перетворився в 
австро-угорського бухгалтера, хоч написав її німецькою мовою. Мабуть за цією логікою до російських 
учених відносять О. Галагана й О. Рудановського [1, с. 309, 404], праці яких стали діамантами3 світової, 
передусім же вітчизняної облікової теорії, поза  відсутністю  зауваги ’’український шляхтич’’ щодо 
першого: це підтверджує його прізвище.  Але в такому разі до тих же російських довелось би відносити 
всіх ’’провідних вчених-бухгалтерів колишнього Радянського Союзу’’, включених в українську 
бухгалтерську школу тільки тому, що вони ’’були вихідцями з України: проф. М. Х. Жебрак, проф. В. Б. 
Івашкевич …’’ [1, с. 369]. 

 
1. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб. : у 2- х ч. – 2-е вид., доп. і перероб. 

Житомир: Рута, 2001. Ч. 1. 512с. 2. Малышев И. В. Теория двойственности отражения хозяйственных 
актов в бухгалтерском учёте.  М.: Статистика, 1971. 111 с. 3.  Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от 
истоков до наших дней. М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. 638 с. 4. Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована 
на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку /Пер. з нім. Я. Гончарук, І. Копич, Г. 
Башнянин, І. Яремко. Львів: Каменяр, 2001. 223 с. 

                                                
3Див. наступне: ’’Вершин учетной мысли достигли Рудановский и Галаган. Александр Павлович 

Рудановский (1863-1934) – сын безземельного украинского шляхтича, математик по образованию (окончил 
Харьковский университет), всю жизнь проработал бухгалтером, сначала железных дорог, а потом долгие годы – 
главным бухгалтером Московской городской управы’’; ’’Александр Михайлович Галаган (1879-1938) в большую 
науку вошел четырьмя курсами: 1916 г. – описание европейского, преимущественно итальянского, опыта, 1928 г. – 
осмысление этого опыта, наиболее оригинальная и целостная концепция, 1930 г. – попьггка создания диалектико-
материалистической теории бухгалтерского учета, желание осмыслить двойную запись в терминах гегелевской 
диалектики [3, с. 464, 470]. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРИНЦИПАМИ КОРПОРАТИВНОГО 
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Передумовою побудови системи корпоративного управління в компанії є аналіз можливості 

розвитку системи бухгалтерського обліку на основі врахування принципів корпоративного 
управління G20 / ОЕСР. 

Подібні дослідження в Україні проводили О. І. Пилипенко [3, с. 81], увага якого 
зосереджувалась на обліку корпоративних прав, виникнення яких вважалось результатом розвитку 
принципів корпоративного управління, Р. Ф. Бруханський [1, с. 139-144], який обґрунтував і 
розробив структуру корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи аграрного 
підприємства, а також Р. В. Кузіна [2, с. 20-41], увага якої приділена безпосередньо аналізу 
принципів G20 / ОЕСР – “Розкриття інформації та прозорість”. 

Взаємозв’язок між принципами корпоративного управління і бухгалтерським обліком в 
розрізі п’яти розділів, в які згруповано дані принципи, наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Взаємозв’язок між принципами корпоративного управління G20 / ОЕСР  
та бухгалтерським обліком 

Розділи Значення бухгалтерського обліку 
1 2 

I. Забезпечення основи 
для ефективної системи 
корпоративного 
управління 

Структура облікової системи корпорації як засобу інформування про ефективність 
діяльності підприємства має сприяти більш ефективному розподілу інвестиційних 
та позикових ресурсів учасників ринків, відповідаючи при цьому законодавчим та 
внутрішньокорпоративним нормам 

II. Права акціонерів, 
рівне відношення до всіх 
акціонерів та ключові 
функції власників 

Облік корпоративних прав має бути побудований таким чином, щоб створювати 
інформаційні передумови для належного захисту прав акціонерів, зокрема шляхом 
достовірного відображення операцій з: 1) реєстрації, відчуження чи передачі, 
додаткової емісії акцій; 2) визначення та розподілу прибутку; 3) нарахування та 
виплати дивідендів; 4) зміни структури капіталу корпорації; 5) пов’язаними 
сторонами 

III. Інституційні 
інвестори, ринки цінних 
паперів та інші 
посередники 

Облікова система має забезпечувати надання інформації про власників 
корпоративних прав, зокрема, шляхом виокремлення серед їх складу інституційних 
інвесторів, що дозволить встановити кінцевих бенефіціарних власників таких прав 
та сформувати більш прозоре та комплексне уявлення щодо структури власників 
корпорації. Мають бути створені всі необхідні передумови для попередження 
витоку інсайдерської інформації, що може призводити до маніпулювання ринком 
внаслідок виникнення інформаційної асиметрії між його різними учасниками 

IV. Роль заінтересованих 
осіб у корпоративному 
управлінні 

Для забезпечення довгострокового успіху корпорації необхідно сформувати 
корпоративний інформаційний простір, який дозволить задовольнити існуючі та 
потенційні потреби внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб шляхом 
своєчасного і регулярного надання необхідної, достатньої та достовірної інформації 
в необхідному вигляді. Методика формування даного інформаційного простору 
повинна постійно удосконалюватись з урахуванням змін в потребах 
заінтересованих осіб та можливостей обробки, узагальнення і передачі інформації в 
корпоративній інформаційній системі 
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Продовження табл. 1 

1 2 

V. Розкриття інформації 
та прозорість 

Облікова підсистема корпорації, як елемент системи корпоративного управління, 
повинна забезпечувати своєчасне і точне розкриття фінансової та нефінансової 
інформації про фінансовий і майновий стан та результати діяльності корпорації. 
Особлива увага має приділятись найбільш істотній з позиції корпоративного 
управління інформації: 1) фінансові та операційні результати; 2) ділова етика та 
вплив на соціальне і навколишнє природне середовище; 3) структура власності 
корпорації; 4) винагороди управлінцям та членам ради директорів; 5) операції з 
пов’язаними сторонами; 6) прогнозовані фактори ризику. При підготовці 
інформації слід використовувати облікові стандарти високої якості, зокрема, 
МСФЗ, GAAP US, використання яких забезпечуватиме підвищення прозорості та 
порівнянності фінансової звітності, або національні стандарти, які узгоджені з 
міжнародно визнаними обліковими стандартами. Для додаткового підтвердження 
того факту, що фінансова звітність об’єктивно відображає економічну реальність 
корпорації, слід щорічно проводити зовнішні аудиторські перевірки із залученням 
незалежних та компетентних аудиторів 

VI. Обов’язки ради 
директорів 

Облікова система корпорації має забезпечувати надання всієї необхідної інформації 
членам ради директорів про її фінансовий стан та результати діяльності в таких 
необхідних розрізах та вигляді, що дозволить їм здійснювати стратегічне 
управління корпорацією (формувати і коригувати плани, політику і процедури 
управління ризиками, річні бюджети, бізнес-плани тощо), ефективно контролювати 
менеджмент, практику управління корпорацією та забезпечувати підзвітність перед 
корпорацією в цілому та її акціонерами. 

 
Таким чином, система корпоративного управління та бухгалтерський облік взаємопов’язані 

між собою через принципи корпоративного управління, зокрема, для ефективного її функціонуван-
ня необхідним є створення інформаційного середовища для ефективної реалізації таких принципів. 
Так, облікова система надає інформацію, яку одержують спочатку менеджери, а вже потім вона 
надається іншим заінтересованим особам для прийняття рішень. Відповідно, удосконалення 
інформаційного забезпечення корпоративного управління посилить механізми його реалізації, що 
призведе до підвищення ефективності ринків капіталу. З іншого боку, принципи корпоративного 
управління слід розглядати як елемент зовнішнього середовища облікової системи, що мають бути 
враховані для забезпечення відповідності облікової інформації, що генерується такою системою, 
потребам і запитам її користувачів. 

В результаті моніторингу ролі бухгалтерського обліку в ефективній реалізації принципів 
корпоративного управління можна виділити такі напрями його удосконалення: теоретичний; 
організаційний; методичний; техніко-технологічний. Окрім подальшого розвитку бухгалтерського 
обліку важливого значення для реалізації принципів корпоративного управління G20 / ОЕСР мають 
тенденції трансформації національної системи обліку в Україні, зокрема, її гармонізація з МСФЗ. 

 
1. Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного 

підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ. 2014. 384 с. 2. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і 
звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : Монографія. Херсон : Грінь Д.С. 2015. 
416 с. 3. Пилипенко О. І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку : монографія. 
Житомир : ФОП Кузьмін Дн.Л. 2010. 612 с. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МСФЗ  

ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 
В Україні нестача теоретичних розробок і практичних методів досягнення і підтримання 

рівня конкурентоспроможності стримує розвиток економіки, підвищення рівня життя, що і 
обумовлює актуальність вивчення цієї проблеми. Основними проблемами, які перешкоджають 
успішній реалізації конкурентних переваг є перш за все технологічна відсталість вітчизняних 
компаній та наявність несприятливого бізнес-клімату в українській державі. У більшості випадків 
українська продукція виявляється не конкурентоспроможною внаслідок відсутності відповідних 
систем оцінки товарів, які не відповідають загальноприйнятим у світі. 

Щоб бути конкурентоспроможним, підприємству потрібна своєчасна діагностика. А саме – 
економічна діагностика, яка робиться на даних бухгалтерського обліку в сучасних умовах переходу 
до міжнародних стандартів (МСФЗ), так як глобалізація істотно послабила роль та значення 
традиційних національних систем регулювання обліку шляхом запровадження, функціонування та 
широкої взаємодії відповідних міжнародних організацій. Для ефективного управління будь-яким 
підприємством, установою чи організацією, необхідно володіти об’єктивною, достовірною та 
своєчасною інформацією. В першу чергу це є облікова інформація, яка формується за допомогою 
облікового апарату. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві є 
невід’ємним елементом, яка впливає на якісне інформаційне забезпечення, необхідне для 
ефективного функціонування підприємства. Проте створити потужні наднаціональні механізми 
регулювання в цій сфері на даний момент все ж таки не вдалося, оскільки в результаті економічної 
кризи загальмувалися саме процеси гармонізації облікових систем та поновилися дискусії щодо 
вибору бази формування загальносвітової моделі обліку. Сформувався чітко виражений 
детермінуючий вплив глобалізаційних тенденцій розвитку світової економіки та фондового ринку 
на процеси стандартизації і гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що 
дозволить і в майбутньому робити обґрунтовані припущення відносно подальших перспектив 
формування загальносвітової облікової моделі. При цьому у якості компромісного, але, 
деструктивного способу вирішення зазначених проблем пропонується введення до МСФЗ, що 
переглядатимуться, не лише принципів, а й правил обліку.  

Система показників діагностики стану внутрішнього середовища підприємства і системи 
“підприємство – цільовий зовнішній ринок” та алгоритми їх розрахунку на сьогоднішній день 
розроблено тільки на базі національних стандартів С. В. Тютюнниковою та Л. О. Мельник. На наш 
погляд слід використовувати фінансові показники на мікро- та макрорівні згідно з МСФЗ за 
основними напрямами аналізу: майновий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова незалеж-
ність, рентабельність, ділова та ринкова активність. Це дозволить з різних сторін аналізувати 
тенденції фінансово-господарської діяльності на мікро- і макрорівні. Поряд із цим у наведеній 
методиці при застосуванні її для дослідження фінансового стану суб’єктів господарювання України 
виявляються певні недоліки: невідповідність бухгалтерської звітності МСФЗ, що заважає більш 
детальному розкриттю фінансової інформації; наявність великої кількості показників, деякі з яких 
не пристосовані до вітчизняних умов (одним з основних видів крупних вітчизняних підприємств є 
інші операційні витрати, які не входять до складу жодного фінансового показника); залишення поза 
увагою аналізу оптимальності існуючої на підприємстві політики оподаткування, яка в умовах 
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практично постійної зміни податкового законодавства є актуальною і необхідною; неврахування 
при визначенні прибутковості й рентабельності існування інших видів доходів і надходжень, крім 
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), оскільки чистий прибуток є результатом 
усіх видів фінансово-господарської діяльності підприємства; недоцільність використання у якості 
інформаційної бази порівняння, середньогалузевих значень фінансових коефіцієнтів і показників 
провідних компаній за наявністю суттєвих особливостей у режимах функціонування підприємств 
(за винятком даних однотипних виробництв однорідної продукції із схожими масштабами і 
технологічними особливостями); відсутність макроекономічної статистичної інформації щодо 
показників ділової активності, які здійснюють безпосередній вплив на швидкість обороту 
національної грошової одиниці та необхідний обсяг монетарної маси. Подолавши всі наведені 
недоліки в аналізі своєї економічної діяльності, у підприємства виникає можливість підвищити 
свою конкурентоспроможність.  
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НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ  

В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 
 
Європейське блокчейн-партнерство (European Blockchain Partnership), що створене в квітні 

2018 року, на політичному рівні об’єднує всі країни члени ЄС і деякі країни Європейського 
економічного простору (Норвегія та Ліхтенштейн) задля взаємного обміну знаннями і досвідом, та з 
метою використання переваг, які передбачає застосування блокчейн технології [1]. Партнерство 
покликане створити інфраструктуру європейських служб Blockchain (EBSI), яка підтримуватиме 
надання транскордонних цифрових державних послуг з найвищими стандартами безпеки та 
конфіденційності. 

Блокчейн є однією з новітніх технологій, яка покликана здійснити революцію в 
інфраструктурі, яка лежить в основі фінансових послуг та багатьох інших галузей, у тому числі, і в 
системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. По суті блокчейн – це 
розподілена (децентралізована) база даних або, простими словами, цифровий журнал, який 
використовує програмні алгоритми для запису та підтвердження (верифікації) транзакцій із 
високим ступенем надійності та захисту (анонімності) інформації. Запис транзакції розподілений 
між багатьох сторін, та інформація, яка була одноразово записана, не може бути видаленою, 
зміненою або продубльованою. Всі сторони, які зберігають частину загальної інформації, мають 
свою копію загальної бази, але без можливості одноособово, або із підтвердженням певної 
уповноваженої особи (наприклад банку) змінювати або передавати дані. Такі частини інформації 
називаються “блоками”. Майже неможливо змінити інформацію, яка зберігається у певному блоці 
без зміни всіх блоків, оскільки всі блоки пов’язані між собою. До того ж, такі бази даних або 
цифрові журнали є зазвичай публічними та прозорими. 

Вже сьогодні, блокчейн технології застосовуються для оптимізації певних податкових 
аспектів в комерційних взаємовідносинах. В контексті трансфертного ціноутворення блокчейн 
технології застосовуються коли йдеться про справедливість розподілення прибутків із урахування 
місця створення вартості в загальному ланцюгу постачання. Методологія трансфертного 
ціноутворення, а саме метод розподілення прибутку (profit split method), передбачає аргументацію 
справедливості долі розподілу загального прибутку від певної транзакції або групи транзакцій між 
її сторонами, пропорційно до функцій, що виконуються цими сторонами, активам, які вони задіяли, 
та ризикам, які прийняли на себе. 

За допомогою блокчейн технології, досить легко розраховувати та, головне, фіксувати, 
прибуток кожної сторони транзакції між членами транснаціональних корпорацій (ТНК) від кожної 
найменшої транзакції в реальному часі. Це дозволяє зацікавленим особам (бізнесу та податковим 
органам), з одного боку, постійно, а не постфактум, контролювати рівень прибутку та його 
відповідність принципу “витягнутої руки”, а також зменшити витрати на підготовку звітності з 
трансфертного ціноутворення та, з іншого боку вирішити проблему яка класифікується як часові 
обмеження (timing of collection) [3, с.167], яка часто змушує платників базуватися більше на 
припущеннях, аніж на фактичних даних. Крім того, такий підхід дозволить податковим органам 
бачити в режимі реального часу деталізовану картину створення вартості (розподілення 
прибутку) від різних типів транзакцій (постачання товарів, фінансових угод, послуг із низької 
доданою вартістю тощо) в розрізі всіх учасників ТНК та податкових юрисдикцій, в яких вони 
зареєстровані. Це також дозволить проводити превентивний контроль та оперативно коригувати 
базу оподаткування, оскільки, як правило, процес повернення податкової бази може 
розтягуватися навіть на декілька років через необхідність податковим органам спочатку в 
судовому спорі доводити свою правомірність, а потім також погоджувати пропорційні 
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коригування податків із податківцями інших країн в рамках взаємо узгоджувальної процедури 
(Mutual agreement procedure або MAP). 

Через стрімкий розвиток електронної торгівлі для податківців важливим питанням є 
визначення місця оподаткування операцій. Крім того, практика кваліфікації наявності постійних 
представництв (permanent establishment або PE) дуже активно використовується податковими 
органами для захисту податкової бази своїх країн. Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) окремо виділила два кроки в рамках плану дій щодо запобіганню розмиттю 
податкової бази (план BEPS) з метою покращення податкового контролю зазначених напрямків, а 
саме:  

– Крок 1 “Цифрова економіка”, в якому пропонується виділити “електронну економіку” в 
окрему сферу і розробити для неї свої фіскальні правила. 

– Крок 7 “Статус постійних представництв”, щодо недопущення штучного уникнення 
статусу постійного представництва [4]. 

Технології блокчейн плануються до використання податковими органами багатьох країн для 
визначення місця отримання прибутку від електронної торгівлі, що також дає інформацію для 
оцінки можливого статусу постійного представництва. Наприклад, такі компанії як Amazon або 
Alibaba, активно продають товари у всьому світі, при цьому не мають ні підрозділів, ні представ-
ництв в багатьох країнах, що дозволяє їх отримувати прибуток в цих країнах, не оподатковуючи 
його за їх податковими правилами. 

Зважаючи на євроінтеграційний курс та згідно з “Концепцією розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018-2020 роки” для України впровадження на державному рівні 
цифрових рішення, що відповідають світовим тенденціям в галузі застосування ІТ технологій є 
пріоритетним завданням [2]. Однією з переваг застосування блокчейн технологій в системі 
обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства є те, що вони дозволяють 
організувати та контролювати звітний процес та процес оцінки ризиків. Також технології блокчейн 
можуть бути застосовані для автоматизованого документообігу, зберігання та обміну податкової 
інформації, системи відстеження готовності звітності та розподілу доступу та контролю для 
категорій персоналу в залежності від його функцій. 

 
1. European countries join Blockchain Partnership. URL:https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership.htm. 2. Кабінет Міністрів України. 
Розпорядження “Про схвалення концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації” від 17 січня 2018 р. No 67-р. 
Офіційний вісник України. 2018. №16. С. 70. 3. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations 2017. URL:http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-
pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm. 4. BEPS Actions. 
OECD. URL: https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ  

В УПРАВЛІННІ СІМЕЙНИМ БЮДЖЕТОМ 
 
Одним із видів обліково-аналітичних систем є системи створені з метою управління сімейним 

бюджетом домогосподарств. Загальновідомо, що важливою складовою щастя сім’ї є економічна 
незалежність та її фінансові перспективи. Для цього необхідно вміло управляти сімейним 
бюджетом та вигідно інвестувати тимчасово вільні кошти, де основним інформаційним забезпече-
нням виступає вміло побудована обліково-аналітична система домогосподарства. Ідея формування 
обліково-аналітичних систем домогосподарств сягає часів Стародавнього світу. Однак у ці часи 
можливістю вести облік доходів і витрат користувались тільки найбільш багаті та привілейовані 
особи, оскільки вони володіли письмом і математикою, мали достатньо ресурсів на придбання 
зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Метою формування обліково-аналітичної системи домо-
господарств є створення інформаційного продукту для прийняття рішень в управлінні сімейним 
бюджетом.  Досягнення цієї мети супроводжується низкою завдань, а саме: вивчення основ 
управління сімейним бюджетом; оволодіння організацією та методикою обліку доходів і витрат 
сімейного бюджету; вивчення порядку організації контролю та аналізу доходів і витрат родинного 
бюджету; оволодіння уміннями визначати індикатори для планування й прогнозування сімейного 
бюджету; освоєння навиків визначення інвестиційних перспектив та управління ризиками 
сімейного бюджету. У процесі формування обліково-аналітичної системи домогосподарства, насам-
перед важливо розробити науково-обґрунтовану класифікацію об’єктів обліку, аналізу і контролю. 
Для класифікації об’єктів можна використати законодавчо визнані показники споживчого кошика. 
Основною проблемою є домінування застарілих постсоціалістичних підходів до використовуваної в 
Україні класифікації законодавчо визначених елементів споживчого кошика та невідповідність 
цього кошика нормам Закону України “Про мінімальний споживчий бюджет”. Згідно цього закону 
визначено, що споживчий кошик для кожної з соціально-демографічних груп населення має 
включати науково обґрунтовані та збалансовані за потребами стандарти наборів товарів і послуг, 
заснованих на мінімальних нормах, які розробляються науковими установами та організаціями. 
Саме складові споживчого кошика доцільно використовувати у якості об’єктів обліку, аналізу і 
контролю для формування обліково-аналітичної системи домогосподарств, оскільки здійснені 
витрати можна порівнювати не лише у динаміці, але й з показниками споживчого кошика, які є 
контрольними параметрами науково обґрунтованих норм споживання для людини. Одним 
проблемним питанням, щодо формування споживчого кошика є його усучаснення, оскільки останні 
зміни у його структуру вносились у 2016 і 2000 роках. Відповідно і витрати, пов’язані з 
розширенням інтернет послуг та новітніх видів техніки постійно зростають. Це ж стосується моди у 
зв’язку пришвидшенням оновлення асортименту одягу і аксесуарів. Інша сторона формування 
обліково-аналітичної системи домогосподарства стосується індивідуального характеру сімейних 
цінностей та пріоритетів. Набуті родинні та сімейні цінності у поєднанні з показниками споживчого 
кошика надають індивідуального забарвлення обліково-аналітичній системі домогосподарства. 
Організаційна формалізація показників у таблицях буде найбільш доцільною для обліково-
аналітичної системи домогосподарства. Оптимально виокремити три розділи: доходи, витрати, 
порівняння доходів з витратами, інвестиції. 

Отже створення ефективної обліково-аналітичної системи домогосподарств в умовах 
сучасних комп’ютерних технологій передбачає вибір індикаторів які ґрунтуються на раціональній 
організації обліку доходів та витрат з урахуванням індивідуальних сімейних цінностей і традицій. 
Сформована таким чином методика обліково-аналітичної системи домогосподарства сприятиме не 
тільки ефективному управлінню домашнім бюджетом, але й сімейними інвестиціями на майбутнє. 
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РИЗИК ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ  

 
На даний час все частіше можна почути, що ризик є одним з найважливіших елементів госпо-

дарювання та управління. Виникнення ризику є об’єктивним економічним законом і невід’ємною 
частиною господарської діяльності. Його наявність в діяльності суб’єкта господарювання 
зумовлена обмеженістю матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів. Під 
“ризиком” прийнято розуміти вірогідність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, 
недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і 
фінансової діяльності. Ризик – це природний прояв мобільності та життєздатності економічних 
систем і спонукає до прийняття нестандартних рішень. 

Бухгалтерський облік, як інструмент мінімізації (нейтралізації) ймовірних наслідків госпо-
дарських ризиків шляхом створення для керівництва відповідного інформаційного забезпечення на 
всіх етанах процесу управління, в умовах ризику відіграє важливу роль в управлінні діяльністю 
підприємства. 

Ризику як одній з найбільш складних економічних категорій, пов’язаних з результатами 
господарської діяльності, притаманні такі риси, як: імовірнісна та економічна природа, варіантність 
та альтернативність, невизначеність результатів, коливання рівня та умовна постійність. 

Як об’єкти обліку ризики можна класифікувати наступним чином: 
1) ризики господарських засобів (ризики основних засобів, ризики нематеріальних активів, 

ризики капітального будівництва, ризики довгострокової дебіторської заборгованості тощо); 
2) ризики джерел формування господарських засобів: ризики власного капіталу (ризики ста-

тутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капі-
талу, неоплаченого капіталу, нерозподілених прибутків (непокритих збитків)), ризики зобов’язань 
(ризики кредитів, ризики кредиторської заборгованості, ризики за виплатами працівникам, ризики 
розрахунків зі страхування, ризики за податками й платежами, ризики розрахунків з учасниками 
тощо); 

3) ризики господарських процесів (ризики доходів, ризики витрат, ризики фінансових ре-
зультатів). 

Для віднесення ризику до об’єктів обліку необхідно проаналізувати законодавчу базу 
України, які висуває певні вимоги до об’єктів обліку. Так, в Законі України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” відсутнє визначення поняття “об’єкт” та умови визнання 
фактів господарського життя в обліку [1]. В Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку при 
визнанні основних засобів, нематеріальних активів, запасів, витрат, зобов’язань тощо вказується на 
необхідності їх вартісного вимірювання або достовірної оцінки [2]. Тобто в основу їх визнання 
покладена вартісна оцінка. Крім цього, при характеристиці наведених об’єктів обліку вказується на 
матеріальну, нематеріальну або фінансову форму, монетарну або немонетарну форму. Та поряд з 
цим вітчизняні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку не містять окремих розділів щодо 
умов визнання відповідних об’єктів бухгалтерського обліку. 

Оскільки ризик не визначено як об’єкт у вітчизняному законодавстві, яке регулює порядок 
ведення бухгалтерського обліку, спробуємо проаналізувати можливі варіанти критеріїв визнання 
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об’єктів обліку. Так, першим критерієм може бути матеріальність об’єкта. Однак не всі об’єкти 
обліку мають матеріальну форму, наприклад, нематеріальні активи.  

Другим критерієм може бути право власності, яке включає право володіння, користування та 
розпорядження. Такий критерій можна застосувати до більшості активів підприємства, бо саме 
вони можуть бути у володінні, користуванні та розпорядженні підприємства, тобто на балансі або 
поза балансом підприємства. Але неможливо застосувати до витрат, оскільки витрати на 
підприємстві можуть бути здійснені та можуть накопичуватися й формувати собівартість якраз в 
результаті використання активів підприємства. Тому на витрати немає права володіння, 
користування та розпорядження, таке право притаманне для активів. 

Третім критерієм, який використовують для визнання об’єктів, є оцінка у вартісному 
вимірнику. Тобто незалежно від того чи мають об’єкти матеріальну/нематеріальну форму та чи є на 
них право власності, об’єкти підлягають оцінці. Та поряд з цим часто бувають укладені договори, 
які так і не відбуваються, хоча оцінити їх можливо. Але оскільки вони так і не відбулися, тому в 
системі обліку реєструвати дані операції не потрібно. Тому вважати оптимальним критерій 
вартісного вимірювання для визнання об’єктів обліку неможливо, оскільки окремі операції вартісно 
можна виміряти та доцільність їх реєстрації не підтверджена, оскільки фактично вони не відбулися 
і не зумовили ніяких змін в діяльності підприємства.  

На наш погляд, найбільш логічним критерієм для визнання об’єктом обліку є участь 
інформації у прийнятті майбутніх управлінських рішень. Така теза підтверджується і визначенням 
бухгалтерського обліку, а саме: бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення,  зберігання  та  передачі інформації про діяльність підприємства 
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1]. Вважаємо, що слова “… 
інформації … для прийняття рішень” у визначенні поняття “бухгалтерський облік” є ключовими 
для визнання об’єктів обліку, оскільки необхідно враховувати сучасні потреби користувачів 
облікової інформації щодо визнання та реєстрації об’єктів обліку в умовах мінливого середовища їх 
функціонування. Така мінливість характеризується невизначеністю та ризиком – елементами 
сучасного світу. Розглянемо сутність невизначеності та ризику в інформаційному середовищі 
підприємства. 

Під невизначеністю слід розуміти неповноту чи недостатню зрозумілість інформації про 
будь-яку діяльність або її результати, неповне знання про що-небудь. Водночас, ризик – це 
потенційна можливість виникнення події в умовах невизначеності середовища функціонування 
підприємства, яка підлягає кількісній та якісній оцінці. Ризик характеризується наявністю 
невизначеності і є різновидом невизначеності, коли виникає ймовірність події і вона може бути 
встановлена. Поняття ризику завжди пов’язане з можливістю вибору того чи іншого варіанту 
розвитку подій. Ризик нерозривно пов’язаний з поняттям альтернативності. 

Ризик існує незалежно від поведінки індивіда і характеризує об’єктивно існуючі законо-
мірності – в цьому полягає об’єктивна сторона ризику. Суб’єктивна природа ризику виражається в 
індивідуальній оцінці невизначеності, тобто реакції людини на події. 

Послідовність елементів процесу прийняття рішень можна представити наступним чином: 
подія, невизначеність, ризик,  альтернативність, оцінка, рішення, результат. Як видно, передумовою 
ризику є невизначеність, а наслідком є альтернативність. Відповідно управлінські рішення, які 
приймаються керівництвом підприємства, завжди супроводжуються невизначеністю середовища, в 
якому вони приймаються, і, відповідно, ризиком виникнення небажаних результатів для 
підприємства. 

В цілому ризик як об’єкт бухгалтерського обліку доцільно розглядати з тієї точки зору, що 
можлива ймовірність його виникнення закладена в усіх активах, пасивах і процесах, яка 
виражається у формі різного характеру відхилень (від лімітів, норм, інших параметрів). Відповідно 
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завдання бухгалтерського обліку як основної інформаційної системи підприємства полягає у 
своєчасній ідентифікації ризиків та зниженні рівня їх впливу на діяльність господарюючих 
суб’єктів. 
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ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ  

НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
Капітал є фінансовою основою створення й розвитку підприємства будь-якої форми власності та 

організаційно-правової форми господарювання. Процес інвестування власного капіталу та залучення 
позикових коштів для отримання прибутку лежить в основі фінансової діяльності всіх суб'єктів 
підприємництва. Капітал є базовим вимірювачем ринкової вартості підприємства та одним із 
найважливіших об'єктів фінансового та управлінського обліку, які, зі свого боку, є основою 
інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Тому вибір застосування концепції збереження 
капіталу для формування фінансової звітності є стратегічним. 

Роль і значення концептуальної основи збереження капіталу ґрунтовно досліджені в працях таких 
вітчизняних учених, як А. М. Герасимович, Л. М.Кіндрацька, С. Ф. Голов, В. М. Жук, М. Г. Чумаченко, 
І. Й. Яремко, В. Г. Швець, а також у працях зарубіжних вчених Р. Адамса, М. Ф. Ван Бреда, Д. Г. Шорта, 
Б. Нідлза, Ж. Ришара, Е. С. Хендріксена. 

Водночас питання впливу концепцій збереження капіталу на формування прибутку як базового 
показника фінансової звітності потребує додаткового актуалізованого дослідження. 

Вище викладене обумовлює актуальність теми публікації, визначає її мету та основні завдання. 
Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад щодо сутності концепцій капіталу та впливу 

застосування кожної із них на формування показників фінансової звітності. 
Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання: 
– структуровано сформулювати базові характеристики концепцій капіталу й збереження 

капіталу;  
– окреслити влив застосування кожної із концепцій збереження капіталу на ключовий показник 

фінансової звітності – прибуток. 
Будь-який суб’єкт господарювання комерційного сектору економіки створюється з метою 

отримання прибутку, і реалізувати цю мету він може лише за умови збереження та примноження свого 
капіталу й адекватного відображення процесів руху капіталу у фінансовій звітності, виходячи з обраної 
концепції капіталу. 

За умови обрання для складання фінансової звітності концепцiї збереження фінансового капіталу 
будується модель визначення суми прибутку. При цьому прибутком вважається сума перевищення 
фінансової (грошової) суми чистих активiв на кiнець перiоду (за мінусом суми вилучення виплат 
власникам або внескiв власникiв протягом цього перiоду) над фiнансовою (грошовою) сумою чистих 
активiв на початок перiоду. Показник збереження фiнансового капiталу визначається, як правило, у 
номiнальних грошових одиницях або в одиницях постiйної купiвельної спроможності. 

Згiдно з концепцiєю збереження фiнансового капiталу, за якою капiтал визначається в номiнальних 
грошових одиницях, прибуток вiдображає зростання номiнального грошового капiталу за певний перiод. 
Отже, збiльшення вартості активiв, утриманих протягом перiоду, яке, як правило, називають прибутком 
вiд утримання, концептуально є прибутком, але за правилами бухгалтерського обліку може не 
визнаватися як такий, доки активи не будуть реалiзованi в результатi господарської операцiї. Якщо 
концепцiя збереження фiнансового капiталу визначається в одиницях постiйної купiвельної 
спроможностi, то прибуток вiдображає збiльшення iнвестованої купiвельної спроможностi за певний 
перiод. 

За умови вибору концепції збереження фiзичного капiталу прибуток визнається, якщо фiзична 
виробнича потужнiсть або продуктивнiсть суб’єкта господарювання (або ресурси чи кошти, необхiднi для 
досягнення такої потужності) на кiнець перiоду (пiсля вилучення будь-яких виплат та внескiв власникiв 
протягом цього перiоду) перевищують аналогічні показники на початок перiоду. При виборі концепцiї 
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збереження капiталу необхідно узгодити показники власного капiталу й суми визначеного прибутку, що є 
передумовою розмежування прибутковостi й повернення капiталу суб’єкта господарювання; і лише 
надходження активiв, що перевищують суми, необхiднi для збереження капiталу, може вважатися 
прибутком i, вiдповiдно, прибутковiстю капiталу. Таким чином, прибуток є залишковою сумою пiсля 
вирахування витрат (що включає коригування збереження капiталу в разi необхiдності) з доходу. Якщо 
витрати перевищують дохiд, то залишкова сума є збитком. 

Концепцiя збереження фiзичного капiталу вимагає прийняття основи оцiнки за поточною 
собiвартiстю, а концепцiя збереження фiнансового капiталу не вимагає застосування певної основи 
оцінювання й залежатиме вiд типу фiнансового капiталу, який суб’єкт господарювання прагне зберегти.  

Принципова відмінність суті двох концепцій збереження капiталу полягає в трактуваннi впливу 
змiни оцінки активiв та зобов’язань суб’єкта господарювання. Загалом вважається, що суб’єкт 
господарювання зберiгає капiтал, якщо на кiнець звітного перiоду сума капiталу не перевищує суми 
капіталу на початок перiоду, в іншому разі, якщо сума перевищення встановлена (визначена), то це є 
прибутком. 

У світовій практиці найпоширенішою є модель обліку, що базується на фінансовій концепції 
капіталу, за якої капітал розглядається як вартість чистих активів або власного капіталу підприємства, а 
прибуток обчислюється як приріст чистих активів на кінець звітного періоду за вирахуванням будь-яких 
виплат засновникам. 

За результатами теоретичного дослідження структуровано сформульовано базові характеристики 
концепцій капіталу і збереження капіталу та окреслено влив застосування кожної із них на формування 
ключового показника фінансової звітності – прибутку. 

З’ясовано, що власний капітал підприємства відіграє визначальну роль у функціонуванні 
підприємств комерційного сектору економіки, оскільки достатній його обсяг указує на якісне управління 
фінансовим станом підприємства в умовах обмеженості ресурсів, що дає змогу потенційним інвесторам 
розглядати такого суб’єкта господарювання як інвестиційно привабливого.  

 
1. Концептуальна основа фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 

01.09.2010 р. №929/009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua. 2. Фабіянська 
В. Порівняльна оцінка концепцій збереження капіталу/ В. Фабіянська // [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http:// www.library.tane.edu.ua. 3. Малярець Л.М., Пономаренко Н.М. Управління процесом росту 
власного капіталу підприємства : [монографія] / Л.М. Малярець, Н.М. Пономаренко ; за заг. редакцією д-
ра екон. наук, проф. Л.М. Малярець. – Хар-ків : ХНЕУ, 2014. – 227 с. 
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ЗМІНА ВЕКТОРУ РОЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

В УПРАВЛІННІ СТАЛІСТЮ БІЗНЕСУ 
 
Менеджмент сучасних підприємств розвивається під впливом глобальних процесів 

формування стійкого світу, що здатен інтегрувати економічні, соціальні та екологічні виміри. 
Відповідні трансформації відбуваються також у забезпеченні системи управління, зокрема, в 
бухгалерському обліку. Запити глобального суспільства створюють вимоги підготовки нових 
форматів звітних даних для різних груп стейкхолдерів, включаючи фінансові та нефінансові 
показники. При цьому коло регулівних документів в частині вимог щодо підготовки звітних даних 
підприємствами розширюється, а суперечності та невирішені питання в них посилюються. 

Стейкхолдери значно залежать від якості, повноти та своєчасності інформації, що є основою 
для прийняття рішень. Це засвідчує високу соціальну відповідальність бухгалтерів та фінансових 
фахівців як перед власниками та керівництвом суб’єктів господарювання, так і перед національним 
та глобальним суспільством, а також вимагає перегляду ролі бухгалтерів та ступеня їх участі в 
процесах управління бізнесом та його стійким розвитком. Окремою вимогою до бухгалтерів в цілях 
інформаційної обробки показників сталості стає потреба у наявності спеціальних знань та вмінь для 
достовірної оцінки впливу параметрів діяльності економічних суб’єктів на навколишній світ. 

Негативна динаміка глобальних процесів вимагає підвищення соціальної відповідальності 
бізнесу, і відповідно подання розширених даних щодо впливів економічної діяльності суб’єктів на 
навколишній світ. Орієнтація глобального бізнесу на принципи сталого розвитку зміщує вектор 
звітування компаній та роль професійної бухгалтерської спільноти, внаслідок чого бухгалтерський 
облік розглядається в якості окремого економічного інституту, що є підзвітним глобальному 
суспільству. Відповідно, фахівці з бухгалтерського обліку та звітності повинні долучатися до 
підготовки звітних даних в частині: проведених змін у промисловому виробництві, запроваджених 
інновацій, розвиненої інфраструктури, слідування принципам відповідального споживання ресурсів 
у процесі виробництва суспільних благ, перехід на поновлювані джерела енергії. Не може сфера 
обліку залишатись осторонь досягнення глобальних цілей якісної освіти та гендерної рівності, 
створення партнерства заради сталого розвитку людства. 

Хоча науковці часто не засвідчують наявності прямого зв’язку системи бухгалтерського 
обліку з цілями сталого розвитку, проте цей зв’язок виявляє активний вплив на всі процедури 
підготовки, інтерпретації та подання даних щодо наслідків економічної діяльності підприємств для 
прийняття рішень стейкхолдерами в усіх сферах людського життя. 

Основою для трансформацій в системі бухгалтерського обліку повинна стати докорінна зміна 
мислення власників бізнесу, менеджерів та усіх задіяних фахівців, включаючи і бухгалтерів 
компаній, із закладеними до нього такими принципами: 

– розуміння високої відповідальності та підзвітності бізнесу перед суспільством; 

– відкритість бізнесу, доступність інформації щодо показників його впливу на оточуючий 
світ, готовність до публічного розкриття даних щодо реального стану бізнесу та його 
динаміки; 

– використання форматів звітності, що відповідають сучасним запитам стейкхолдерів; 

– стратегічна орієнтація в управлінні бізнесом, орієнтація обліку та звітності компаній на 
стратегічне управління, відповідне розширення ролі фахівців з управлінського обліку; 

– врахування системи показників екологічних ризиків та можливих техногенних загроз 
внаслідок діяльності економічного суб’єкта, відображення їх у звітності; 
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– постійний аналіз зовнішнього середовища та його впливу на динаміку бізнесу, оцінка 
впливу бізнесу на оточуючий світ; 

– готовність вживати заходи з відновлення стану навколишнього середовища, якщо він був 
погіршений в результаті діяльності економічного суб’єкта; 

– підвищення ступеня саморегулювання процесу ведення обліку і складання звітності на 
рівні компаній, посилення ролі бухгалтерів в управлінні суб’єктами господарювання, як 
основних постачальників звітної інформації нового формату; 

– широке впровадження інформаційних і комунікаційних технологій в сфері обліку та 
звітності компаній, розширення доступу до них; 

– потреба у якісному оновленні облікової методології, яка б забезпечувала методичну 
основу для реалізації принципів сталого розвитку та збалансованого управління 
глобальною економікою. 

Перебудова системи бухгалтерського обліку компаній у відповідь на глобальні виклики 
повинна грунтуватись на чіткому методичному поєднанні усіх її підсистем, зокрема, фінансової, 
податкової та статистичної у складі фінансових показників, а також управлінської, стратегічної 
управлінської та статистичної у складі нефінансових показників. Облікова методологія має бути 
розвинута й оновлена, а принципи подвійності доповнені аналітичними прийомами обробки 
фінансових і нефінансових даних, що розкривають внутрішні процеси і зовнішні чинники та 
впливи. Вказані зміни мають забезпечити створення на виході із системи бухгалтерського обліку не 
тільки законодавчо прийнятих форматів звітності, але й нових, що відповідають сучасним запитам 
стейкхолдерів з урахуванням фінансових та нефінансових параметрів діяльності. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  
 
Для формування достовірної інформації у сфері обліку нематеріальних активів (далі НМА) і 

відображення їх у фінансовій звітності ключове місце займає об’єктивна і науково обґрунтована їх оцінка. 
Тому виникає необхідність у глибокому вивченні  методів оцінки з метою об’єктивного встановлення 
вартості підприємства. 

Залежно від мети проведення оцінки вона поділяється на експертну і бухгалтерську. Регулювання 
експертної і бухгалтерської оцінок НМА стандартизовано на відповідних рівнях. Стандартизацію 
експертної оцінки  НМА на Міжнародному рівні проводить Міжнародний комітет по стандартах оцінки 
майна (МКСОМ) (англ. IVSC) і розробляє Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standards). 
Українське товариство оцінювачів (УТО) розробляє Українські Національні стандарти оцінки. Проведено 
порівняння основних міжнародних і національних нормативно-правових документів експертної оцінки, до 
яких віднесено Міжнародний стандарт оцінки (МСО)  210 “Нематеріальні активи” і НС № 4 “Оцінка 
майнових прав інтелектуальної власності”. В цих стандартах для експертної оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності застосовують витратний,  доходний і порівняльний підходи (табл. 1, 2).  

Доходний підхід полягає в тому, що вартість НМА визначається на основі приведеної вартості 
доходів, грошових потоків або економії на витратах, що виникає від використання НМА. Витратний 
підхід використовується в основному для внутрішньо створених НМА, які не мають ідентифікованих 
джерел доходу.   При застосуванні цього підходу розраховуються витрати на заміщення аналогічних 
активів або аналогічних послуг, які мають порівняний потенціал або корисність. Порівняльний підхід 
полягає у визначенні вартості НМА на основі ринкових даних, наприклад, (ціни) пропозиції або попиту в 
угодах з ідентичними або схожими активами [2]. Також, загалом в Міжнародних стандартах оцінки – 2017 
рекомендується використовувати ширше коло методів, але саме для оцінки НМА виокремлено низку 
методів згрупованих в табл. 1.  

Таблиця 1  
Методичні підходи і методи оцінки НМА відповідно до  

МСО 210 “Нематеріальні активи” – 2017 [2] 

Підходи до 
оцінки 

Основні методи оцінки 

1. Метод надлишкового доходу: 
- метод багаторазового надлишкового доходу (multiperiod excess earnings method (MPEEM); 
– метод одноперіодного надлишкового доходу (single period excess earnings method); 
- метод капіталізованого надлишкового доходу або метод формули (capitalised excess earnings 
method or the “formula” method) 
2. Метод звільнення від роялті (relief from royalty method)  
3. Метод переваги  у  прибутках (premium profits method) або з – і – без метод (with-and-without 
method) 

Доходний 

4. Метод “зеленого поля” (greenfield method) 
  5. Метод дистриб’ютора (distributor method) або дизагрегований метод (disaggregated method) 

Метод замісної вартості (replacement cost method) Витратний 
Метод вартості відтворення (reproduction cost method) 
Метод орієнтовних транзакцій  (guideline transactions method)  Ринковий 

(порівняльний) Метод публічної компанії (public company method) 
 

 
Інформація, яка наведена в таблицях 1 і 2 свідчить, що найбільші відмінності відмічено в методах 

оцінки, які розкриті в частині доходного підходу. В МСО 210, на відміну від НС № 4 ширше представлені 



 228 

варіанти методів доходного підходу. В цьому стандарті метод надлишкового доходу розкривається через 
застосування прогнозування грошових потоків за один період, або з використанням грошових потоків за 
декілька періодів. В МСО 210 при застосуванні доходного підходу рекомендовано використовувати метод 
звільнення від роялті, а в НС № 4  метод роялті.  

 
Таблиця 2  

Методичні підходи і методи оцінки майнових прав інтелектуальної власності  
відповідно до НС № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” [1] 

Підходи до оцінки Основні методи оцінки 
Метод непрямої  капіталізації  (дисконтування грошового потоку) і метод 
прямої капіталізації доходу, які включають:  
- метод переваги  у  прибутку; 
- метод розподілу  прибутків; 
- метод додаткового прибутку; 

Доходний 

- метод роялті 
Метод  прямого  відтворення Витратний  
Метод заміщення 

Порівняльний Метод порівняння цін на ринку продажу (пропонування) на подібні об’єкти  
Поєднання доходного, витратного і 
порівняльного підходів 

Метод залишку 

 

 
В МСО 210 наведені метод “зеленого поля” і метод “дистриб’ютора” на відміну від НС № 4. В НС 

№ 4 додатково розкрито метод розподілу  прибутків і метод додаткового прибутку. Стосовно витратного 
підходу, то в МСО 210 і в НС № 4 наведені аналогічні методи (вартості відтворення і прямого 
відтворення), які різняться між собою. При першому методі витрати  розраховують шляхом відтворення 
копії активу, а при другому – вони пов'язані із створенням (розробленням) або придбанням на дату оцінки 
майнових прав інтелектуальної власності. Ринковий (порівняльний) підхід у МСО 210 додатково ще 
включає “метод публічної компанії”, що може застосовуватися до цінних паперів на основі прав умовної 
вартості. Решта методів, які  наведено МСО 210 і НС № 4 є аналогічними і рекомендовані до застосування 
у міжнародній і вітчизняній практиці. Є розбіжності між МСО 210 і НС № 4 щодо вживання назв 
вищезазначених методів і їх інтерпретації, що пов’язані з неточностями перекладу з англійської мови. 
Низка методів оцінки в МСО 210 ширша в зв’язку з більшим колом об’єктів НМА, які підлягають оцінці в 
порівнянні з НС № 4.  

 
1. Про затвердження Національного стандарту № 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної 

власності”: постанова КМУ від 3.10.2007 р. №1185 [Електронний ресурс]. URL: 
http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-n. 2. International Valuation Standards 2017 [Електронний 
ресурс]. URL: http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ 
ВИТРАТАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ 
 
Ефективність функціонування вітчизняних підприємств залежить від оцінки та аналізу 

впливу різноманітних економічних чинників на результати фінансово-господарської діяльності. 
Одними з основних об’єктів управління на будь-якому підприємстві є витрати, і враховуючи 
сучасні умови господарювання вагоме місце посідають саме трансакційні. Виникають трансакційні 
витрати на різних етапах та впродовж всієї господарської діяльності, є різноманітними і 
специфічними. Головною метою управління трансакційними витратами є їх оптимізація, яка 
досягається шляхом удосконалення ефективності процесу управління та реалізації основних 
функцій управління. Функції управління трансакційними витратами слід розглядати через призму 
загальних функцій менеджменту із застосуванням специфічних для витрат: прогнозування, 
нормування, калькулювання, облік, аналіз тощо. Здійснюючи оцінку якості реалізації функцій в 
процесі управління, слід сформувати та чітко визначити основні завдання, які необхідно вирішити 
щоб забезпечити оптимальний рівень трансакційних витрат, своєчасно розробити заходи і за 
потреби усунути недоліки шляхом прийняття відповідних управлінських рішень. Основні завдання 
щодо управління трансакційними витратами шляхом реалізації специфічних функцій, притаманних 
управлінню саме витратами наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні завдання в управлінні трансакційними витратами  

в процесі реалізації специфічних функцій 

Функції 
управління 
витратами 

Основні завдання щодо управління трансакційними витратами 

1 2 
Прогнозування  прогнозування планових параметрів, які визначатимуть результативність господарської 

діяльності; 
аналіз ретроспективних даних, тенденцій їхньої зміни для прогнозування фінансово-
господарської діяльності підприємства на майбутній звітний період;  

Планування збір, обробка, інтерпретація управлінської інформації; 
аналіз впливу чинників зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища на 
величину трансакційних витрат; 
планування та визначення економічного обґрунтованої величини та складу трансакційних 
витрат на плановий період; 
складання бюджетів та поточних планів трансакційних витрат;  

Організування  формування організаційного механізму управління трансакційними витратами; 
розподіл повноважень, визначення відповідальних осіб щодо здійснення трансакційних 
витрат на різних рівнях управління; 
удосконалення інформаційної бази та системи управління загалом з метою прийняття 
стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень; 

Нормування  визначення та встановлення обґрунтованих нормативів щодо складу трансакційних витрат 
в операційній діяльності підприємства; 
визначення чинників (зовнішніх, внутрішніх) впливу на виробничу та господарську 
діяльність підприємства; 

Калькулювання  обґрунтування розрахунків витрат пов’язаних з виготовленням продукції (робіт, послуг); 
аналіз витрат з визначенням чинників впливу на відхилення; 
розробляння заходів щодо усунення відхилень; 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Облік  накопичення та узагальнення інформації (бухгалтерська, фінансова, статистична, 
податкова, управлінська звітність підприємства, інша звітність відділів, центрів 
відповідальності тощо); 
контроль трансакційних витрат з метою визначення їхньої доцільності; 

Аналізування  визначення ефективності використання ресурсів 
визначення чинників впливу (зовнішніх і внутрішніх) на склад і величину трансакційних 
витрат; 
виявлення резервів зниження витрат, причини перевитрат; 
дослідження інформації для прийняття управлінських рішень щодо планування 
трансакційних витрат; 

Мотивування  пошук та застосування методів зниження витрат; 
спонукання працівників до оптимізації чи дотримання встановленого рівня витрат; 
створення та удосконалення існуючої системи заходів (спонукальних мотивів)  
спрямованих на матеріальне стимулювання праці працівників; 
зацікавленість працівників у здійсненні трудової діяльності; 

Контролювання  аналіз встановлених нормативів на відповідність та умов дотримання; 
виявлення відхилень фактичних від запланованих показників 
визначення умов дотримання нормативів або їхньої зміни; 
контроль витрат на початковому, в процесі та на кінцевому етапах;    

Регулювання  визначення та усунення відхилень виявлених на етапі контролю шляхом впровадження 
відповідних заходів; 
своєчасне регулювання витрат, виправлення помилок задля досягнення запланованих 
показників та результатів; 

Координування  узгодження взаємовідносин між окремими центрами відповідальності на різних рівнях 
управління із зовнішнім щодо підприємства середовищем; 

 
Процес управління господарською діяльністю підприємства зазвичай неможливий без 

виникнення трансакційних витрат, а одним з напрямів його  удосконалення та забезпечення 
ефективності результативних показників є реалізація специфічних функцій управління витратами. 
Визначення основних завдань в процесі реалізації кожної з функцій дасть змогу перетворити вхідні 
ресурси (фінансові, матеріальні, інформаційні, трудові), використовувані технології, інновації в 
кінцевий результат – оптимізовані трансакційні витрати підприємства.   

 
1. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: 

монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Л.: ЗУКЦ, ПП НВФ “Біарп” 2011. – 200 с. 2. Ясінська А.І. 
Управлінський аспект трансакційних витрат підприємства / А.І. Ясінська // Збірник тез доповідей 
міжн. наук.-практ. конф. [Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та 
управління в Україні та світі], (Полтава, 14 листопада 2017 р.).- Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 150-
151. 
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АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ І МАЙНА 
 
Правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні 

визначені в Законі “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”. До 
головних його завдань належить здійснення державного фінансового контролю за використанням і 
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення 
потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, 
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ і суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, 
які отримують бюджетні кошти, або використовують державне чи комунальне майно [1]. 

Реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю забезпечує 
Державна аудиторська служба України (ДАСУ) шляхом проведення державного фінансового 
аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі.  

Інспектування здійснюється у формі ревізії та передбачає документальну і фактичну 
перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання (в повному обсязі або 
окремих її ділянок). Її завдання полягає у забезпеченні виявлення наявних фактів порушення 
законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, а 
результати відображаються в акті ревізії.  

Якщо інспектування і перевірка й моніторинг закупівель проводились попередниками ДАСУ – 
Державною фінансовою інспекцією та контрольно-ревізійним управлінням, то державний фінансовий 
аудит, як форма державного фінансового контролю, був запроваджений з появою діючого на 
сьогодні органу державного фінансового контролю. 

Як форма попереднього та поточного контролю державний фінансовий аудит здійснюється у 
вигляді аудиту окремих господарських операцій, а при контролі операцій що відбулися, маємо 
справу з аудитом виконання бюджетних програм, аудитом виконання місцевих бюджетів і аудитом 
діяльності суб'єктів господарювання. 

Варто зазначити, що на підконтрольних суб’єктах господарювання, щодо яких за відповідний 
період їх фінансово-господарської діяльності було проведено державний фінансовий аудит, 
інспектування за ініціативою ДАСУ не проводиться.  

Водночас контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як під час 
інспектування й  державного фінансового аудиту, так  і в порядку проведення перевірки державних 
закупівель. Вона полягає у документальному і фактичному аналізі дотримання підконтрольними 
установами законодавства про державні закупівлі й проводиться ДАСУ на всіх стадіях державних 
закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті. 

Інструменти державного фінансового контролю, впроваджені ДАСУ, схематично представ-
лені на рис. 1. 

Результати операційного аудиту відображаються в аудиторському звіті. Характерно, що у 
зазначеному документі не передбачено штрафних санкцій за виявлені порушення. У разі встановлення 
факту порушення вимог законодавства під час проведення операційного аудиту контролюючий орган 
надсилає керівникові підконтрольного суб’єкта господарювання письмові вимоги щодо усунення 
виявлених порушень із зазначенням строку зворотного інформування про вжиті заходи щодо їх 
усунення. Лише  У разі неусунення у визначені строки керівником суб’єкта господарювання виявлених 
порушень вживаються законодавчо передбачені заходи. З метою підтвердження виявлених в ході 
операційного аудиту фактів порушень та належного їх документування орган ДАСУ забезпечує 
проведення в установленому законодавством порядку ревізії [2]. 
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Рис. 1. Інструменти державного фінансового контролю  
Державної аудиторської служби України 

 
Таким чином, можна констатувати доцільність й виправданість запровадження аудиторських 

процедур в бюджетній сфері. 
 
1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Верховна Рада 

України, Закон України № 2939-XII від 26.01.1993 р. 2. Порядок проведення Державною 
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового 
аудиту окремих господарських операцій: постанова Кабінету Міністрів України  від 25.06.2014 р. 
 № 214 
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Wydział Ekonomiczny – Zakład Rachunkowości 
 

PROBLEMATYKA UJĘCIA ZASOBÓW LUDZKICH W 
SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH W POLSCE 

 
Szczególnie ważny element składowy jednostek gospodarczych stanowi rachunkowość. 

Spowodowane jest to podstawowym celem jej prowadzenia, za który można uznać dostarczanie informacji 
ekonomicznych dla potrzeb podejmowania decyzji przez szerokie grono odbiorców. 

W rachunkowości finansowej kluczową rolę odgrywa zasada jasnego i rzetelnego obrazu 
przedsiębiorstwa. Wymaga ona, by roczne sprawozdania finansowe odzwierciedlały działania i transakcje, 
które powinny być opisane, oraz by informacje księgowe były przekazywane w formie uznanej za 
najdokładniejszą i najbardziej odpowiednią dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych podmiotów trzecich, 
nie szkodząc przy tym interesom danej firmy. Stosowanie istniejących regulacji nie zawsze przyczynia się 
jednak do przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu przedsiębiorstwa. W praktyce występują bowiem 
obszary działalności, którymi rachunkowość finansowa w Polsce się nie zajmuje. Problem taki dotyczy 
m.in. ustalania wartości czynnika ludzkiego oraz sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych. W 
związku z tym za cel referatu przyjęto wskazanie negatywnych konsekwencji dla interesariuszy, 
wynikających z ograniczonego zakresu informacji na temat wykorzystywanych zasobów ludzkich 
zawartych w sprawozdaniu finansowym, a także określenie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Tak 
sformułowany cel osiągnięto dzięki dokonanemu przeglądowi literatury przedmiotu a także zastosowaniu 
ogólnej metody dedukcyjnej. 

Ludzie są niezwykle ważnym zasobem w każdej organizacji, bez nich jakiekolwiek składniki 
majątku nie mogą być używane. Efektywność działalności przedsiębiorstw wynika bezpośrednio z 
produktywności osób w nim zatrudnionych, a wszelkie problemy, jakie pojawiają się w toku 
funkcjonowania jednostek gospodarczych, również rozwiązywane są przez ludzi. Rosnące znaczenie 
czynnika ludzkiego w polskiej gospodarce potwierdzają też wielkości makroekonomiczne. Mimo tak 
istotnej roli ludzi w prowadzeniu działalności gospodarczej, w sprawozdaniu finansowym informacje na 
temat wykorzystywanych zasobów ludzkich są ograniczone. W głównej mierze wynika to z braku ogólnie 
akceptowanej metodyki w tym zakresie. 

Wykazywanie w sprawozdaniach finansowych wartości związanej z osobami zatrudnionymi jest w 
pełni uzasadnione. Oczywiście nie oznacza to, że dokonywana byłaby wycena pracownika, ponieważ ze 
względów etycznych jest to niedopuszczalne. Można natomiast określić wartość konkretnych cech osób 
zatrudnionych przesądzających o tym, że są one ważne dla przedsiębiorstwa i przyczyniają się do 
osiągania korzyści ekonomicznych. W literaturze przedmiotu opisywane są różne metody wyceny 
niematerialnych składników majątku, jednak każda z nich obarczona jest pewnymi wadami. Związane są 
one w głównej mierze z daleko idącym subiektywizmem w procesie szacowania wartości. Równocześnie 
nie opracowano dotychczas jednego uniwersalnego standardu, który odnosiłby się do omawianego 
zagadnienia. Oznacza to, że osoby zajmujące się rachunkowością mają świadomość istnienia problemu, ale 
równocześnie proponowane sposoby jego rozwiązania nie są odpowiednio dobre i w dalszym ciągu 
wymagają doskonalenia. 

Zaprezentowane ograniczenia współczesnej rachunkowości finansowej w Polsce, niedoskonałość 
dotychczas podejmowanych prób wyceny zasobów ludzkich, a ponadto brak ugruntowanych praktyk z 
zakresu sposobu ewidencyjnego ujęcia omawianych składników majątku, stanowią wystarczające 
przesłanki, aby podjąć próbę opracowania uniwersalnego rozwiązania modelowego, które mogłoby zostać 
zastosowane w różnych typach podmiotów gospodarujących, głównie w przedsiębiorstwach. Dostarczenie 
informacji na temat wartości zasobów ludzkich miałoby na celu stworzenie podstaw liczbowych dla 
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potrzeb podejmowania decyzji przez odbiorców. Proponowane rozwiązanie powinno spełniać konkretne 
warunki, wśród których należy wskazać: 

− podporządkowanie istniejącym fundamentalnym zasadom rachunkowości; 
− ograniczenie subiektywizmu; 
− umożliwienie dokonywania porównań między różnymi podmiotami; 
− zrozumiałość oraz łatwość stosowania. 
Niezależnie od ostatecznego kształtu proponowanego rozwiązania modelowego, jego praktyczne 

wdrożenie na pewno nie będzie przebiegało bez problemów. W pierwszej kolejności zadaniem księgowych 
stanie się konieczność zrozumienia idei nowej koncepcji oraz dostosowania do niej systemu ewidencyjno-
sprawozdawczego, w tym zasad tworzenia i obiegu dokumentów. Będzie to wymagać czasu, określonego 
nakładu pracy, a więc także poniesienia dodatkowych kosztów, i prawdopodobnie nie od razu zakończy się 
sukcesem. Im mniej złożony okaże się wdrażany model, tym mniejsze koszty wygeneruje. Ponadto w 
przypadku wyceny tak specyficznych zasobów, jakimi są wybrane cechy zatrudnionych, prawdopodobnie 
niezmiernie trudno będzie w pełni wyeliminować subiektywizm. Opisywane bariery związane z 
praktycznym zastosowaniem proponowanego modelu nie powinny jednak przesłonić korzyści, jakie można 
uzyskać dzięki posiadaniu dodatkowych, wcześniej niedostępnych informacji, umożliwiających 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 
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BILANS JAKO ŹRÓDŁO DANYCH W ANALIZIE RYZYKA 
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Działalność przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej związana jest 

nierozłącznie z ryzykiem, którego następstwem może być zdecydowane pogorszenie się ich sytuacji 
finansowej i wyników finansowych  bądź  utrata majątku oraz  kapitałów,  co  w rezultacie może 
prowadzić do zakończenia działalności z przyczyn ekonomicznych lub ogłoszenia  upadłości na mocy 
obowiązujących przepisów prawnych.  

Jednym z podstawowych etapów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest jego identyfikacja, 
co wymaga posiadania obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat  bieżącej i przyszłej sytuacji 
finansowej i wyników finansowych jednostki,  jak również podmiotów  funkcjonujących w jej otoczeniu. 
Uniwersalnym źródłem danych w tym obszarze są obligatoryjne sprawozdania finansowe jednostek, na 
które składają się zgodnie z Ustawą o rachunkowości bilans,  rachunek zysków i strat, rachunek 
przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa. Spośród 
wymienionych elementów sprawozdania największą przydatność w ocenie ryzyka posiada bilans,  który 
przedstawia  majątek i źródła finansowania przedsiębiorstwa w danym momencie, określanym mianem 
dnia bilansowego.  Chociaż bilans ma z założenia charakter statyczny, to ujęcie porównywalnych 
wielkości na początek i na koniec okresu oraz możliwość porównania danych z różnych lat, pozwala  
ocenić sytuację finansową, w tym ryzyko działalności przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym.  

Biorąc pod uwagę związek ryzyka z zasobami przedsiębiorstwa wyróżnia się dwa jego podstawowe 
rodzaje, tj. ryzyko operacyjne związane w najwyższym stopniu ze zmianami w wielkości i strukturze 
aktywów, co wpływa przede wszystkim na wynik działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz ryzyko 
finansowe, związane głównie ze zmianami w strukturze źródeł finansowania działalności jednostki 
wpływające na wielkość końcowego wyniku finansowego. Oba te rodzaje ryzyka wpływają jednocześnie 
na sytuację finansową jednostki i określają jej obecną i przyszłą pozycję rynkową.    

Dane zawarte w bilansie pozwalają na ocenę zarówno ryzyka operacyjnego, jak też różnych 
aspektów ryzyka finansowego przedsiębiorstwa, a w szczególności na ryzyko utraty płynności finansowej. 
Wstępna identyfikacja ryzyka może być dokonana w ramach  klasycznej analizy bilansu,  obejmującej  3 
podstawowe etapy (obszary problemowe), tj.: 

• ocenę ryzyka operacyjnego i płynności majątku przedsiębiorstwa na podstawie dynamiki i 
struktury aktywów, 

• analizę ryzyka finansowego na podstawie struktury kapitałowej, 
• analizę sytuacji finansowej, w tym ryzyka utraty płynności finansowej i wypłacalności 

przedsiębiorstwa na podstawie powiązań kapitałowo-majątkowych.  
Ryzyko operacyjne związane jest m.in. z efektywnością gospodarowania aktywami, co można w 

sposób syntetyczny ocenić porównując dynamikę aktywów i ich podstawowych składników, tj. aktywów 
trwałych i obrotowych z dynamiką efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w postaci 
uzyskanych przychodów czy osiągniętych wyników finansowych. Niekorzystne relacje pomiędzy tymi 
kategoriami oznaczające zarazem spadek produktywności oraz rentowności majątku wskazują na wzrost 
ryzyka operacyjnego jednostki gospodarczej. 

W ocenie ryzyka operacyjnego istotne znaczenie ma również struktura posiadanego majątku, a w 
szczególności udział majątku trwałego i obrotowego  w ogólnej sumie aktywów przedsiębiorstwa. Udział 
ten jest zróżnicowany w różnych dziedzinach gospodarki, dlatego też bazę porównawczą powinny 
stanowić wielkości przeciętne dla poszczególnych  branż i rodzajów działalności. Istotne unieruchomienie 
majątku przedsiębiorstwa wyrażające się w relatywnie wysokim udziale jego trwałych składników, a w 
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szczególności rzeczowych aktywów trwałych ogranicza elastyczność działalności przedsiębiorstwa oraz 
oznacza dużą wrażliwość zmian wyniku operacyjnego na zmiany przychodów przedsiębiorstwa, co wynika 
z wysokiego poziomu tzw. dźwigni operacyjnej.  

Analizując strukturę aktywów można także ocenić ryzyko płynności finansowej, jako jednego z 
najważniejszych aspektów ryzyka finansowego przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa charakteryzuje 
się bowiem zróżnicowanym poziomem płynności, czyli możliwością zamiany jego składników na aktywa 
pieniężne służące do spłaty bieżących zobowiązań. Ograniczoną płynnością charakteryzują się aktywa 
trwałe. Płynny charakter posiadają natomiast aktywa obrotowe, ale płynność ta jest zróżnicowana w 
odniesieniu do poszczególnych ich składników. Najwyższy poziom płynności posiadają środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty oraz należności o krótkich terminach spłaty. Istotne ograniczenia dotyczą natomiast 
zapasów oraz należności o długich cyklach inkasa. Reasumując można więc stwierdzić, iż wysoki poziom 
ryzyka płynności ma miejsce w przypadku znacznego unieruchomienia majątku, co wyraża się dużym 
udziałem trwałych składników majątku a także składników majątku obrotowego o ograniczonych 
możliwościach transformacji na gotówkę.  

Poziom ryzyka finansowego odzwierciedla struktura pasywów bilansu. Istotne znaczenie ma tutaj 
podział kapitałów na własne i obce, a  także na  długo- i krótkoterminowe. Wysokie ryzyko finansowe ma 
miejsce w przypadku dominacji obcych źródeł finansowania, w tym szczególnie zobowiązań 
krótkoterminowych, co oznacza równocześnie niskie zaangażowanie kapitału własnego  i stabilnych 
długoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Bazę porównawczą stanowią w tym przypadku 
zarówno przeciętne branżowe wskaźniki struktury kapitału, jak również powszechnie przyjmowane 
standardy samofinansowania i  zadłużenia przedsiębiorstwa. 

Najwięcej informacji o zagrożeniach finansowych w przedsiębiorstwie dostarcza analiza relacji 
kapitałowo-majątkowych. Istotne znaczenie ma tutaj tzw. złota zasada finansowania mówiąca o tym, iż w 
przypadku dominującego w praktyce przeciętnego ryzyka gospodarczego warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa finansowego jest m.in. zgodność terminów zaangażowania kapitałów i majątku 
przedsiębiorstwa, co znajduje wyraz w przestrzeganiu tzw. zasad bilansowych mówiących o konieczności 
pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym lub kapitałem stałym (tzw. złota i srebrna zasada 
bilansowa). Istotne odstępstwo od tych zasad wpływa na wzrost ryzyka utraty płynności finansowej,  a w 
dalszej perspektywie wypłacalności przedsiębiorstwa. W bardziej szczegółowych analizach poziom ryzyka 
finansowego można ocenić analizując tzw. kapitał pracujący (obrotowy) obrazujący stabilność 
finansowania aktywów przedsiębiorstwa i zapotrzebowanie na ten kapitał. Ujemna wartość bądź istotny 
niedobór kapitału pracującego w stosunku do zapotrzebowania wskazują na realną możliwość utraty 
bieżącej oraz przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań. 

Warto przy tym nadmienić, że oceniając zagrożenia finansowe na podstawie relacji kapitałowo-
majątkowych należy każdorazowo uwzględnić poziom ryzyka zewnętrznego (rynkowego) towarzyszącego 
działalności danego przedsiębiorstwa. Sposób finansowania aktywów musi być bowiem dostosowany do 
warunków panujących w dalszym (makroekonomicznym) i  bliższym (konkurencyjnym, branżowym) 
otoczeniu firmy, co często oznacza odstępstwo od przedstawionych zasad bilansowych i m.in. akceptację 
niskiego, a nawet ujemnego poziomu kapitału pracującego. Ważne znaczenie ma więc przyjęcie właściwej 
strategii finansowania przedsiębiorstwa, tj. sposobu sfinansowania aktywów adekwatnego do istniejącego 
ryzyka zewnętrznego (rynkowego).  
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IMPLEMENTATION OF REPORTING ON WATER-USE 
EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF SDG’S ATTAINMENT 

 
Improvement of regulation and standardization in the area of water-use efficiency through the 

development of legislation on preparation of management report will enhance the usage of standards as a tool 
for policymakers, authorities, civil society, corporate entities and other stakeholders; transparency of 
information on water-use  between countries, geographical regions, industries and undertakings. Also, this will 
increase the level of data transparency and openness, provided by countries, geographical regions, industries and 
entities; strengthen partnerships between standards bodies, policy makers, stakeholders and UN organizations. 

In a post-industrial society, water-use exceeds the intensity and rate of use of all other natural 
resources. Thus it is necessary to provide and increase water-use efficiency at global, national and entity’s 
level. According to Food and Agriculture Organization of the United Nations (UN FAO AQUASTAT), the 
contemporary water consumption structure in Ukraine has significantly reoriented. For now, about 70% of 
all produced water is consumed by industry. There is a need to monitor the water-use made by industrial 
entities [1]. Implementation of recognised international initiatives in the area of standardisation of 
Sustainable Development Goals’ (SDG) attainment is the effective tool for solving the existing problem. 

Recognised international initiatives in the area of sustainable development and non-financial 
reporting: United Nations Global Compact; Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related 
reports of certain types of undertakings; Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the 
Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and 
diversity information by certain large undertakings and groups; Guidelines on non-financial reporting 
(methodology for reporting non-financial information, Communication from the European Commission 
2017/С 215/01); Draft Guidance on Core indicators for entity reporting on the contribution towards the 
attainment of the Sustainable Development Goals; Global Reporting Initiative (GRI). 

The summary of the specific impact of the mentioned above international initiatives on the 
implementation of reporting that provides the disclosure on water-use efficiency in the context of SDG’s 
attainment in Ukraine: 

– in Ukraine the methodological and organisational support for preparation of management report 
disclosing the information on water-use efficiency by entity was developed in the context of 
application of the amendments made to the Law of Ukraine “On Accounting and Financial 
Reporting in Ukraine” [2]; 

– the general goal of the offered document is assistance of standardization of the report on 
management of the reporting under questions of stability in coordination with a monitoring 
system of Sustainable development goals and its indicators. The offered core indicators cover 
economic, ecological, social and managerial aspects of activity of the entities. Their disclosure 
by the entities in the management report is intended to promote transparency of information on 
economy, ecology and society and to identify possible risks and threats that are important for 
creation of the sustainable state; 

– the developed document is based on recognised international recommendations in the area of 
sustainable development. 
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The core humankind problem is to provide water and enhance water-use efficiency. The solution of 
this problem is one of the targets to SDG 6 “Clean water and sanitation” [3]. The development of 
legislation on reporting through the disclosure of such information in entity’s reporting, in particular in 
management report, is the effective tool for attainment of the target and solving the problem. This will help 
to provide continuous monitoring of water resources, estimations of water-use by countries, geographic 
regions, industries and individual consumers. The identified issue is of particular importance in countries 
with economies in transition because of issues related to SDG's attainment. In this context, it is important 
for the governments of such countries to develop a specific legislation in the area of disclosure of such 
information in the context of the attainment of the SDG 6 “Clean water and sanitation” [3]. This will lead 
to increase the relevance and comparability of disclosed non-financial information on sustainable 
development; transparency and investment attractiveness of entities.  

The offered initiative can be applied for development of the regulatory frameworks not only in 
Ukraine but also in the countries with economies in transition. This will enhance transparency, 
accountability, and public awareness of entities activities in the context of attainment of the SDG 6 “Clean 
water and sanitation”. 

 
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations: official website. URL: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm. 2. The Law of Ukraine “On Accounting and Financial 
Reporting in Ukraine” (2018). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 3. Sustainable 
Development Knowledge Platform: Sustainable Development Goals. URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZADANIOWA W KONTEKŚCIE POMIARU 
DOKONAŃ – WYZWANIA I PROBLEMY 

 
Z uwagi na specyfikę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST), niezbędne 

jest przeprowadzanie odpowiednich działań w celu zapewnienia racjonalności gospodarowania, 
szczególnie w sytuacji ograniczonej ilości środków publicznych przy jednoczesnych  nieograniczonych 
potrzebach społecznych. Konieczne jest więc przeprowadzanie pogłębionych analiz działań 
podejmowanych przez jednostki oraz identyfikowanie kosztów realizowanych zadań publicznych. 
Jednostki samorządu terytorialnego powinny funkcjonować zgodnie z zasadami efektywności i 
skuteczności, co w praktyce często jest marginalizowane. Realizując zadania publiczne przede wszystkim 
skupiają one swoją uwagę na wydatkowaniu środków, co traktują jako cel sam w sobie, bez zastanowienia 
się czy dany wydatek przyniesie konkretny efekt i czy jednostka skutecznie realizuje swoją działalność. 
Odpowiedź na powyższe pytania jest kluczowym elementem w procesie pomiaru dokonań, który powinien 
funkcjonować w każdej jednostce, niezależnie czy zalicza się ona do sektora prywatnego czy publicznego.  

Pomiar dokonań nabrał istotnego znaczenia w momencie wprowadzenia obowiązku stosowania 
przez jednostki rządowe budżetowania zadaniowego, które ma zagwarantować racjonalność w 
gospodarowaniu. Polega ono na zarządzaniu środkami publicznymi poprzez odpowiednio 
skonkretyzowane i zhierarchizowane cele. Ich realizacja mierzona jest za pomocą odpowiednio 
skonstruowanych mierników. Pomimo, iż budżetowanie zadaniowe ma obecnie charakter fakultatywny dla 
JST, podmioty te również zaczęły wdrażać je w swojej działalności. Wynika to z faktu, że informacje 
pochodzące z budżetów tradycyjnych oraz sprawozdań są ograniczone ze względu na brak ich powiązania 
z konkretnymi i wymiernymi rezultatami. Rachunkowość prowadzona na potrzeby tradycyjnego 
budżetowania również wykazuje szereg ograniczeń. Dostarcza informacji ex post, głównie dla celów 
sprawozdawczych i kontrolnych, nie pozwala na dokonanie precyzyjnej wyceny poszczególnych zadań, 
stąd istnieje niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji.  

Pomiar dokonań w systemie budżetowania zadaniowego wykorzystuje różnego rodzaju mierniki. Są 
one kluczowym, a zarazem najbardziej problematycznym jego elementem, a błędy w ich konstrukcji mogą 
doprowadzić do podjęcia niewłaściwych decyzji.  

 Przydatność mierników uzależniona jest od prawidłowości ich doboru. Decyduje on o 
wiarygodności danych dotyczących stopnia osiągnięcia celów na podstawie przeprowadzonej analizy. 
Właściwie dobrane mierniki pozwalają na konstruktywną ocenę funkcjonowania jednostki, a w 
konsekwencji na zwiększenie efektywności ponoszonych wydatków. Mierniki dostarczają informacji 
zarówno o stopniu realizacji celów, jak i o kosztach ich osiągnięcia, by w ten sposób wpływać na proces 
decyzyjny. W związku z tym ważne stają się wymogi odnośnie ich konstruowania.  

Nieodłącznym elementem pomiaru dokonań jest również sprawozdawczość. Forma sprawozdań 
musi być dostosowana do hierarchii celów i zadań realizowanych w danej jednostce. Dlatego wskazane 
jest sporządzanie “sprawozdań efektywnościowych”, w których prezentowane byłyby koszty zadań z 
uwzględnieniem celów i mierników. Sprawozdania takie informowałyby o efektywności i skuteczności 
wszystkich realizowanych zadań przez JST. Z tego względu mają przede wszystkim charakter zarządczy, a 
więc kluczowy z punktu widzenia procesu decyzyjnego. Dlatego też częstotliwość ich sporządzania 
powinna wynikać z potrzeb zgłaszanych przez poszczególne szczeble kierownicze uwzględniających 
konieczność monitorowania sposobu osiągania celów (na bieżąco, doraźnie), ale również następować 
cyklicznie (np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie) w zależności od wymagań zgłaszanych 
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przez odbiorców zewnętrznych. Rozważyć należy również sporządzanie “sprawozdań 
efektywnościowych” po zakończeniu wykonywania poszczególnych zadań i zrealizowaniu celów tak 
operacyjnych, jak i strategicznych.  Jednak należy pamiętać, że implementacja sprawozdawczości 
zadaniowej wiąże się z koniecznością dokonania szeregu zmian w samej jednostce i otoczeniu prawnym.  

Z powyższego opisu wynika cel artykułu, który związany jest z zaprezentowaniem znaczenia 
efektywności i skuteczności, roli pomiaru dokonań, scharakteryzowanie rozwiązań praktycznych oraz 
próba ich oceny a także zaproponowanie dostosowanego dla jego potrzeb sprawozdania zadaniowego. 
Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, analizy dokumentacji wewnętrznej dotyczącej 
systemu pomiaru dokonań, ponadto przeprowadzono indywidualne i grupowe wywiady pogłębione oraz 
zastosowano metodę obserwacji. 
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Здано у видавництво 12.05.2019. Підписано до друку 17.05.2019. 
Формат 60×841/8. Папір офсетний. Друк на різографі. 

Умовн. друк. арк. 28,8. Обл.-вид. арк. 17,9. 
Наклад 100 прим. Зам. 191563. 
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Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р. 
 

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013 
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136 

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua 

  


