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ГАРМОНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ 

Адамчук Яна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гнатишин Л.Б.  

 
Анотація. Пріоритетним напрямком зближення вітчизняного обліку 

з міжнародною методологією визначено дотримання загальновизнаних 
Принципів обліку на всіх етапах облікового процесу. Вказано переваги 

міжнародної стандартизації обліку. 

Ключові слова: облік, облікова система, стандарти обліку, 

принципи обліку. 

Постановка проблеми. Оскільки в ринковому 

середовищі облік виконує принципово інші функції, проблема 

реформування його у відповідності із загальноприйнятою у 

всьому світі практикою набуває ще більшої гостроти. Саме тому 

структурована у фінансовій звітності інформація про діяльність 

підприємства повинна формуватись за даними бухгалтерського 

обліку, який спирається на принципи, що становлять логічний 

кістяк національних стандартів обліку.  

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та 

прийняті національні Положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку (П(С)БО) – розроблені на основі міжнародних – ще з 1 

січня 2000 року започаткували трансформаційні процеси в 

обліковій системі країни. Однак на сучасному етапі зовнішня 

звітність, яка регламентована П(С)БО, не в змозі в повній мірі 

задовольнити інформаційні потреби іноземних власників 

капіталу, оскільки вона, як правило, складається без дотримання 

або за умови часткового застосування загальновизнаних 

Принципів бухгалтерського обліку (ЗПБО).  

В теорії бухгалтерського обліку вже довший час 

визначення сутності його принципів є предметом дискусій. 

М.Кутер наполягав на визнанні принципів як фундаментальних 

істин (всеохоплюючих законів чи доктрин) [2], Й.Беге вважав їх 
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основними законами і правилами, які сформовані для 

управління діяльністю, стійкою основою поведінки чи 

практичної діяльності [1]. У вітчизняній літературі також 

закладено фундамент для теоретичного осмислення системи та 

концептуальної основи бухгалтерського обліку: ієрархії її 

елементів, формування завдань в єдності історичного та 

логічного підходів, якісні характеристики бухгалтерського 

обліку [4]. Проте бракує професійних коментарів і критичних 

відгуків вчених стосовно відповідності положень національних 

стандартів  обліку загальновизнаним Принципам. 

Разом з тим система обліку, як відомо, включає в себе 

також персонал, відповідні технології і записи, які 

використовуються для отримання бухгалтерської інформації і 

передачі її аналітикам (складанні і представленні звітності). 

Незаперечним є той факт, що основу української облікової 

системи становлять добрі професійні традиції та досвід 

вітчизняної бухгалтерської школи. Тому перехід на Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) не повинен бути 

самоціллю України. Якщо взяти до уваги той факт, що МСБО 

мають рекомендаційний характер і це, по суті, узагальнена 

практика обліку найбільш розвинутих облікових систем у світі 

(американської і європейської), то цілком очевидно, що їх сліпе 

копіювання може негативно відбитися на національній практиці 

бухгалтерського обліку. 

Як уже зазначалось, альтернативним шляхом інтеграції 

обліку України в загальноєвропейську чи світову системи може 

бути безпрецедентне дотримання ЗПБО. Принципи  

бухгалтерського обліку і звітності сформовані у вигляді 

окремого документа. Цей документ не є стандартом і не містить 

обов’язкових вимог чи рекомендацій. По суті ЗПБО є 

поєднанням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку із 

традиціями обліку окремої країни. Найбільш досконалими 

сьогодні можна визнати американські ЗПБО. Правила 

бухгалтерського обліку розробляються різними органам в цій 
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країні, проте всі вони базуються на загальновизнаних 

принципах, що надають можливість уникати суперечності та 

протидії. У відповідності із Принципами «мета фінансової 

звітності полягає у представленні інформації про фінансовий 

стан, результати діяльності і зміни у фінансовому стані фірми. 

Ця інформація потрібна широкому колу споживачів для 

прийняття економічних рішень» [3].   

Європейська бухгалтерська система також поступово 

уніфікується, незважаючи на велику кількість країн на 

континенті. Тому можна прогнозувати, що в майбутньому 

принципи обліку, які використовує Україна, повністю будуть 

базуватися на МСБО. З цього приводу поки-що можна 

констатувати, що прийняті національні П(С)БО забезпечують 

лише вимоги звітності. Однак невирішеною залишається 

проблема документообігу – однієї із найважливіших складових 

облікового процесу та системи обліку в цілому. Основою 

існуючої методики все ще є практика використання значної 

кількості первинних документів, залучення до їх створення 

кількох осіб, що мають дозвіл на здійснення господарських 

операцій. Такий підхід значно гальмує оперативність 

надходження та опрацювання інформації і як наслідок знижує 

ефективність обліку.  

Висновки і попозиції. Таким чином, безпрецедентне 

використання загальноприйнятих Принципів бухгалтерського 

обліку на кожному етапі облікового процесу  забезпечить певні 

пріоритети суб’єктам підприємницької діяльності – учасникам 

світового ринку:  

1. Зниження рівня ризику, пов’язаного із змістом статей 
бухгалтерської звітності. 

2. Підвищення комунікативних властивостей фінансової 

звітності. 

3. Забезпечить більш високий рівень технологічного та 

структурного аспекту облікової системи – підвищить 

ефективність обліку в цілому. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність будівельного виробництва 

та особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 

Ключові слова: будівництво, будівельні підприємства, кошторис. 

Постановка проблеми. На стан економіки регіону, так і 

країни в цілому впливає діяльність будівельних підприємств. 

Метою діяльності будівельних підприємств є забезпечення 

населення, підприємств будівлями й спорудами житлового та 

промислового призначення із високим рівнем комфорту. Проте, 

через нестабільну економічну ситуацію, застарілий виробничо-

технічний потенціал, відсутність висококваліфікованих кадрів 

необхідним є пошук будівельними підприємствами шляхів 

підвищення свого подальшого розвитку та діяльності. Така 

ситуація обумовлює необхідність впровадження ефективних 

шляхів розвитку, а також удосконалення ведення бухгалтерського 

обліку їх діяльності.  

Виклад основного матеріалу.  Будівництво є галуззю 

матеріального виробництва, діяльність якої спрямована на 

зведення нових і реконструкцію старих будівель, споруд, 

об'єктів виробничого та невиробничого призначення на місці їх 
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функціонування [1]. Будівельні організації поділяються на 

загально будівельні та спеціалізовані (що виконують окремі 

види робіт). Основною госпрозрахунковою одиницею у 

будівництві є будівельно-монтажна фірма, трест, акціонерне 

товариство. До їх складу входять: будівельне управління, 

будівельно-монтажне управління, пересувні механізовані 

колони. 

За участю у спорудженні об'єкта виділяють генпідрядні 

та субпідрядні будівельно-монтажні організації. Генеральний 

підрядчик несе відповідальність за своєчасне введення 

потужностей та об'єктів, а субпідрядчик виконує окремі види 

робіт на об'єкті та передає їх генпідрядчику.  

Будівельні підприємства мають певні особливості в 

організації бухгалтерського обліку, а саме: 

• собівартість будівельних послуг, що надаються, 

розраховується на основі технічної та кошторисної 

документації; 

• будівельна діяльність підлягає ліцензуванню кожні 

п'ять років; 

• особливості інвентаризації будівельних матеріалів; 

• специфіка обліку тимчасових не титульних споруд  

тощо [2]. 

Головною особливістю обліку в будівельних організаціях 

є застосування кошторисної документації: 

• локальні кошториси (первинні кошторисні документи 

на окремі види робіт); 

• об'єктні кошториси; 

• об'єктні кошторисні розрахунки; 

• кошторисні розрахунки на окремі види робіт; 

• зведені кошториси (складаються на підставі об'єктних 

кошторисів на окремі види витрат); 

• відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, які 

входять до пускового комплексу; 
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• розрахунок вартості будівництва на повний розвиток 

підприємства або споруди. 

Висновки і пропозиції. Для будівельних підприємств 

характерним є ряд специфічних, нетрадиційних для суб’єктів 

господарювання інших форм господарської діяльності, 

особливостей. Однією з найважливіших складових економічної 

безпеки нашої країни є безпека будівельного комплексу, від 

ефективного і безпечного функціонування якого у великій мірі 

залежить добробут населення, а отже, і успіх реалізації соціальної 

політики держави. 
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Науковий керівник: викладач першої категорії Заріцька О.С. 

 
Анотація. У статті пояснено сутність та призначення 

національних стандартів бухгалтерського обліку, розкриті основні відмінні і 

подібні риси міжнародних та національних стандартів і запропоновано 

рекомендації для усунення недоліків національних стандартів і їх 

вдосконалення. 

Ключові слова: положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 

міжнародні вимоги, трансформація, реформування, відмінності в 

стандартах, неузгодженість стандартів з податковим законодавством. 

Постановка проблеми. У світовому співтоваристві при 

сучасному зростанні ділової міжнародної активності й обсягів 

іноземних інвестицій проблема порівняння бухгалтерських 

http://fingal.com.ua/content/view/238/35/
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стандартів набуває великого значення. Розмаїття стандартів 

може скоротити інтернаціональні потоки капіталу й у такий 

спосіб зашкодити економічному розвитку. Україна не повинна 

стояти осторонь від тих тенденцій, які обумовлюють сьогодні 

розвиток ринку капіталів. У жодній країні світу фінансовий 

ринок не може розвиватися у відриві від ринку міжнародного. У 

першу чергу це стосується країн із перехідною економікою, у 

яких ринки капіталу споконвічно створювалися багато в чому 

завдяки іноземним інвестиціям. Нові можливості розвитку 

сучасного національного ринку відкриваються на основі 

Господарського та Цивільного кодексів України, які набули 

чинності з 1 січня 2004 року, а також Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. [2, 3, 4]. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що всі 

національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

України (П(С)БО) значною мірою ґрунтуються на міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), вони не тотожні. 

Упродовж 1999 - 2004 років відбулися суттєві зміни в системі 

бухгалтерського обліку в Україні в напрямку її гармонізації з 

міжнародними стандартами. Проте застосування МСБО є не 

метою реформування бухгалтерського обліку, а інструментом 

забезпечення потреб користувачів у якісній інформації, що дає 

правдиву картину фінансового стану й результатів діяльності 

суб'єкта господарювання. З іншого боку, реформа 

бухгалтерського обліку не супроводжувалася адекватними 

змінами в інших сферах, зокрема в статистиці, оподаткуванні, 

системі права, науки, освіти тощо.  

За останні роки система обліку й звітності в Україні 

сильно змінилася. На сьогодні прийнято 35 П(С)БО, в основу 

яких лягли 41 МСБО (IAS) та 8 МСФЗ (IFRS). 

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні" П(С)БО – це нормативно-

правовий акт, що визначає принципи й методи ведення  

бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності, які не 
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суперечать міжнародним стандартам. У національних П(С)БО 

дотримано вимоги МСБО з урахуванням економічних, правових, 

податкових особливостей та традицій нашої держави. П(С)БО 

охоплюють усі чинні МСБО, але не копіюють їх. [5, 6]. 

Між національними та міжнародними стандартами 

обліку існує зв'язок, який проявляється в тому, що при розробці 

міжнародних аналізуються національні стандарти, вивчається 

практика ведення обліку того чи іншого об'єкта і тільки після 

цього формуються рекомендації міжнародного характеру. Хоча 

стандарти в різних країнах мають різні назви (в США та Японії - 

система загальноприйнятих принципів, у Великобританії - 

документи про стандарти фінансової звітності, у Франції - 

норми, а в Україні та Росії положення), їх структура й 

призначення в цілому однакові. Сьогодні міжнародні стандарти 

не тільки узагальнюють накопичений досвід різних країн, але й 

активно впливають на розвиток національних систем 

бухгалтерського обліку й звітності. Ці причини вплинули на 

вибір МСБО як орієнтира для реформування системи 

бухгалтерського обліку й звітності України. [7]. 

Однією з основних принципових відмінностей П(С)БО 

від МСФЗ є жорстка регламентація дій бухгалтера. В 

українському бухгалтерському обліку є єдиний план рахунків, 

який є обов`язковим для застосування всіма суб'єктами 

господарської діяльності.  

Аналіз змісту національних П(С)БО свідчить про їх 

недосконалість, а саме: 1-прийняті національні стандарти 

містять багато невизначених термінів і понять; 2-неузгодженість 

П(С)БО з податковим законодавством, що призвело до ведення 

двох обліків (фінансового за національними П(С)БО і 

податкового); 3-регламентація управлінського обліку наведена 

лише в частині обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції (П(С)БО № 16 "Витрати") [6, 7]. 

Висновки і пропозиції. З метою усунення вищевказаних 

недоліків, при розробці національних стандартів слід виходити з 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

20 

 

таких вимог:визначити поняття фінансового обліку, які 

формують мову науки та практики та врахувати соціально-

економічні фактори, набутий досвід обліку; розкривати 

принципи, методи та процедури фінансового обліку, 

застосування яких є найбільш ефективним у тій чи іншій 

ситуації; уніфікувати стилістику викладення змісту та структуру 

стандартів таким чином, щоб стандарт був коротким і 

зрозумілим, але з достатньою повнотою описував вимоги, що 

стосуються об'єкта стандарту.  

У зв'язку з тим, що МСБО постійно змінюються, усе 

більше спостерігається розбіжностей між ними й П(С)БО. 

Оскільки згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні" та П(С)БО не можуть суперечити 

міжнародним стандартам, у майбутньому слід очікувати 

внесення відповідних змін в існуючі, а також створення нових 

стандартів.  
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принципи обліку.  

Постановка проблеми. Для подальшого поглибленого 

розвитку бухгалтерського обліку в Україні важливе значення 

має впровадження національних, що базою мають міжнародні 

положення обліку. Однак для подальшого розвитку 

національного обліку  міжнародні стандарти матимуть дещо 

видозмінений до України вигляд. 

Виклад основного матеріалу. Реформування 

бухгалтерського обліку в Україні шляхом його гармонізації та 

стандартизації має свою історію. 

За наказом Президента України "Про перехід України до 

загальноприйнятої у міжнародній практиці системі обліку та 

статистики" від 23 травня 1992 р. № 303 було розпочато роботу з 

удосконалення національної системи бухгалтерського обліку з 

використанням міжнародних стандартів.  

Для забезпечення здійснення положень цього наказу 

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову "Про концепцію 

побудови національної статистики України та Державної 

програми переходу на міжнародну систему обліку та 

статистики" від 4 травня 1993 р. № 326. Розроблена на основі 

положень, наведених у концепції, Державна програма переходу 

України на міжнародну систему обліку та статистики 

передбачала наближення первинного бухгалтерського та 

статистичного обліку на підприємствах різних форм власності 

до міжнародних стандартів обліку та звітності.  

На основі міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (МСБО) в Україні розроблені й діють національні 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - П(С)БО.  

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не 

суперечить міжнародним стандартам. 
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В Україні на 1 лютого 2012 року затверджено 35 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

У національних П(С)БО дотримано вимоги МСБО з 

урахуванням економічних, правових, податкових особливостей 

та традицій нашої держави. П(С)БО охоплюють усі чинні МСБО 

(крім стандартів, які стосуються звітності банків і пенсійних 

фондів), але не копіюють їх . 

 Деякі національні стандарти об'єднують положення 

кількох МСБО, а в деяких випадках передбачаються національні 

стандарти, які не мають аналогічного міжнародного стандарту. 

Але всі національні стандарти базуються на МСБО та не 

суперечать їм (табл.1). 

Таким чином, усі П(С)БО в основному відповідають 

міжнародним стандартам фінансової звітності за назвою й 

змістом. Однак є такі, які відображають потреби практики 

обліку в Україні, наприклад, П(С)БО 10 "Дебіторська 

заборгованість", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 25 "Фінансовий 

звіт суб'єкта малого підприємництва". 

Між національними та міжнародними стандартами обліку 

існує такий зв'язок: при розробці міжнародних аналізуються 

національні стандарти, вивчається практика ведення обліку того 

чи іншого об'єкта і тільки після цього формуються рекомендації 

міжнародного характеру. Хоча стандарти в різних країнах мають 

різні назви (в США та Японії - система загальноприйнятих 

принципів, у Великобританії - документи про стандарти 

фінансової звітності, у Франції - норми, а в Україні та Росії -

положення), їх структура й призначення в цілому однакові. 

Національні Положення (стандарти) складаються 

структурно з таких частин: 

Загальні положення, де визначаються методологічні 

засади     формування   в   бухгалтерському    обліку   інформації  

про  об'єкти   обліку,    вказується   яким  чином  і   які    суб'єкти 

господарської діяльності їх застосовують, наводиться короткий 

глосарій вживаних термінів та їх тлумачення. 
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Таблиця 1 

Концептуальні відмінності між П(С)БО та МСБО 
Принципи та 
Припущення 

МСБО  П(С)БО 

Безперервність 
 

Припускається, що в 
підприємства немає ні 
наміру, ні необ-хідності 
припиняти або істотно 

скорочу-ватисвою 
діяльність у недалекому 
майбутньому 
 

Не всі підприємства реально  
використовують принцип 
безперервності при підготовці 
фінансових звітів: частина з них 

— на межі банкрутства, інші не 
можуть гарантувати стабільності 
діяльності підприємства в 
майбутньому.  

Стабільність 
облікової політики 

 

Облікова політика 
підприємства не зазнає 
будь-яких змін без явної 
необхідності 

Звітність ведеться відповідно до 
чинних законодавчих положень 
та норм, які постійно змінюються 

Метод нарахування 
 

Доходи (витрати) 
підприємства відносять-ся 
на той період, у якому 
вони були фактично 
отримані (понесені) 

 

Доходи та витрати підприємства 
не завжди відносяться на ті 
періоди, уяких вони реально мали 
місце. Наприклад, П(С)БО не 
дозволяє оцінювати витрати, не 
підтверджені докумен-
тально,незважаючи на те, що 

економічні вигоди, пов'язані з 
такими витратами, було вже 
отримано 

Суттєвість 
 
 

У звітність включають-ся 
тільки ті облікові позиції, 
які можуть вплинути на 
прийняття рішень 

Перелік статей звітності 
визначається Міністерством 
фінансів України. 
Процедури обліку деяких 
несуттєвих елементів є 

складними таобтяжливими для 
системи бухгалтерського обліку 

Перевага сутності 
над формою 

 

Результати операцій та 
угод відображаються 
відповідно до реального 
стану речей 

Відображення операцій та угод 
підпорядковується нормативним 
вимогам, таким чином, форма 
переважає над змістом 

Обачність 

(консервативність) 
 

Вживаються всі необхідні 

заходи для зняття 
невизначеності, аби 
уникнути завищен-ня 
активів чи доходів або 
заниження зобов'я-зань та 
витрат 

Принцип обачності викорис-

товується не завжди. Наприклад, 
принцип оцінки за найменшою із 
собівартості або ринкової 
вартості дуже рідко 
використовується в українській 
практиці 
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Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку. 

Оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові та 

порядок визначення, вказуються прийняті методи оцінки. 

Характеристика обліку об'єкта бухгалтерського обліку 

виходячи із загальноприйнятих за МСБО принципів. 

Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку 

у фінансовій звітності та примітках до звіту. 

Додатки (у разі необхідності), де наводяться форми 

фінансової звітності, методи та приклади розрахунків 

показників, різні переліки тощо. 

Таким чином, хоча П(С)БО суттєво й не суперечать 

міжнародним стандартам, вони все ж таки не повністю 

охоплюють усі вимоги МСБО щодо надання й розкриття 

інформації у фінансовій звітності. Невідповідність фінансової 

звітності українського підприємства вимогам МСБО може 

виникнути внаслідок: 

- жорсткої регламентації форм фінансової звітності в 

Україні й практичної відсутності умов для застосування 

принципу "істотності"; 

- відсутності в Україні окремих стандартів, адекватних 

МСБО (зокрема, МСБО 8, 20, 26, 28, 31, 34); 

- стислості змісту П(С)БО, у відсутності пояснень до них, 

що нерідко приводить до помилкової інтерпретації окремих 

положень. 

З уведенням нових міжнародних стандартів і внесенням 

істотних змін у чинні стандарти розбіжності між національними 

й міжнародними стандартами будуть поглиблюватися. Така 

перспектива є цілком реальною, ураховуючи програму Ради 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звідси виникає 

проблема внесення відповідних змін у національні П(С)БО в 

міру видання нових або заміни існуючих міжнародних 

стандартів. 

Вирішення цієї проблеми можливе за допомогою 

визначення сфери прямого застосування МСБО й установлення 
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різних вимог щодо обсягу розкриття інформації у фінансовій 

звітності для різних груп підприємств, зокрема з урахуванням їх 

участі в операціях на ринках капіталу, обсягів діяльності. На 

думку членів Методологічної ради з бухгалтерського обліку при 

Міністерстві фінансів України, вимогу складання фінансової 

звітності відповідно до МСБО слід розповсюдити на 

підприємства, які повинні оприлюднювати фінансову звітність. 

Впровадження принципів і методів МСБО за допомогою 

П(С)БО доводить, що МСБО - це не тільки методи й підходи до 

обліку й звітності, але й деякою мірою відбиток ідеології й 

демократичності суспільства, здатності його інституцій 

адаптувати норми цивілізованих відносин. 

 
Список використаних джерел: 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" № 996-Х1У // Урядовий кур'єр. - 1 вересня 1999. 

2. Нишенко Л. П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності України з міжнародними стандартами в процесі гармонізації 

економічних взаємозв'язків / Л.П. Нишенко // Бухгалтерський облік та аудит. 

- 2006. - № 9. - С. 6-9. 
3. Голов С. Международные стандарты финансовой отчетности: 

усовершенствование и применение / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. - 

2007. - №11. - С. 43-57. 

4. Литвин Н. Б. Облік у зарубіжних країнах / Н. Б. Литвин. - К. : 

Атіка, 2007. - 208 с. 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ОЦІНКА ТА ПРОБЛЕМИ 
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Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доента. Ціцька Н.Є. 

 
Анотація. В статті розкрито економічний зміст та особливості 

обліку основних засобів, виявлено проблемні питання обліку основних засобів 

та запропоновано напрями їх вирішення. 

Ключові слова: основні засоби, оцінка, необоротні активи. 
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Постановка проблеми. Облік основних засобів на 

підприємстві займає одне із важливих місць, що визначають 

масштаби та напрями розвитку підприємства. Вони визначають 

стратегічні можливості діяльності підприємства, а їх ефективне 

використання впливає на результати виробництва, тобто в 

кінцевому результаті – фінансовий результат, його здатність 

конкурувати з іншими товаровиробниками [1]. 

Виклад основного матеріалу. Основні засоби є основою 

господарської діяльності підприємства. За їх допомогою, 

здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання 

виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж товарів, 

робіт та послуг. 

Економічна суть основних засобів полягає в тому, що це 

засоби праці, які багаторазово приймають участь у виробничому 

процесі, зберігаючи при цьому свою первісну натуральну 

форму, (а значить і споживчу вартість) і поступово переносять 

свою вартість на собівартість створюваного продукту праці 

частинами, в міру їх зношення, з допомогою методу 

амортизаційних відрахувань. Економічна сутність і матеріально 

– речовий зміст основних засобів є визначальними 

характеристиками в окресленні їх значення для здійснення 

відтворювальних процесів, функціонування та розвитку будь-

якого виробництва. Основні засоби визначають характер 

матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її 

розвитку [2]. 

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» до складу 

основних засобів відносять: земельні ділянки; капітальні 

витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; 

будівлі, споруди та передавальні пристрої; машини та 

обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар 

(меблі); тварини; багаторічні насадження.  

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, що облік засобів в 

останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

27 

 

впливають на процес управління виробництвом, знижуючи 

ефективність використання основних засобів. До кола таких 

проблем можна віднести : 

– різні підходи до визначення сутності основних засобів у 

фінансовому обліку й системі оподаткування; 

– проблема оцінки основних засобів; 

- проблеми підвищення інформативності первинних 

документів з обліку основних засобів; 

– проблема інформаційного забезпечення управління   

матеріально-технічною базою [4]. 

Оцінка основних засобів підприємства - це грошове 

вираження їх вартості. Вона необхідна для правильного 

визначення загального обсягу основних засобів, їх динаміки і 

структури, розрахунку економічних показників господарської 

діяльності підприємства за певний період часу. Облік і оцінка 

основних засобів здійснюються в натуральній і вартісній 

формах. Основні засоби підприємства оцінюють: в залежності 

від моменту проведення оцінки - за первісною чи відновною 

вартістю; з огляду на стан основних засобів - за повною або 

залишковою вартістю [3]. 

Функціонування основних засобів як чинників процесу 

праці здійснюється доти, доки вони зберігають свою споживчу 

форму. Головна функція основних засобів праці полягає в 

довгостроковій участі у виробничому процесі, значення якої 

взаємопов’язане із вчасним і повним отриманням результатів 

ведення господарської діяльності підприємства. 

Деякі аспекти обліку основних засобів потребують 

перегляду та реформування, наприклад залишаються 

невирішеними протиріччя щодо обліку безоплатно одержаних 

основних засобів, обліку поліпшення основних засобів, що 

призводить до виникнення різниць в обчисленні податку на 

прибуток [5]. 

Висновки і пропозиції. Основні засоби – один з 

найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан і 
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ефективне використовування прямо впливають на кінцеві 

результати господарської діяльності підприємств. Раціональне 

використовування основних фундацій сприяє поліпшенню всіх 

техніко-економічних показників, в тому числі збільшенню 

випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості 

виготовлення. 

Таким чином, необхідно удосконалювати теоретичні і 

практичні засади організації обліку основних засобів у напрямі 

розширення її управлінських можливостей. Основними шляхами 

удосконалення організації обліку основних засобів є 

раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, 

так і методів, і способів збирання, обробки і узагальнення 

облікової інформації, адаптованих до сучасних умов. 
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Анотація. У даній статті висвітлено основні проблеми і переваги 

обліку основних засобів, запропоновано ряд поліпшень щодо обліку та 
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амортизації основних засобів, а також визначено відмінності 

бухгалтерського і податкового обліку та проблеми їх ведення на 
підприємстві. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація, ліквідаційна вартість. 

Постановка проблеми. Теоретичне визначення сутності 

основних засобів, дослідження ряду модифікацій щодо обліку й 

амортизації основних засобів, дадуть змогу знизити 

трудомісткість робіт та скоротити документообіг, а також 

визначити який з видів обліку краще застосовувати: податковий 

чи бухгалтерський. Тому, вважаємо, тема є актуальною та 

потребує детального вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Реформування 

бухгалтерського обліку в Україні на основі Національних 

положень(стандартів) бухгалтерського обліку, що відповідають 

вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам 

бухгалтерського обліку, привело до суттєвих змін в обліку 

основних засобів. В опублікованих нормативних актах – Плані 

рахунків, затверджену наказом МФУ від 30 листопада 1999р. № 

291 із змінами та доповненнями; Інструкції про застосування 

Плану рахунків, затвердженій МФУ від 30 листопада 1999р. № 

291 із змінами та доповненнями; П(С)БО 7 «Основні засоби» ‒ 

не охоплено всіх без винятку питань, які виникли у зв’язку з 

реформуванням обліку основних засобів та їх зносу. У зв’язку з 

цим у практичній діяльності виникають проблеми, що 

стосуються обліку та амортизації основних засобів [1, с. 68].  

З моменту введення нового Плану рахунків і 

Національних стандартів, за якими підприємства України ведуть 

бухгалтерський облік, пройшло немало часу і це дало змогу 

виявити їх недоліки та переваги. До переваг можна віднести:  

1. Зрозумілість вітчизняного обліку для іноземних 

інвесторів;  

2. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю; 

3. Регламентація основних ділянок обліку окремими 

положеннями, які дають змогу при його веденні 
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використовувати різні варіанти й кожному підприємству 

обирати найефективніші для нього методи.  

Проте є низка недоліків, серед яких:  

1. Велика трудомісткість трансформаційних процесів;  

2. Низка стандартів, зрештою, як і більшість законів в 

Україні, написані важкодоступною мовою і є не досить 

зрозумілими;  

3. В опублікованих нормативних актах не охоплено без 

винятку питань, які виникли у зв’язку з реформуванням обліку 

основних засобів;  

4. Амортизація по основних засобах починає 

нараховуватися в бухгалтерському обліку з наступного місяця 

після введення їх в експлуатацію.  

Найбільший вплив на вибір методу нарахування 

амортизації у практичній діяльності справляють такі фактори:  

1) простота (складність) методу та можливість його 

застосування;  

2) вплив на собівартість продукції й вартість засобів у 

звітності;  

3) кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати 

це питання;  

4) наявність корпоративної політики у сфері нарахування 

зносу [4, с. 387-388].  

Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної 

вартості основних засобів.  

Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для 

об’єктів, що знаходяться на рахунках 103, 104, 105 та мають у 

своїй структурі суттєву однорідну складову (метал, будівельні 

конструкції і т.д.). Для всіх інших пропонуємо встановлювати 

ліквідаційну вартість у мінімальному розмірі 1 грн. (це 

пояснюється тим, що для розрахунку амортизації методом 

зменшення залишкової вартості обов’язково потрібна 

ліквідаційна вартість, більша за нуль)[5, с. 408].  
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Нарахування амортизації (зносу) основних засобів у 

податковому обліку залишається без змін, а в бухгалтерському 

обліку зміни є суттєвими. Значною мірою це пояснюється 

визначеннями поняття «амортизація» в податковому 

законодавстві і в бухгалтерському обліку. За П(С)БО 7, 

амортизація – систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, необоротних активів протягом строку їх 

корисного використання (експлуатації) [1, с. 68]. Відповідно до 

Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», 

амортизація основних фондів і нематеріальних активів – це 

поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або 

поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника 

податків у межах норм амортизаційних відрахувань, 

передбачених цією статтею. У зв’язку з такими визначеннями 

виникають запитання:  

1) чи є необхідним паралельне ведення аналітичного 

обліку основних засобів за групами податкового обліку, чи 

достатньо вести їх облік на субрахунках бухгалтерського 

обліку?  

2) чи поєднувати бухгалтерський і податковий 

обліки основних засобів?  

3) як вирішити ці проблеми з найменшими 

витратами праці бухгалтерів, дотримуючись при цьому 

нормативних актів як бухгалтерського, так і податкового 

обліку?  

Ще однією проблемою є те, що первинна облікова 

інформація про наявність, рух, капітальний ремонт та інші 

операції щодо основних засобів відображається в численних 

спеціалізованих регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це 

не сприяє якісному веденню обліку, збільшує трудомісткість 

опрацювання та відображення інформації, створює певні 

труднощі у формування документообігу й забезпеченні 

необхідними видами бланків [3, с. 33-34]. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

32 

 

Таким чином, попри вже достатньо сформовану 

нормативну базу бухгалтерського обліку, проблеми ведення 

обліку, з якими зустрічаються чи не всі підприємства, вказують 

на їх недосконалість, а тому потребують допрацювань. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи вищезазначене 

вважаємо, що необхідно на законодавчому рівні відмовитися від 

нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському 

обліку за податковим законодавством.  

Також первинна облікова інформація про наявність, рух, 

капітальний ремонт та інші операції щодо основних засобів 

відображається в численних спеціалізованих регістрах, постійні 

реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному веденню обліку, 

збільшує трудомісткість опрацювання та відображення 

інформації, створює певні труднощі у формування 

документообігу й забезпеченні необхідними видами бланків. 

Здійснивши ряд модифікацій, можна одержати компактну 

конструкцію практично універсальної форми типу «Інвентарна 

картка – акт обліку руху основних засобів», що сприятиме не 

тільки зниженню трудомісткості облікових робіт і скороченню 

документообігу, а й посиленню контролю завдяки підвищенню 

рівня інформативності й наочності документів. 
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Анотація. У статті досліджено основні аспекти визнання основних 

засобів, формування їх первісної вартості, класифікації та подальших 
витрат, що виникають в процесі експлуатації, а також зміни, що відбулися 

в обліку основних засобів у зв’язку із введенням в дію Податкового кодексу 

України. 

Ключові слова: основні засоби, об’єкт основних засобів, первісна 

вартість, бухгалтерський облік, податковий облік. 

Постановка проблеми. Реформування бухгалтерського 

обліку та прийняття національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку призвело до вдосконалення форм і 

змісту фінансової звітності в Україні. Однак, тривалий час 

існували суттєві принципові неузгодження в частині 

фінансового та податкового обліку основних засобів. Окремі 

питання удосконалення обліку основних засобів в умовах 

переходу до міжнародних стандартів якості інформації 

потребують подальшого науково-практичного дослідження та 

уточнення.  

Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох років 

питання сутності основних засобів та їх ролі в інноваційному 

розвитку підприємницької діяльності не втрачає своєї 

актуальності. 

Серед науковців тривалий час відбувалися дискусії щодо 

застосування терміну «основні фонди» до засобів праці. 

Введення Податкового кодексу зняло ці питання і засоби праці 

стали існувати як економічна категорія «основні засоби», що 

узгодило існуючі розбіжності у понятійному  апараті.  

Згідно з Податковим кодексом України основні засоби - 

це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин 

наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 
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незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, 

матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, 

невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що 

призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з 

фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, 

якщо він довший за рік) [1]. 

П(С) БО 7 «Основні засоби» визначає, що основні 

засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних 

функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він довший за рік) [2]. 

Отже, податкове законодавство, на відміну від П(С)БО 7 

«Основні засоби» встановлює вартісні критерії приналежності  

об’єктів до основних засобів. 

П(С) БО 7 «Основні засоби» визначає, що придбані 

(створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства 

за первісною вартістю, якою є історична (фактична) собівартість 

необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої 

вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для 

придбання (створення) необоротних активів.  

Податковий облік не розмежовує поняття ремонту 

(витрати, що не змінюють суми первісно очікуваних вигод від 

використання об’єкта) та поняття поліпшення основних засобів 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо),  що призводить до збільшення майбутніх 
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економічних вигод, первісно очікуваних від використання 

об’єкта. 

Визначається лише, що витрати, які понесено в межах 

10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на 

початок звітного року – це витрати періоду і вони не впливають 

на зміну первісної вартості відповідного об’єкту, щодо якого 

вони понесені, а витрати понад 10-ти відсоткову межу є такими, 

що включаються до первісної вартості відповідного об’єкта. 

У фінансовому обліку, на відміну від податкового, 

підприємство самостійно визначає чи відбувається збільшення 

первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від 

використання об’єкта, і в залежності від цього включає 

відповідні витрати або до витрат звітного періоду, або ж згідно 

п. 14. П(С)БО 7 збільшує первісну вартість основних засобів на 

суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що 

призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, 

первісно очікуваних від використання об’єкта.  

При введенні в дію Податкового кодексу з 01  квітня 2011  

року передбачено пооб’єктний облік основних засобів у межах 

16  груп та визначено мінімально припустимі терміни корисного 

використання основних засобів  від 2 до 20 років в залежності 

від групи, до якої належить відповідний об'єкт основних засобів.  

У бухгалтерському обліку будівлі, споруди та 

передавальні пристрої обліковуються у складі однієї групи, а у 

податковому обліку виділяються у складі групи 3 окремі 

підгрупи для обліку будівель, споруд та передавальних 

пристроїв з визначенням для кожної з підгруп різного 

мінімально допустимого строку корисного використання, що на 

нашу думку є доцільним, так як дійсно, будівля експлуатується 

значно довше, ніж передавальний пристрій. 

Крім того, П(С)БО 7 «Основні засоби» виділено групу 

Інші необоротні матеріальні активи, на відміну від податкового, 

де останньою 16 групою є довгострокові біологічні активи.  
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Висновки. Введення Податкового кодексу узгодило 

розбіжності у понятійному  апараті засобів праці і визнало 

категорію «основні засоби» єдиною, що застосовується. 

Податкове законодавство, на відміну від бухгалтерської 

концепції визначає вартісні критерії приналежності об’єкта до 

основних засобів.  
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Анотація. У статті розкрито суть торгівлі та особливості діяльності 

торгових підприємств. Розглянуто особливості організації бухгалтерського 

обліку в торгових підприємствах.  

Ключові слова: торгівля, торгове підприємство, витрати. 

Постановка проблеми.  Однією з важливих передумов 

ефективного функціонування економіки країни є розвиток 

торгівлі, яка повинна спиратися як на державний, так і на 

ринковий механізм впливу на споживчий ринок. Торгівельна 

діяльність -це самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі 

здійснення операцій купівлі-продажу товарів споживчого 

призначення з метою отримання прибутку. 
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Виклад основного матеріалу.  Основним завданням 

торговельного підприємства є найбільш повне і оптимальне 

забезпечення товарного асортименту для здійснення 

торговельних операцій як з оптовими, так і з роздрібними 

покупцями. Темпи росту обсягу реалізації продукції, покращення 

її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток 

торговельного підприємства. Оскільки метою будь-якої 

діяльності, у тому числі і торговельної, є отримання прибутку, 

який є фінансовою базою подальшого розвитку підприємства та 

показником ефективності даного виду діяльності, то постає 

необхідність в повному та достовірному його визначенні, тобто 

достовірному визначенні доходів та витрат, понесених 

підприємством на його отримання.  

Торгівля поділяється на внутрішню та зовнішню. Зовнішня 

торгівля - це торгівля з іншими країнами, яка включає у себе 

експорт (вивезення) та імпорт (ввезення) товарів. Внутрішня 

торгівля - галузь народного господарства, що забезпечує 

надходження товарів із сфери виробництва до сфери споживання. 

У свою чергу, внутрішня торгівля поділяється на оптову та 

роздрібну. Роздрібна торгівля - це вид економічної діяльності 

в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів 

кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг. 

Оптова торгівля - це вид економічної діяльності в сфері 

товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами 

поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому 

споживачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого 

споживання та надання пов’язаних із цим послуг [1]. 

Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються 

з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих 
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і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності 

торговельних підприємств. 

Облік діяльності торговельного підприємства 

здійснюється за такими напрямками: 

-   кількісний і вартісний облік товарів; 

-    облік надходження та вибуття товарів на підприємстві та 

розрахунків з постачальниками; 

-    облік наявності товарів та руху на складах; 

-    порядок формування та облік фінансових результатів 

торговельного підприємства [2].  

 Особливості галузі зумовлюють особливості обліку в ній: 

-  у торгівлі немає витрат, пов'язаних з виробництвом 

продукції, але є витрати, пов'язані зі зберіганням та 

реалізацією товарів. Ці витрати називаються витратами 

обігу і обліковуються на рахунках 93 "Витрати на збут" і 

92 "Адміністративні витрати".                      

-   торгові підприємства закупають товари за купівельними 

цінами, а продають дорожче — за цінами продажу. В 

оптовій торгівлі облік придбаних товарів ведеться за 

купівельними цінами або за продажними. В роздрібній 

торгівлі товари обліковують за купівельними цінами або 

за цінами продажу, якщо інші методи оцінки 

використовувати недоцільно.  

- фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі 

визначають як різницю між цінами продажу без ПДВ 

(доходом від реалізації) та купівельними цінами 

(собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу. 

Ціни продажу, відповідно, мають встановлюватися в 

такому розмірі, щоб окупити витрати обігу і забезпечити 

певний рівень прибутку. 

Висновки і пропозиції. В сучасних умовах надзвичайної 

важливості набуває  внесок  кожної  сфери економічної  

діяльності  в  розвиток  національного господарства. Традиційно 

рушійною силою розвитку національної економіки вважається 
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виробництво. Торгівельна діяльність як одна з найважливіших 

складових економіки України, від якої залежить якість життя 

людини, розвиток економіки та її конкурентоспроможність, 

сьогодні проходить динамічний трансформаційний етап 

посткризового розвитку. Важливою умовою ефективного 

розвитку економіки є необхідність впровадження ефективних 

шляхів покращення діяльності торговельних підприємств, а також 

удосконалення ведення бухгалтерського обліку їх діяльності.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність бартерних операцій, 

розкрито особливості їх обліку та з’ясовано методику визначення вартості 

згідно з Пс(БО). 

Ключові слова: бартерна операція, обмін активами, бартерний 

договір, балансова вартість, первісна вартість, справедлива вартість. 

Постановка проблеми. Найпоширенішим в Україні 

видом зустрічної торгівлі є бартер (як усередині країни, так і 

поза її межами). Однією з причин виникнення бартеру в Україні 

закордонні економісти вважають відсутність ліквідності та 

недостатню розвиненість фінансового ринку. При цьому певною 

мірою «сприяють» зависокі податки, а також низький рівень 

корпоративного управління в державному секторі, уповільнені 

темпи приватизації, відсутність у багатьох керівників 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/749
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підприємств досвіду роботи у ринкових умовах, корумпованість 

керуючого персоналу тощо.  

Виклад основного матеріалу. Товарообмінна (бартерна) 

операція – господарська операція суб'єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає розрахунок за товари, продукцію 

(роботи, послуги) у будь-якій формі, в іншій, ніж грошова, 

враховуючи будь-які види погашення (заліку) взаємної 

заборгованості між сторонами господарської операції без 

проведення грошових розрахунків [1]. 

Обмін може здійснюватися на подібні й неподібні активи. 

Подібні активи мають відповідати одразу двом умовам: мати 

однакове функціональне призначення й єдину справедливу 

вартість. П(С)БО 9 «Запаси» [2] передбачає, що первісна 

вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на 

подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. 

Якщо вона перевищує їх справедливу вартість, то первісною 

вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця 

між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів 

входить до складу витрат звітного періоду. Первісною вартістю 

запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, є справедлива 

вартість отриманих запасів. 

Справедлива вартість – це фактично договірна ціна, 

визначена для певного активу, тобто покупець згоджується 

заплатити за актив таку суму, а продавець – віддати його за цю 

ціну [2]. 

Особливість бухгалтерського обліку бартерних операцій 

подібними активами полягає в тому, що дохід за такими 

операціями (виходячи з вартості відвантажених активів) у 

підприємства не виникає. Таке обмеження встановлено п.9 

П(С)БО 15 «Дохід» [3]. 

Отже, в разі обміну подібними товарами (роботами, 

послугами та іншими активами) фінансовий результат за таким 

обміном не формується. 
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Крім того, здійснюючи обмін подібними необоротними 

активами, слід пам’ятати про ще один момент. Згідно з п. 2 розд. 

II П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність» [4] необоротні активи, групи вибуття, 

відчуження яких планується іншим способом, ніж продаж, не 

визнаються утримуваними для продажу (тобто не обліковуються 

на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, 

утримувані для продажу»). Операція обміну подібними 

активами не спричинює виникнення доходу в бухгалтерському 

обліку та, на наш погляд, за своєю суттю не є «продажем» таких 

активів.  

До неподібних активів належать усі інші активи, які не 

можна віднести до подібних. Інакше кажучи, якщо порушується 

хоча б одна з умов подібності активів (однакове функціональне 

призначення та однакова справедлива вартість), то активи 

є неподібними. Будь-який обмін із частковою доплатою 

належить до бартеру неподібними активами [5]. 

Згідно з п. 23 П(С) БО 15 «Дохід», сума доходу за 

бартерним договором визначається за справедливою вартістю 

активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню 

підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму 

переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів. 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані 

або підлягають отриманню за бартерним договором, достовірно 

визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою 

вартістю активів, робіт, послуг, які передані за цим договором. 

Відповідно до п. 13 П(С)БО 9 первісною вартістю 

запасів, отриманих в обмін на неподібні активи, визнається 

справедлива вартість отриманих запасів. А от згідно з п. 13 

П(С)БО 7 «Основні засоби» [6], якщо бартерний договір 

передбачає часткову доплату, то первісна вартість активу, 

придбаного в обмін на неподібний актив, дорівнює справедливій 

вартості переданого активу, збільшеній (зменшеній) на суму 
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грошових коштів або їх еквівалентів, яку було передано 

(отримано) під час обміну. 

Висновки і пропозиції. На сьогодні питання щодо 

розгляду обліку бартерних операцій не втрачають своєї 

актуальності, оскільки вони мають місце у товарообміні. Отже, 

як було зазначено, облік бартерних операцій може проводитися 

як подібними, так і неподібними активами. За обміну подібними 

активами первісна вартість отриманих активів дорівнює 

балансовій вартості переданих, а за обміну на неподібні – їх 

справедливій вартості.  
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Анотація. В статі розкрито поняття агротуристичної діяльності, 

порядок здійснення та організації обліку і звітності об`єктів агрооселі на 

сучасному етапі. 
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 Ключові слова: агротуризм, агрооселя, номерний фонд, звітність,  

облікова політика. 

Постановка проблеми. Дослідження доцільності 

ведення обліку в агротуристичній діяльності. 

Агротуризм - форма сільського туризму, оскільки він має 

тісний зв’язок саме із сільським фермерським господарством, де 

відпочинок пов’язаний з активним залученням його учасників 

до традиційних форм господарювання на селі. 

Агрооселя — це житлове приміщення, що знаходиться в 

сільській мiсцевостi, містить не більше п’яти кімнат, 

пристосованих для проживання туристів, i належить на правах 

приватної власності господарю, який займається 

сільськогосподарською дiяльнiстю або зайнятий у сфері 

обслуговування чи соціальній сфері села. 

Сільський зелений туризм має давнi традиції. Ще в 

період Римської імперії існувала традиція виїзду із Риму на 

відпочинок у сільську мiсцевiсть. На сучасному етапі це явище 

особливо поширилось у другій половині ХХ ст., коли населення 

великих міст постiндустрiальних держав вже не могло обійтися 

без чистого повітря, привабливих малозаселених, екологічно 

чистих сільських територій. 

Попит на сільський відпочинок, або як його ще 

називають у деяких країнах Центрально-Схiдної Європи — 

“відпочинком під грушею”, — зумовлений також збільшенням 

вартості платних відпусток, зростанням освiченостi громадян i 

розвитком транспортної інфраструктури, передусім мережі 

швидкісних автобанiв, залізниць, сучасного повітряного 

транспорту. Наприкiнцi ХХ — початку ХХI ст. подолано 

суттєву перешкоду, що заважала розвитку туризму в сiльськiй 

мiсцевостi, зокрема у Центрально-Схiдних європейських 

країнах, — необлаштованiсть об’єктів розміщення туристів. 

Цього вдалося досягти в останні роки розвитку малого 

підприємництва i створення мережі агроосель, агроготелей для 

прийому відпочиваючих. 
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Агрооселя володіє сiльсъким туристичним продуктом у 

вигляді сукупних послуг клієнту: туристично приваблива 

мiсцевiсть - природне середовище зі сприятливим кліматом, 

унікальними краєвидами; iсторико-культурнi об’єкти, традицiїї 

та звичаї мiсцевостi; інфраструктура як надійна база розміщення 

туристів — гастрономічна складова, транспортні засоби. 

Неабияке значення має суспільний iмiдж мiсцевостi, а також 

сприятливі ціни. 

Основним об’єктом виробництва та реалізації в 

агрооселяному господарстві є агроосельний продукт. При його 

придбанні покупець отримує право на розміщення в номері 

певної категорії, обслуговування за цією категорією та 

користування додатковими послугами, що входять в оплату 

агрооселяного продукту. 

Таблиця 1 

Характеристика послуг, що надаються 

агрооселяним господарством 
 

Вид послуг 

Характеристика послуг 

Вид діяльності Виконавець Споживачі 

послуг 

Агроосельні Основна Номерний фонд 

агрооселі 

Мешканці 

агрооселі 

Інші основні Інша операційна Підрозділи агрооселі Мешканці 

агрооселі 

Додаткові 

платні 

Інша операційна Підрозділи агрооселі Мешканці 

агрооселі, 

сторонні особи  Сторонні агрооселі 
(організації) на 

договірній основі 

 

Процес ціноутворення в агрооселях складається з таких 

етапів: 

1. Визначається виробнича (експлуатаційна) собівартість 

послуг агрооселі. 
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2. Визначається прибуток як добуток відсотка від 

експлуатаційної собівартості. 

3. Підсумовується експлуатаційна собівартість і прибуток. 

Визначається ціна однієї людино – доби (без ПДВ). 

4. Нараховується ПДВ від ціни людино – доби. 

5. Підсумовуються усі визначені показники і визначається 

ціна продажу місця з ПДВ. 

  На малих агрооселях незалежно від галузей виробництва, 

бухгалтерський облік базується на єдиних методологічних 

засадах, що встановлені Законом України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні». 

Починаючи з дати реєстрації агрооселі, необхідно вести 

бухгалтерський облік всіх дій і подій, які спричиняють зміни в 

структурі активів, власного капіталу, зобов'язаннях, а також 

фіксувати та накопичувати інформацію про свою діяльність з 

метою її використання внутрішніми та зовнішніми 

користувачами. Законодавством України визначено, що 

підприємство може самостійно обрати одну із форм організації 

ведення бухгалтерського обліку. 

Власник агрооселі (посадова особа, яка здійснює 

керівництво підприємством) відповідно до законодавства та 

установчих документів зобов'язаний забезпечити організацію 

бухгалтерського обліку та нести відповідальність за 

забезпечення фіксування фактів, відображення господарських 

операцій у первинних документах, їх збереження, обробку за 

регістрами бухгалтерського обліку протягом встановленого 

терміну, але не менше 3 років. 

Агрооселі, які складають облікові регістри на 

електронних носіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для 

їх відновлення у зручному для прочитання вигляді. 

Бухгалтерія агрооселі повинна визначити шляхи руху 

первинних документів від моменту їхнього створення до 

моменту передачі в архів для подальшого зберігання. Для цього 

розробляється графік документообігу з обов'язковим 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

46 

 

відзначенням виконавців, відповідальних за перевірку та 

обробку документа, дати виконання і пункту передачі 

документів для подальшої обробки, використання та зберігання 

у поточному і постійному архіві. 

Малі агрооселі можуть вести та подавати фінансову 

звітність відповідно до стандарту 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва», методичних рекомендацій по 

використанню регістрів і відповідно до спрощеного плану 

рахунків. 

Облік у суб`єктах агротуристичної діяльності доцільніше 

вести за спрощеним планом рахунків. 

Особливості визнання доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт і послуг) в бухгалтерському обліку і фінансовій 

звітності регламентуються на підставі П(с)БО 15 "Дохід". 

При складанні звітності у агрооселі доцільно 

використовувати такі документи:  

 анкета громадянина України, який прибув до агрооселі 
(форма № 1-г); 

 реєстраційна картка (форма № 2-г); 

 візитна картка гостя на право проживання у агрооселі 
(форма № 3-г); 

 рахунок (форма № 4-г); 

 журнал обліку громадян, які  проживають у агрооселі 

(форма № 5-г); 

 журнал обліку іноземних громадян, які проживають у 

агрооселі (форма № 6-г); 

 журнал  реєстрації заявок  на  бронювання номерів 

(місць) (форма № 7-г); 

 касовий звіт (форма № 8-г); 

 відомість обліку руху номерів у агрооселі (форма № 

10-г); 

 технічний паспорт агрооселі. 

Використання зазначених форм документів дозволяє 

упорядкувати та спростити організацію розрахунків з гостями, 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

47 

 

які проживають у агрооселі і користуються агрооселяними 

послугами.  

Для обліку доходу від реалізації послуг агрооселі 

використовується субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і 

послуг». Аналітичний облік доходів від реалізації  

ведуть за видами товарів, робіт, послуг і напрямками 

реалізації. Облік собівартості реалізованих послуг, товарів 

здійснюється на субрахунку 901"Собівартість реалізованої 

готової продукції". 

У агрооселях надаються місця для проживання на умовах 

бронювання.  

Для агрооселі бронювання є одним з видів додаткових 

послуг. Бронювання може проводитися безкоштовно або з 

оплатою (на умовах надання депозиту). Агрооселя має право 

вимагати депозит при бронюванні з наступним його заліком при 

оплаті за номер без оплати самої послуги з бронювання або з 

такою оплатою. Агрооселя також має право брати плату за 

бронювання з гостей, що прибули. У разі відмови платити за 

бронювання гість може бути поселений лише в порядку 

загальної черги. 

Аналітичний облік інших операційних доходів 

організовується на субрахунках третього порядку. Рахунок 71 

«Інший операційний дохід» є пасивним. За його кредитом 

відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - 

суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 

збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання в 

порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».  

На завершення хочеться сказати, що агротуризм в 

Україні є відносно новим явищем в економіці країни, і розвиток 

його як галузі потребує значних зусиль та сприяння держави. 
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Анотація. У статті розкрито поняття, процедура експлуатації 

банкомата користувачами та працівниками банківської установи і головні 

проблеми пов’язані із використанням банкомата. 

Ключові слова: автоматичний касир(банкомат), ідентифікаційні 

картки, інкасація коштів, ліміт коштів, касети для купюр. 

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку 

економіки, а особливо економіки нашої країни установи банків 

зацікавлені в тому, щоб зберегти довіру клієнтів і зробити 

банківські послуги більш доступними для широкого загалу. 

Тому практика використання і розповсюдження банкоматів є 

актуальною як у світових банках так і в банках України загалом. 

Виклад основного матеріалу. Банкомат (автоматичний 

касир) – пристрій для здійснення видачі готівки, надання 

інформації клієнтам про стан їх рахунків. Банкомат являє собою 

металеву стійку або шафу, яка може бути встановлена окремо, 

біля стіни, у ніші або вбудована в стіну. Деякі малогабаритні 

моделі можна прикріпити на стіну на зразок поштової скриньки. 

Також існують депозитні банкомати, які виконують функцію 

приймання готівки від клієнтів для розміщення на їх рахунках. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
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Банкомати можуть встановлюватись як у межах території 

банківської установи, так і далеко за її межами. Доступ до 

банкомата для виконання операцій здійснюється із 

застосуванням банківських ідентифікаційних карток та ПІН-

кодів клієнтів банківських установ[1]. 

Одержання готівки відбувається після виконання, як 

мінімум, такої послідовності операцій: 

1. Клієнт вставляє картку в приймальний пристрій 

банкомата. 

2. На екрані банкомата з являється запрошення ввести 

персональний ідентифікаційний номер (PIN-код). 

3. Клієнт набирає свій PIN-код на клавіатурі банкомата. 

4. Банкомат зчитує інформацію з картки, звіряє на 

відповідність набраний на клавіатурі PIN-код і зчитаний із 

картки, а також перевіряє на наявність картки в стоп-листі 

недійсних або анульованих номерів. 

5. Якщо результат перевірки дозволяє виконання 

операції, банкомат видає на екран запрошення щодо введення 

суми готівки, яку клієнт хоче одержати. 

6. Клієнт набирає потрібну суму. 

7. Банкомат перевіряє суму на відповідність 

установленому платіжною системою ліміту готівки, який 

дозволяється знімати. Ліміт може бути встановлений навіть 

індивідуально для кожного банкомата. 

8. Якщо сума не перевищує ліміту, банкомат відраховує 

потрібну суму банкнот і видає їх через пристрій видачі готівки. 

9. Банкомат повертає картку[2]. 

Після виконання операцій із видачі готівки клієнту має 

бути видана пронумерована квитанція, в якій вказуються назва 

банківської установи, що використовує банкомат, номер 

банкомата, дата, час, вид операції, номер трансакції, сума 

виданих коштів та інші реквізити відповідно до вимог системи, 

в якій використовується банкомат.  
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Для виконання підкріплення та інкасації коштів за 

банкоматами в банківській установі існують відповідальні 

працівники (інкасатори). Їхні обов’язки регламентовані 

внутрішніми положеннями банківської установи. 

Для здійснення доступу до банкоматів зазначених 

працівників за ними закріплюються індивідуальні 

персоналізовані картки доступу. Кількість інкасаторів не може 

бути меншою за двох осіб.   

Для обліку операцій, що проводяться з банкоматами, 

ведеться "Книга обліку операцій із завантаження та 

розвантаження банкоматів". Відповідальним за ведення такої 

книги є завідуючий касою. Ця книга має бути пронумерована, 

прошнурована, підписана керівником, головним бухгалтером та 

скріплена печаткою банківської установи [3].  

Вкладення купюр у касети, а також вилучення купюр із 

касет відбувається у приміщенні каси. Прийняту суму грошей 

касир перераховує покупюрно, вкладає їх в касети, закриває 

касети на ключ і опломбовує їх. Для завантаження банкомата 

касети та маршрутний лист передаються інкасатору. Після 

доставки касет інкасатор із застосуванням картки доступу 

входить в режим обслуговування банкомата, вилучає вказані в 

маршрутному листі касети із залишками грошових коштів, 

встановлює нові касети і з використанням даних із маршрутного 

листа вводить в модуль управління банкомата інформацію про 

номінали та кількість купюр у встановлених касетах. 

Після закінчення введення на чековому друкувальному 

пристрої роздруковується пронумерована квитанція із 

зазначенням номера банкомата, дати, часу виконання операції 

завантаження, ідентифікатора картки інкасатора, суми залишків 

коштів у вилучених касетах та суми коштів у встановлених 

касетах. Після закінчення операцій завантаження банкомата 

виконується його ініціалізація і запуск у роботу. При цьому 

інформація про зміст касет передається в систему управління 
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банкоматами, а завантажені кошти зараховуються на балансовий 

рахунок банкомата [4]. 

У разі виявлення розходження між фактичним залишком 

коштів у касетах, вилучених із банкомата, і залишком, 

зафіксованим у квитанції, складається відповідний акт, який 

підписується завідуючим касою, касовим працівником. За 

фактом виявленого розходження проводиться службове 

розслідування за участю технічного працівника, що здійснює 

сервісне обслуговування банкомата, визначаються причини їх і, 

при підтвердженні недостачі готівки, сума відноситься на 

винних осіб у встановленому порядку для відшкодування. 

Наприкінці операційного дня завідуючий касою складає 

довідку про суму готівкових коштів, завантажених у банкомати, 

і разом з квитанціями, одержаними від інкасатора, підшиває в 

документи дня. Технічне обслуговування банкоматів 

виконується з періодичністю, в обсязі та в порядку, визначених 

в інструкціях з їх експлуатації [5]. 

Під час дослідження автоматичного касира(банкомата) 

були виявлені такі проблеми пов’язані з його використанням: 

1. Банкомат "з'їв" картку, - це може відбутися в більшості 
випадків через триразове введення неправильного Пін-коду. 

2. Банкомат не приймає картку до обслуговування. Так 
трапляється, якщо ваша картка належить тій платіжній системі, 

що не обслуговує цей банкомат. 

3. Банкомат не видав гроші або видав менше необхідної 
суми. 

4. Банкомат "втяг" гроші назад. Таке відбувається, якщо 
ви не взяли гроші протягом 30-60 секунд. Порядок дій у цілому 

аналогічний описаному вище: зберегти чек, переписати свідків, 

звернутися в банк із заявою. Після перевірки надлишку в 

банкоматі вам повернуть гроші.  

5. Банкомат вимагає ввести шестизначний Пін-код. У ряді 

країн це можливо. У такому випадку просто доповніть свій ПІН 

двома нулями [2]. 
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Проте не все так просто як здається! Банківські продукти 

щодня піддаються атакам кібершахраїв. Злочинці спустошують 

карткові рахунки клієнтів, перехоплюють реквізити документів 

з грошових переказів, а то і проходять в банк і під чужим іменем 

оформляють для себе банківські послуги. Чималі збитки банкам 

наносять шахраї які використовують карти іноземних банків для 

зняття грошей з рахунків банків та розрахунку ними в 

торгівельних мережах. 

Щоб викрити злочини наймають спеціально навчених 

людей. Фахівці з інтернет - технологій, які працюють з банками 

в Україні та закордоном, нерідко стикаються з шкідливими 

програмами, за допомогою яких ділки втручаються в систему 

банкоматів. Щоб захисти системи від вірусу, фахівці радять 

банкам встановлювати програми з перехоплення електронного 

сміття. А клієнтам – радять не користуватися старими 

банкоматами, які мають які-небудь підозрілі пристрої [6].    

Висновки і пропозиції. Досліджуючи вищевказану тему 

я розкрила поняття автоматичного касира, використала 

алгоритм виконання операцій та виклала проблеми зв’язані з 

використанням банкомата. 
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Анотація. Проведено аналіз нормативно-правової бази з 

регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу, виявлення її 

невідповідностей та шляхів врегулювання і удосконалення.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, малий бізнес, спрощена 

форма обліку, нормативно-правова база.  

           Постановка проблеми. За останні десятиліття розвиток 

ринкових відносин, зростання кількості суб’єктів малого 

підприємництва та їх значення для соціально-економічного 

розвитку країни, прийняття Програми реформування системи 

бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 

стандартів, зумовили значні зміни в регулюванні 

бухгалтерського обліку в секторі малого бізнесу в Україні. 

Спрощення вимог до ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності для малих підприємств є 

пріоритетним завданням державної політики регулювання 

даного сектору економіки не тільки в України, але і інших 

країнах. Розробка нормативно-правових актів, які сприяли 

спрощенню організації бухгалтерського обліку та складанню 

фінансової і податкової звітності, призвела до виявлення ряду 

невідповідностей в існуючих нормативно-правових актах, а 

також неузгодження існуючої та новоствореної нормативної 

бази, що потребує проведення її аналізу, виявлення 

невідповідностей, шляхів узгодження та вдосконалення.  

           Виклад основного матеріалу. Поняття суб’єктів малого 

підприємництва в Україні встановлено Господарським кодексом 

України, до них відносяться фізичні особи-підприємці та 

юридичні особи, з середньообліковою чисельністю працюючих 

за рік до 50 осіб та обсягом річного доходу до 10 млн. євро. В 
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березні 2012 року, з прийняттям нового Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» від 22.03 2012 р. в Господарський 

кодекс було внесено зміни в частині визначення суб’єктів 

господарювання за їх розмірами. Введено нове поняття 

«суб’єкти мікропідприємства», до яких відносяться фізичні 

особи-підприємці та юридичні особи, з середньообліковою 

чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб та обсягом 

річного доходу до 2 млн євро . Отже, з суб’єктів малого 

підприємництва виділено окрему групу осіб, які відносяться до 

мікропідприємств, що відповідає класифікації підприємств за їх 

розмірами в міжнародній практиці. [1]. 

Державна програма регулювання сектору малого 

підприємництва в Україні в частині регулювання 

бухгалтерського обліку направлена на трансформацію 

національної системи бухгалтерського обліку в частині 

вдосконалення методології і організації бухгалтерського обліку 

для СМП, зближення бухгалтерського обліку і податкових 

розрахунків та максимального спрощення процедури ведення 

бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності. [3, 4, 

5]. 

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів 

бухгалтерського обліку малими підприємствами № 422 дали 

можливість узагальнювати інформацію про господарські 

операції за простою і спрощеною формою бухгалтерського 

обліку з використанням методу подвійного запису. Організація 

бухгалтерського обліку за простою і спрощеною формою 

бухгалтерського обліку передбачають накопичення даних у 

відповідних відомостях на підставі первинних документів 

типових форм. [6, 7]. 

В зв’язку з приведенням у відповідність визначень 

доходів і витрат Податкового кодексу України і П(С)БО, в 2011 

р. внесено зміни до спрощеного плану рахунків, а саме 

виключено рахунки 8–го класу (84 «Операційні витрати» і 85 
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«Інші витрати») та введено рахунки 9–го класу (90 

«Собівартість реалізованої продукції», 91 «Загальновиробничі 

витрати», 96 «Інші витрати») та рахунки 48 «Цільове 

фінансування» і 74 «Інші доходи». Зміни у спрощеному плані 

рахунків вимагають уточнення та удосконалення форми та 

змісту відомостей, в яких відображаються відповідні доходи і 

витрати (відомості 2–м, 3–м, 4–м, 5–м), а також виникла 

необхідність у внесенні змін до Методичних рекомендацій № 

422 в частині заповнення окремих граф відомостей. [1, 7]. 

Висновки і пропозиції. В цілому, можна підкреслити, 

що із суб’єктів малого підприємництва виділено окрему групу 

суб’єктів мікропідприємництва, однак в Україні відсутнє 

нормативно-правове регулювання діяльності даної категорії 

малих підприємств, в тому числі в сфері бухгалтерського обліку 

і оподаткування. З прийняттям змін до спрощеного плану 

рахунків з’явилась необхідність у вдосконаленні форм та змісту 

відомостей спрощеного обліку (2-м – 5-м) та внесенні змін в 

Методичні рекомендації №422 щодо використання рахунків 9-го 

класу. Кількість малих підприємств, які можуть вести 

спрощений облік доходів і витрат без застосування подвійного 

запису для складання фінансової звітності та розрахунку об’єкта 

оподаткування, суттєво скорочена колом підприємств, які не є 

платниками ПДВ. 

Суттєві відмінності між організацією облікового процесу 

за методичними рекомендаціями 2011 р. і 2003 р. для малих 

підприємств полягають в можливості узагальнення інформації 

про господарські операції без застосування методу подвійного 

запису, можливості використання не тільки типових, але і 

самостійно складених первинних документів і облікових 

регістрів, в можливості самостійного вибору періодичності 

складання облікових регістрів.  
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Анотація. Розглянуто систему обліку витрат у фермерських 

господарствах. Визначено основні недоліки при веденні обліку витрат. 

Запропоновано спосіб вдосконалення вирахування витрат на рівні 

аналітичного обліку.  

Ключові слова: система обліку, аналітичний облік, витрати, 

фермерські господарства.  

Постановка проблеми. Для господарюючих суб’єктів, в 

тому числі й для фермерських господарств, бухгалтерський 

облік є основним джерелом отримання оперативної та 

об'єктивної інформації про їх діяльність, зокрема фінансовий 

стан справ. Обсяг й ступінь її точності визначаються метою 

господарювання, виробничою необхідністю та економічною 

доцільністю. Добре налагоджена система обліку у 

фермерському господарстві забезпечить виконання поставлених 

перед нею завдань, а також відкоригує механізм прийняття 

управлінських рішень.  
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Виклад основного матеріалу. Облік дає змогу 

фермерському господарству провести аналіз його стану, 

визначити виробничі витрати і валовий дохід, норму 

рентабельності як для господарства в цілому, так і для окремих 

його галузей. Дані обліку дають змогу скласти фінансову 

звітність і допомагають виявити слабкі сторони виробничої 

діяльності, визначити підходи при вирішенні управлінських 

проблем. Розвиток виробництва у фермерських господарствах 

призводить до збільшення як об'єктів обліку, так і облікової 

роботи в цілому. У зв'язку з цим виникає необхідність їх 

детальнішої систематизації та виділення головних напрямів 

облікової роботи, зокрема витрат діяльності. 

На організацію обліку у фермерських господарствах 

прямо впливає його спеціалізація. Якщо виробництво 

спеціалізоване на одній групі культур або тварин, то облік 

витрат доцільно вести в цілому для господарства. У випадку 

кількох напрямів діяльності, де є окремі види товарної 

продукції, варто вести деталізований облік за центрами витрат 

щодо кожного об'єкта обліку по окремих видах продукції. 

Дослідження прийомів обліку витрат у фермерських 

господарствах проводили вітчизняні вчені: І.Д. Ватуля, М.Я. 

Дем'яненко, Т. Г. Маренич та ін. [1-3]. Так, М.Я. Дем'яненко, 

характеризуючи просту систему обліку, вважає, що вона являє 

собою синтез вітчизняного обліку в частині використання 

подвійного запису та зарубіжного, переважно США, – у 

запозиченні спрощеного обліку витрат [2]. Однак, як зазначає 

І.Д. Ватуля, скорочення і спрощення обліку в селянському 

господарстві можливе до певної межі, яка забезпечує виконання 

його інформаційної та контрольної функцій [1]. Таку думку 

поділяє й Т.Г. Маренич, додаючи при цьому, що відповідно до 

спеціалізації, технології та організації виробництва селянин 

(фермер) має визначити об'єкти обліку витрат на виробництво. У 

роботі фермерського господарства облік витрат необхідно й 
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найзручніше вести у "Книзі обліку витрат і виходу продукції" 

[3]. 

Відомо, що аналітичний облік витрат ведеться для 

складання фінансової звітності, а також формування витрат за 

видами діяльності та операційними елементами; оцінки запасів 

та уточнення фактичних витрат; визначення розміру витрат 

виробництва та збуту; аналізу та управління витратами. 

Методичне підґрунтя визначення витрат наведено у 

П(С)БО 16 "Витрати" [5], де вказано, що витратами 

визначаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов'язань, що призводить до скорочення власного капіталу 

підприємства за умови їх достовірної оцінки.  

У фермерських господарствах використовується метод 

обліку витрат, який переважно дає змогу фермеру мати 

інформацію про розвиток виробництва в цілому і при цьому не 

конкретизувати витрати за окремими напрямами. В результаті 

прибуткові галузі виробництва покривають нерентабельні. Якщо 

виділити групи витрат за основними видами діяльності, то 

фермер гарантовано зможе контролювати процеси 

співвідношення витрат і доходів від різних галузей виробництва 

та здійснювати ефективне управління господарством. У зв’язку 

з цим, нами пропонується удосконалення методичного 

забезпечення обліку витрат шляхом застосування аналітичної 

відомості витрат за напрямами діяльності. 

Згідно з Методичними рекомендаціями [4], в операційній 

діяльності фермерського господарства пропонується групування 

витрат у відомості обліку витрат виробництва за такими 

статтями: оплата праці, матеріали, послуги зі сторони, 

амортизація, інші. 

Таке групування дасть змогу об'єктивно та в повному 

обсязі показати витрати, що вплине на точність відображення 

фінансових результатів в фермерських господарствах, які 

зазвичай застосовують облік за спрощеною формою. 
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Висновки і пропозиції. Отже, впровадження описаної 

нами аналітичної відомості аналітичного обліку витрат і виходу 

продукції рослинництва в методичному плані допоможе 

відобразити складові фінансових результатів господарської 

діяльності фермерських господарств за окремими напрямами 

господарювання; правильно підрахувати витрати і доходи; 

запланувати витрати і доходи; контролювати рівень витрат. 
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Анотація. У статті висвітлено основні аспекти в оплаті праці, які 

впливають на економічний розвиток регіону. Запропоновано напрями 
удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку 

регіону. 
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Постановка проблеми. Формування високо 

конкурентної економіки регіонів вимагає формування 

конкурентоспроможної робочої сили та ефективних соціально-

трудових відносин. Це пов’язано з тим, що в ринкових умовах 

найсуттєвіші перетворення відбуваються, насамперед, у 

соціально-трудовій сфері, зокрема в оплаті праці. 

Виклад основного матеріалу. Різні аспекти проблеми 

оплати праці як фактору сталого соціально-економічного 

розвитку регіону досліджено вітчизняними і зарубіжними 

вченими. Серед вчених України і країн СНД слід відзначити 

таких як О. Амоша, Л.  Балабанова, С.  Бандур, Д. Богиня, М. 

Волгін, Б. Генкін, В. Да- Бандур, Д. Бандур, Д. Богиня, М. 

Волгін, Б. Генкін, В. Да-   Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, , М. 

Волгін, Б. Генкін, В. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін,  В. Гриньова, 

О. Грішнова, А. Доронін,   А. Колот, Т. Костишина, 

І. Кравченко, С.   Лебедєва, Е.  Лібанова,  Н. Лук’янченко, 

Д. Мельничук, О. Новікова, Ю.  Одегов, І.  Петрова, Г.  

Слєзінгер, Ф. Хміль, М.  Чумаченко, та інші.  Водночас, у 

працях сучасних вчених та фахівців не завжди приділяється 

достатня увага проблемам оплати праці в контексті соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Метою статті є визначити сучасні проблеми в оплаті 

праці та розробити пропозиції щодо її удосконалення. 

Обґрунтування отриманих наукових результатів. Формування 

оплати праці в умовах трансформаційних змін в економіці 

України повинно бути основою для: 

- підвищення платоспроможного попиту населення на 

товари і послуги як чинника, який сприятиме підвищенню рівня 

життя, економічному зростанню виробництва, соціально-

економічному розвитку регіонів; 

- створення ефективних мотивів і стимулів до праці, 

підвищення її якості і продуктивності; 

-створення умов для формування 

конкурентоспроможного персоналу; 
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- створення умов для реформування соціальної сфери 

регіонів як засобу зменшення державних витрат і потенційного 

джерела інвестицій у реальний сектор економіки. 

Важливим аспектом використання робочої сили є оплата 

її праці. Згідно з даними Державної служби статистики України 

середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 

працівника у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 

17,6 % і становила 2633 грн. Продовжує спостерігатися 

міжгалузева диференціація в рівнях оплати праці. Найбільш 

оплачуваними в країні у 2011 році були працівники авіаційного 

транспорту та фінансових установ, у яких розмір заробітної 

плати у 2–3 рази перевищив середній по економіці. Водночас, 

рівень оплати праці у закладах охорони здоров’я залишається 

майже на третину нижчим за середній показник по економіці, в 

освіті – на 21 % менше. У цілому по країні 6 % освітян і 

працівників охорони здоров’я отримують заробітну плату на 

рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи. Також 

спостерігається тенденція зменшення кількості працівників, 

оплата праці яких знаходиться у межах мінімальної заробітної 

плати, встановленої законодавством. Серед 9,9 млн. працівників, 

яким оплачено 50 % і більше робочого часу, встановленого на 

грудень 2011 року, 0,6 млн. осіб (5,6 %) мали нарахування у 

межах мінімальної заробітної плати. Розподіл працівників із 

розмірами заробітної плати свідчить про відсутність залежності 

заробітної плати від професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників як у сфері послуг, так і виробництва. Індекс 

реальної заробітної плати у середньому за 2011 рік порівняно з 

2010 роком становив 108,7 %, а впродовж року – 111,0 %. 

Упродовж 2011 року зберігалася тенденція щодо зменшення 

обсягу заборгованості з виплати заробітної плати, яка 

намітилась у 2010 році. Загальна сума заборгованості на 1 січня 

2012 року досягла 977,4 млн. грн. , що на третину менше, ніж на 

початок 2010 року. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 

січня 2012 року дорівнював 3 % фонду оплати праці 
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попереднього місяця проти 4,3 % на початок 2011 року. 

Упродовж 2011 року сума невиплаченої заробітної плати 

зменшилась майже у всіх регіонах України, найсуттєвіше – у м. 

Києві (на 41,8 млн. грн. ), Харківській (на 37,8 млн. грн. ) та 

Донецькій (на 33,2 млн. грн.) областях. У Закарпатській, Івано-

Франківській, Сумській та Херсонській областях зафіксовано 

збільшення суми боргу на 1,2–29,7 %. Найбільше зниження 

заборгованості зафіксовано на економічно активних 

підприємствах промисловості (на 8,5 млн. грн. ), будівництва (на 

61,8 млн. грн. ), транспорту та зв’язку (на 24,3 млн. грн. ), а 

також торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку (на 18, 0 млн. грн. ). 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами 

економічної діяльності представлена у табл. 1 

 
Згідно з проведеним дослідженням спостерігається за 

обраними видами економічної діяльності упродовж 2009-2010 

років однакові ранги за рівнем заробітної плати. зміни у 2011 

році у бік зростання рангу простежуються в будівництві (5 

проти 6), торгівлі (4 проти 5) та зниження в освіті (6 проти 4). 

Ранжування за співвідношенням до середньої заробітної плати в 

України показало, що відповідно 1, 2, 3 позиції займають 

фінансова діяльність, промисловість, державне управління, на 

останньому місці – освіта і охорона здоров’я та надання 
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соціальної допомоги (рис. 1). Важливим показником соціально-

економічного розвитку регіонів є стан виплати заробітної плати 

працівникам (рис. 2).  

 

 
 

Основними завданням удосконалення оплати праці в 

контексті соціально-економічного розвитку регіонів мають бути: 

- визначення заходів на державному та регіональному 

рівнях, спрямованих на забезпечення зростання номінальної 

заробітної плати та формування джерел її подальшого 

підвищення; 

- забезпечення стабільного зростання реальної заробітної 

плати базуючись на макроекономічній ситуації та фінансово-

економічному розвитку регіонів; 

- удосконалення механізмів державного і колективно-

договірного регулювання оплати праці; 

- відновлення функцій заробітної плати з наближення її 

рівня до реальної вартості робочої сили на ринку праці; 
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- реалізація заходів щодо посилення захисту прав 

працівників регіонів на своєчасне одержання заробітної 

плати та зниження ризиків в оплаті праці. 

Формування концептуальних підходів до удосконалення 

оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку 

регіонів повинно базуватись на таких принципах: 

- удосконалення оплати праці з урахуванням результатів 

моніторингу галузевого та регіонального рівня оплати праці; 

- поєднання системного й індивідуального підходу в 

оплаті праці, що дозволить знизити суб’єктивізм в оцінці 

результатів праці та удосконалити індивідуалізацію в оплаті 

праці; 

- відповідність цілей системи оплати праці і мотивації 

стратегічним цілям діяльності підприємства та соціально-

економічного розвитку регіону; 
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- усунення де мотивуючих чинників: конфліктності, 

внутрішнього дискомфорту, недосяжних цілей і завдань, 

відсутності необхідних ресурсів для виконання завдань, 

залежності оплати праці від індивідуального вкладу працівника; 

- прозорість та зрозумілість системи оплати праці; 

- справедливість в оплаті праці; 

- своєчасність виплати винагороди; 

- тотальність системи оплати праці, яка поєднує матеріальну 

і нематеріальну винагороду; 

- надання повноважень підприємствам регіону і покладання 

на них контролю за дотриманням гендерної рівності. 

Висновки. Таким чином, оплата праці, як стрижень 

соціально-трудових відносин, є ключовим показником у 

формуванні конкурентоспроможності працівників  підприємства 

та сталого соціально-економічного розвитку регіонів. 
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Гринишин Ольга 

Стрийський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач Пилипенко Л. О. 

 
Анотація. У статті розглянуто суть, завдання та значення 

податкової системи, розкрито функції податків та запропоновано 

рекомендації щодо ефективності податкової системи в Україні. 
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               Ключові слова. Податки, податкова система, оподаткування, 

малий бізнес, спрощена та загальна системи оподаткування. 

Постановка проблеми. Важливим фактором у розвитку 

малого бізнесу є податкова політика країни. Із прийняттям 

Податкового кодексу виникає необхідність аналізу його впливу 

на перспективи розвитку підприємництва, та факторів, що 

сприяють розвиток малого бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні роль 

підприємництва є винятково актуальною. Розвиток мережі 

підприємницьких структур, передусім малих і середніх 

підприємств, сприяє вирішенню гострих для економіки України 

проблем переходу до ринку. 

Економічні відносини, пов’язані із податками, тією чи 

іншою мірою зачіпають усе населення країни, тому тема 

податкової політики є актуальною не тільки для України, а й для 

всіх країн світу. Основні теоретичні і практичні аспекти 

побудови податкової системи цікавлять не тільки спеціалістів 

(економістів, юристів, керівників усіх рівнів, підприємців), але й 

звичайних громадян. 

 Над питанням реформування податкової системи 

України працюють такі українські науковці як Андрущенко, 

Мельник, Тищенко, Соколовська, проте воно потребує 

подальшого дослідження. 

 Під податком слід розуміти обов’язковий внесок до 

бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, 

здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що 

визначаються законами України про оподаткування. Саме 

сукупність податків і зборів до бюджетів та до державних 

цільових фондів, що збираються у встановленому законами 

України порядку, і становить систему оподаткування. 

            Податки виконують певні функції : фіксальну, 

регулюючу та стимулюючу.       

Фіксальна функція – є найважливішою, оскільки згідно з 

цією функцією податки виконують своє головне призначення – 

наповнення дохідної частини бюджету, доходів держави для 
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задоволення потреб суспільства. Основна ознака цієї функції – її 

стабільність, що дозволяє формувати надходження податків до 

бюджету на постійній, стабільній засаді. 

Регулююча функція – виявляється в наданні пільг з 

оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи 

їхні перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше. 

Стимулююча функція – створює орієнтири для розвитку 

або згортання виробництва, діяльності. Як і регулююча, ця 

функція може бути пов’язана із застосуванням пільг, зміною 

об’єкта оподаткування, зменшенням бази оподаткування. 

Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу 

роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємництва 

забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, 

наближають її до потреб конкретних споживачів, а також 

виконують важливу соціальну роль – надають робочі місця та 

забезпечують джерело доходу для значної частини населення. 

Тому підтримка малого бізнесу, в тому числі й через систему 

оподаткування, є одним із способів подолання економічної 

кризи в економіці. 

Оподаткування малого бізнесу в Україні – це одна з 

найсерйозніших проблем і перешкод на шляху його розвитку. 

Воно занадто громіздке і фактично має лише фіксальну мету. Це 

призводить до спаду ділової активності суб’єктів 

господарювання та сприяє тінізації економіки. Втрата чинності 

Указу Президента України « Про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва», разом  з нововведеннями Податкового 

кодексу України стосовно спрощеної системи оподаткування, 

які втупили в дію з 1 січня 2012 року, призвели до кардинальних 

змін в спрощеній системі оподаткування малих підприємств 

України суттєво вплине на поповнення державного бюджету, 

подальший розвиток підприємництва, інвестування економіки та 

соціальний захист населення. 
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Попри значну кількість наукових праць у даному 

напрямі, малодослідженими залишаються сучасні особливості 

застосування спрощеної системи оподаткування у сфері малого 

бізнесу.  

Більшість суб’єктів малого бізнесу розпочала свою 

діяльність після набуття чинності Указу Президента України 

«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності». 

Спрощена система оподаткування для суб’єктів малого бізнесу 

була запроваджена як альтернативна загальній  системі у 1999 

році. Її основною метою була активізація та легалізація 

підприємницької діяльності, підвищення рівня зайнятості 

населення. Завдяки своїй простоті та зрозумілості ця система 

набула популярності серед підприємців і швидко поширилась. 

Практичний досвіт застосування спрощеної системи 

оподаткування в Україні свідчить про її позитивний вплив на 

малий бізнес. Вона дозволяє максимально спростити облік і 

контроль за діяльністю суб’єктів підприємництва і забезпечує 

стабільні надходження до бюджету. За роки свого існування в 

Україні спрощена система довела свою ефективність з погляду 

стимулювання ділової активності підприємців. 

Проте, в цьому і є негативні наслідки. 

По-перше, мінімізація оподаткування доходів найманих 

працівників і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування шляхом реєстрації найманих 

працівників суб’єктами співробітництва з ними на контактну 

основу. 

А по-друге, реєстрація платниками єдиного податку осіб, 

що займаються професійною діяльністю (адвокати, лікарі, 

консультанти), що суттєво мінімізує їхнє податкове 

зобов’язання при значних доходах. 

Через такі негативні явища відбуваються досить значні 

втрати бюджетних надходжень і, відповідно, тих сфер, що 

фінансуються з державного бюджету.  
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Але, попри досить серйозні аргументи проти спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності, її ліквідація не є 

ефективним рішенням, тому що скасування спрощеної системи 

не означатиме автоматичного переходу всіх суб’єктів 

підприємницької діяльності на загальну систему оподаткування. 

Навпаки, наслідком такого рішення стане перехід у тінь значної 

частини малого бізнесу, що зменшить наявні  надходження до 

бюджету. 

Отже, для побудови ефективної і раціональної податкової 

системи суб’єктів малого підприємництва необхідна податкова 

реформа. Вона має усунути основні недоліки діючої системи 

оподаткування малого бізнесу і закласти основи для формування 

податкової системи, стимулюючої вітчизняне виробництво, 

інноваційно-інвестиційну діяльність і сприяти запровадженню 

нової якісної системи податкових відносин. 
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Анотація. В статті розглянуто сутність помилок та виявлення 

шахрайства у процесі здійснення аудиторських перевірок. 

Ключові слова: аудит, помилка, шахрайство, міжнародні 

стандарти аудиту, фінансова звітність. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

економічних відносин, зростає потреба різноманітних 

користувачів про фінансовий стан і результати діяльності 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

70 

 

суб’єктів господарювання. Через виявлення великої кількості 

помилок та фактів шахрайства фінансова звітність більшості 

суб’єктів господарювання стає недостовірною. Однак проблема 

розмежування та визначення, що виходить із інформації, яка 

веде за собою викривлення звітності, відноситься до помилки, а 

що до шахрайства, є актуальною як для бухгалтерів, так і 

аудиторів. 

Проблема аудиту присвячені праці вітчизняних вчених-

економістів, а саме: Бутинець Ф. Ф., Савченко В. Я., Усач Б. Ф., 

Хом’як Р. Л. [1 – 3]. Проте єдності в поглядах вчених щодо 

визначення понять "шахрайство" та "помилка" і тим більше – в 

критеріях їх розмежування – не існує. 

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування 

понять "помилка" та "шахрайство" в аудиті. Відповідно для  

визначеної мети було поставлено такі завдання: систематизувати 

погляди вчених та практиків на сутність понять: "помилка" та 

"шахрайство". 

Виклад основного матеріалу. Під час аудиторської 

перевірки достовірності фінансової інформації, правильності 

ведення бухгалтерського обліку аудитори повинні виявляти 

факти перекручування даних бухгалтерського обліку та 

неправильного складання форм звітності. Основними 

причинами перекручень та порушень є свідомі та несвідомі дії 

посадових осіб, котрі готують вихідні дані про результати 

діяльності підприємства та обробляють цю інформацію [1]. 

Основні вимоги стосовно виявлення та усунення помилок 

і зловживань викладено в МСА № 240 "Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності". Цим стандартом передбачено обов’язок аудитора 

розглядати в процесі планування та здійснення аудиторських 

процедур ризик істотних викривлень фінансової звітності, що 

виникає в результаті шахрайства або помилки. 

Однак потрібно виділити той факт, що не існує єдиного 

погляду стосовно визначення "помилки" та "шахрайства" в 
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аудиті. Так, відповідно до МСА 240 в розділі "Шахрайство і 

помилки, їх характеристики" термін "шахрайство" визначається 

як навмисна дія, вчинена одним або кількома особами з числа 

керівників, співробітників суб’єкта або третіми особами, що 

спричинила за собою неправильне уявлення фінансової звітності 

підприємства. До шахрайства віднесені такі дії, як маніпуляція, 

фальсифікація, невідповідне відображення облікових записів і 

документів; приховування або пропуск інформації про операції 

в облікових записах або документах; відображення в обліку 

неіснуючих операцій; навмисне неправильне застосування 

облікової політики. А термін "помилка" трактується в даному 

стандарті як ненавмисні похибки, допущені у фінансовій 

звітності (математичні помилки в даних бухгалтерського обліку, 

упущення фактів або їх неправильна інтерпретація, неправильне 

застосування облікової політики) [4]. 

Аналізуючи визначення, які пропонують вчені та 

практики-дослідники, слід зазначити, що, більшість із них під 

шахрайством розуміють "навмисно неправильне відображення і 

представлення даних обліку і звітності службовими особами та 

керівництвом підприємства". Згідно з міркуваннями більшості 

дослідників, шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими 

записами і фальсифікації первинних документів, регістрів 

обліку і звітності, навмисних змінах записів у обліку, що 

перекручують сутність фінансових і господарських операцій з 

метою порушення українського законодавства та прийнятої на 

підприємстві облікової політики, навмисного відображення 

неправильної оцінки активів і застосування неправильних 

методів їх списання та пропуску або приховання результатів 

діяльності, незаконного отримання в особисту власність 

грошово-матеріальних цінностей. Під помилкою, в основному, 

розуміють ненавмисне перекручення фінансової інформації 

внаслідок арифметичних чи логічних помилок в облікових 

записах і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, 
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неправильного представлення в обліку фактів господарської 

діяльності, наявності майна, вимог і зобов’язань [2]. 

Узагальнюючи вище сказане, пропонується під 

шахрайством розуміти навмисно неправильне відображення 

господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь 

перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам. 

Під помилкою пропонується розуміти ненавмисне перекручення 

фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних 

помилок в облікових регістрах і розрахунках, недогляду в 

повноті обліку чи неправильного подання фактів господарської 

діяльності. Таким чином, принципові відмінності між 

шахрайством і помилкою з точки зору права — наявність або 

відсутність наміру зловживання. І особливо тяжкими серед них є 

такі зловживання, які мають у своїй основі мотиви незаконного 

особистого збагачення персоналу або окремих представників 

адміністрації. 

Висновки та пропозиції. Отже на даний момент в аудиті 

не існує єдиних поглядів щодо чіткості виділення критеріїв 

розмежування понять "шахрайство" та "помилка". Тому виникає 

необхідність у подальших теоретичних та практичних розробках 

в удосконаленні понятійного апарату в аудиті. 
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Анотація. В статті розкрито особливості обліку виробничих 

запасів, виявлено проблемні питання обліку виробничих запасів та 
наголошено на напрямах їх вирішення. 

Ключові слова: виробничі запаси, собівартість продукції. 

Постановка проблеми. Виробничі запаси, як частина 

активів у структурі балансу, займають особливе місце не лише у 

складі майна підприємства, а й вструктурі витрат, оскільки вони 

є основною складовою у формуванні собівартості готової 

продукції. Тому теоретичні і практичні дослідження обліку 

виробничих запасів не втрачають актуальності, а вирішення 

проблемних питань щодо ведення обліку виробничих запасів є 

необхідними для ефективного управління виробничим процесом 

у сучасних умовах господарювання [2]. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю та 

відмінною рисою обліку запасів є їх одноразове використання в 

процесі виробництва або продажу та перенесення всієї вартості 

на собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг 

або собівартості реалізованих товарів. Ефективність 

господарської діяльності підприємств значною мірою залежить 

від оцінки та раціонального використання виробничих запасів, а 

також економії витрат на виготовлення продукції. Тому 

актуальність дослідження цієї ділянки обліку не викликає 

сумніву і потребує дослідження літературних і періодичних 

джерел, а також актів нормативно-правового характеру [3].  

Особливої актуальності набуває проблема обліку і 

калькулювання витрат на виробництво, коли результати роботи 

кожного підприємства, його конкурентоздатність перебувають у 

прямій залежності від рівня понесених ним витрат (основну 

частку яких займають витрати на сировину) і визначення 
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собівартості продукції [5]. Специфічна роль у вирішенні цих 

питань належить обраній методиці списання оборотних запасів у 

виробництво, яка має всебічно і повно враховувати особливості 

виробничої діяльності, умови здійснення господарської 

діяльності, рівень інфляції, специфіку здійснення закупок 

підприємством, забезпечувати оперативною і достовірною 

обліковою інформацією, необхідною для прийняття 

управлінських рішень, що базуватимуться на правильній оцінці 

запасів [3].  

Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах 

набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої 

і достовірної інформації. Процес відображення їх в обліку, який 

складався роками не задовольняє інформацією управлінський 

персонал. Тому станом на сьогоднішній день важливим є 

вирішення питання пристосування сучасної системи обліку 

виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації 

оперативності та достовірності надання інформації для потреб 

менеджменту з метою раціоналізації управління такими 

активами та підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання в цілому[1]. 

Ще одним важливим напрямом удосконалення процесу 

формування запасів та підвищення ефективності управління 

ними в умовах реформування економічної системи є визначення 

оптимальної потреби в них. 

Основою напряму удосконалення організації обліку 

виробничих запасів є: узагальнення теоретико-методичних 

основ обліку, аналізу і контролю виробничих запасів, 

визначення їх суті та класифікації; удосконалення методико-

організаційних основ фінансового та управлінського обліку 

виробничих запасів, а також їх контролю; проектування системи 

економічного аналізу та контролю ефективності використання 

виробничих запасів; розробка системи автоматизації обліково-

аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами [6]. 

Необхідно також впроваджувати ефективні форми 
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попереднього й поточного контролю за дотриманням норм 

запасів і витрати матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги 

підвищенню вірогідності оперативного обліку руху 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у 

виробництві. Дані бухгалтерського обліку мають містити 

інформацію для знаходження резервів зниження собівартості 

продукції в частині раціонального використання матеріалів, 

зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання 

тощо[6]. 

На нашу думку, аналізуючи в цілому діяльність 

підприємств та ведення обліку виробничих запасів, можна 

виокремити такі негативні аспекти: 

– складність визначення справедливої (ринкової та 

неринкової) вартості запасів, щополягає у використанн 

іпідприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на 

неподібні активи; 

– низька купівельна спроможність суб’єктів 

господарювання;  

– низький рівень оперативності інформаційного 

забезпечення управлінняв иробничими запасами підприємств 

тощо. 

Також, важливезначення для правильного облікумає 

порядок визначення вартості запасів, первісна вартість яких, 

відповідно до ПСБО 9, відображає суму низки фактичних 

витрат[4]. 

Висновки і пропозиції. Особливості та проблемні 

питання обліку виробничих запасів полягають в тому, що вони є 

елементом витрат, які включають у вартість продукції. Саме 

визначення первісної вартості запасів та включення її у 

собівартість продукції є складним етапом в сучасних умовах 

господарювання, оскільки суб’єкти ринку потребують 

підвищення рівня оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами та модернізації ведення 

обліку загалом. 
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Анотація. Досліджені причини виникнення аудиту в Україні, а 

також визначені проблеми становлення і розвитку аудиторської діяльності 

та запропоновані шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудиторська 

діяльність, стандарти аудиту. 

Постановка проблеми. В процесі розвитку діяльності 

суб’єктів господарювання різних форм власності  постає 

питання щодо прийняття певних рішень, які повинні базуватись 

на об’єктивно обґрунтованих фактах і даних, що відповідають 

принципам повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, 

виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який 

покладено завдання щодо здійснення аналізу показників 

фінансової стійкості підприємства, а також висловлення 
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незалежної думки аудитора про її достовірність. В Україні аудит 

має ряд недоліків, які пов’язані з несформованими стандартами 

його функціонування, і запозиченням їх в інших країнах. 

Виклад основного матеріалу. Аудит є одним із видів 

фінансового контролю. У статті 4 розділу 1 Закону України 

«Про аудиторську діяльність» аудит визначено як перевірку 

обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 

господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 

відповідальність вимогам законів України, положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх суб’єктів господарювання) згідно із вимогами 

користувачів. Аудит здійснюється незалежними особами 

(аудиторами), аудиторським фірмами, які уповноважені 

суб’єктами господарювання на його проведення [4]. 

Причини виникнення і розвитку аудиторської діяльності 

безпосередньо пов’язані з особливостями ринкової економіки. 

Прийняття будь-якого управлінського рішення має ґрунтуватися 

на економічній інформації, яка формується переважно на основі 

даних бухгалтерського обліку. Отже, для прийняття зваженого 

рішення щодо іншого підприємства необхідно мати певні 

гарантії достовірності і реальності його бухгалтерської 

інформації. Головною метою аудиторської перевірки є перевірка 

правильності, законності, повноти і достовірності даних 

бухгалтерської звітності підприємства. До об’єктивних 

чинників, що зумовлюють виникнення аудиту належать: 

 складність процесу формування бухгалтерської 

інформації і неможливість самостійної перевірки 

правильності облікових даних; 

 розподіл прав володіння та управління власністю; 

 наявність інформаційного ризику, тобто можливості 

наявності у звітності випадкових помилок або спотворень 

через несумлінність тих, хто її склав; 
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 тісний взаємозв’язок або незбіг інтересів категорій 

зацікавлених осіб стосовно однієї і тієї самої інформації. 

Це робить незалежний аудиторський контроль не тільки 

важливим, а й невід’ємним елементом ринкової економіки. Слід 

зазначити, що моменти фактичного та юридичного виникнення 

в країні аудиту не збігається за часом. Потреба в аудиторських 

послугах була усвідомлена суб’єктами підприємницької 

діяльності ще до законодавчого оформлення статусу аудиту як 

атрибуту економіки країни [5]. 

Проте, якщо розглядати розвиток аудиту в Україні, то 

слід зазначити, що він не набув значного розквіту, оскільки 

існують певні проблематичні питання щодо його 

функціонування. 

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є 

розробка та впровадження економічного механізму регулювання 

аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні 

аудиторські перевірки, страхування аудиторської 

відповідальності, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку 

аудиторських послуг [2]. 

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, 

які стримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. 

Серед них можна виділити наступні: 

 незначний період функціонування ринкових механізмів 

регулювання та відповідних механізмів державного 

фінансового контролю в Україні; 

 наявність великої кількості фінансових порушень, 

нецільового та неефективного використання державних 

ресурсів; 

 обмеження на законодавчому рівні ефективності 

результатів аудиту [1]. 

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також 

неврегульовані питання фінансування робіт зі створення 

адекватної системи аудиту в Україні та страхування 

аудиторської діяльності. 
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З узагальнюючого аналізу офіційних звітів аудиторських 

фірм бачимо, що деякі з них надають тільки консалтингові та 

інші послуги. В той час як світові тенденції розвитку 

аудиторських послуг свідчать про скорочення аудиторськими 

фірмами обсягів консалтингових послуг або виділення з них 

суб’єктів, що надають консалтингові послуги в окремі 

структури. Причинами цього є бажання утримати клієнта 

різноманітністю послуг, що надаються, шукаючи альтернативні 

джерела доходів. Українські підприємства все частіше хочуть 

отримувати від української аудиторської фірми комплекс 

послуг. Такий клієнт для аудитора є вигідним. Однак широта 

послуг призводить до виникнення загроз незалежності і, як 

наслідок, до погіршення їх якості [3]. 

Висновки і пропозиції. Отже, як бачимо, аудит як  вид 

незалежного фінансового контролю, почав розвиватися в 

Україні порівняно недавно, проте вже має ряд недоліків, а 

точніше несформованих умов функціонування, оскільки на 

теперішній час не існує встановлених українських стандартів, 

щодо його функціонування. 

Дослідивши основні проблеми розвитку, пропонуємо такі 

шляхи вирішення, зокрема: 

 страхування відповідальності страхових компаній за 

неякісно виконаний аудиторський контроль; 

 встановлення єдиних цін щодо надання послуг 

аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути 

увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати 

попит на їхні послуги; 

 розроблення єдиних стандартів функціонування 

аудиторської діяльності в Україні, в яких безпосередньо 

слід визначити що належить до сфери аудиторської 

діяльності, оскільки як було вище зазначено, українські 

аудиторські фірми займаються і консалтинговими 

послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності. 
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 Анотація. В статті визначена сутність бюджетування, його 

основні цілі та принципи. Особливу увагу відведено класифікації бюджетів 

та етапам бюджетування. Розглянуті особливості бюджетування на 

сільськогосподарських підприємствах. 

 Ключові слова: бюджетування, управління, фінансовий бюджет, 
операційний бюджет. 

 Постановка проблеми. Для успішної роботи на ринку 

підприємствам доводиться випереджати своїх конкурентів не 

тільки за рівнем технологій і показниками основної операційної 

діяльності, але й за якістю систем управління. Елементом 

управління діяльність суб’єкта господарювання є планування 

його майбутніх витрат та джерел їх покриття. Таким чином, в 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf
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умовах, що склалися застосування бюджетування має 

незаперечне значення.  

 Виклад основного матеріалу. Бюджетування є 

найважливішим елементом системи управління підприємством, 

а не просто інструментом фінансового менеджменту. За змістом 

бюджетування являє собою технологію планування, обліку, 

контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних 

потоків, а також отриманих результатів. Ця технологія охоплює 

всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг, 

адміністрування, управління персоналом, виробництво, 

закупівлі, контроль якості, дослідження, продаж. 

 Бюджетування – це стандартизований процес визначення 

обсягу і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих 

структурних підрозділів та забезпечення покриття цих витрат 

ресурсами підприємства [1]. 

 В умовах сільського господарства бюджетування, як 

сучасна управлінська технологія, передбачає розроблення, 

реалізацію й аналіз виконання бюджетів, допомагає 

оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити економію, 

удосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити 

фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної 

привабливості й конкурентоспроможності підприємства [2].  

 За допомогою бюджетів керівництво підприємства може 

приймати та прогнозувати поточні і стратегічні управлінські 

рішення і, відповідно, впливати на зміну фінансових результатів 

за рахунок внесення відповідних коригувань у складові етапи 

технічних процесів виробництва і реалізації продукції (робіт, 

послуг). Несприятливі ситуації потрібно передбачати ще до їх 

виникнення і знаходити шляхи попередження та мінімізації 

їхніх негативних наслідків. При цьому можливість вчасного 

реагування на уникнення негативних наслідків і покращання 

загальних результатів залежать від частоти складання бюджетів.  
Бюджети складають для підприємств в цілому та для їх 

структурних підрозділів. Бюджети підрозділів зводять у 
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генеральні та зведені, які включають операційні та фінансові 

бюджети, їх основні види зображено на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Види фінансових та операційних бюджетів 

 В сільському господарстві використовують гнучкі 

бюджети, до них належать: технологічні бюджети,  бюджети 

матеріальних витрат, бюджети трудових витрат. 

 Існує думка, що найпоширенішою причиною банкрутств 

є не брак коштів, а нездатність підприємства правильно 
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спланувати свою діяльність. Отже, від результатів бюджетного 

планування залежать майбутні результати роботи підприємства, 

тобто, рішення впливає на результат.  

Процес бюджетування  в сільськогосподарському 

підприємстві складається з взаємопов’язаних етапів рис. 2. 

 

 
    

 Рис. 2 Етапи бюджетування в рамках конкретного  

підприємства 

 

Організація бюджетування передбачає визначення виробничо-

господарської структури підприємства, тому важливу роль 

відіграє виокремлення центрів фінансової відповідальності на 

рівні структурних одиниць. 

 Завершальним етапом бюджетування є складання 

бюджетного балансу, який має форму передбачену МП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» і містить інформацію 
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про майбутній фінансовий стан підприємства, очікуваний в 

результаті запланованих результатів. 

 Висновки і пропозиції. Роль і значення бюджетування в 

діяльності сільськогосподарських підприємств полягає, 

насамперед, в рості ефективності використання ресурсів та 

розподілі витрат. Вирішення цих завдань є першочерговим для 

суб’єктів господарювання, оскільки ефективність їх діяльності 

знаходиться на дуже низькому рівні. 
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Анотація. У статті розглянуто здійснення, організацію та 

призначення енергоаудиту в Україні. 

Ключові слова: енергоаудит, внутрішній енергоаудит, паливно-

енергетичні ресурси. 

Постановка проблеми. На етапі аналізу та оцінки 

результатів своєї енергозберігаючої діяльності підприємство 

повинно організовувати проведення періодичних внутрішніх 

та/або зовнішніх енергетичних аудитів. Результати таких 
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енергетичних аудитів потім використовуються для удосконалення 

системи енергетичного менеджменту.  

Виклад основного матеріалу.  Внутрішній енергоаудит – 

це систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити 

відповідність діяльності і результатів у галузі енергозбереження 

запланованим заходам, а також ефективність впровадження 

заходів і їхня придатність поставленим цілям [1]. 

Внутрішній енергоаудит передбачає організовану 

керівництвом підприємства систему контролю за дотриманням 

установленого порядку ведення політики енергозбереження і 

надійністю функціонування системи внутрішнього контролю за 

ефективністю впровадження політики енергозбереження й 

ефективності використанням паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) на підприємстві. 

Метою проведення внутрішнього енергоаудиту є 

ефективне споживання ПЕР підприємством, що забезпечується 

впровадженням енергозберігаючих заходів, за умови, що 

скорочення енергоспоживання не вплине на якість виробленої 

продукції. 

Енергоаудит включає: обстеження об’єкта, аналіз 

ефективності використання енергії, визначення 

енергозберігаючих заходів і терміну їх окупності та вибір джерел 

їхнього фінансування. 

Призначенням обстеження є: визначення найбільш 

економічно обґрунтованих режимів енергоспоживання як 

окремими споживачами, так і підприємством в цілому; побудова 

енергобалансу підприємства; визначення науково-обгрунтованих 

норм споживання енергії; виявлення споживачів-регуляторів 

потужності; одержання базової інформації про добові витрати 

ПЕР; визначення потреб підприємства в ПЕР на перспективу; 

розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на 

скорочення втрат енергії. 

При організації внутрішнього енергоаудиту на стадії 

планування враховують його: 
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- організаційний статус: положення внутрішнього 

енергоаудиту в системі управління підприємством, його 

можливості і здатність дотримуватись об’єктивності і 

незалежності, наявності (відсутності) інших обов’язків, дія 

стримуючих факторів і обмежень, що накладаються керівництвом 

і власниками підприємства на внутрішній енергоаудит; 

- компетентність: професійний рівень і навички 

енергоаудиторів, навчання і підвищення кваліфікації 

енергоаудиторів, рівень розуміння ними завдань і проблем 

енергозбереження; 

- професійний рівень: стан планування, контролю і 

документування роботи внутрішнього енергоаудиту, наявність і 

зміст відповідних положень по внутрішньому енергоаудиту; 

- рівень значимості: чи розглядаються і приймаються до 
виконання керівництвом і власниками підприємства рекомендації 

внутрішнього енергоаудиту. 

Внутрішні енергоаудити поділяються на планові, що 

повинні регулярно проводитися на підприємстві, і позачергові, 

що призначаються керівництвом чи власниками підприємства (за 

потребою). 

На підприємстві повинен бути сформований пакет 

внутрішніх правил з проведення внутрішнього енергоаудиту, що 

висвітлює власний підхід підприємства до проведених перевірок, 

і висновок, що складається, виходячи з загальновстановлених 

принципів організації і проведення енергетичного аудиту. При 

розробці внутрішніх правил керівники підприємства керуються 

діючими законодавчими й іншими нормативними і правовими 

актами України, що регулюють енергоаудиторську діяльність, а 

також враховують рекомендації суспільних асоціацій 

енергоаудиторів. 

Відповідно до існуючих інструкцій експерт-аудитор, що 

проводить обстеження перевіряє наявність та технічну 

обґрунтованість норм питомих витрат використання ПЕР та їх 

дотримання; перевіряє дотримання при роботі обладнання 
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режимних та технологічних карт; виконує необхідні розрахунки 

щодо визначення фактичних питомих витрат ПЕР на вироблену 

продукцію, а в разі неефективного використання ПЕР – 

кількісних показників цих витрат та втрат ПЕР, користуючись 

затвердженими (рекомендованими) методиками. 

На початку енергетичного обстеження експерт має 

визначити: склад технологічних процесів і операцій з 

виробництва кожного виду продукції (роботи, послуги); основні 

цехи, ділянки, агрегати, споживання електричної та теплової 

енергії яких повністю належать до виробництва конкретного виду 

продукції; цехи, ділянки, агрегати, споживання ПЕР яких 

розподіляється пропорційно послуг, наданих на виробництво 

декількох видів продукції (робіт, послуг); матеріальні баланси 

продукції, на яку розробляються норми витрат ПЕР, перелік 

устаткування, яке бере участь у виробництві конкретної 

продукції; схему розрахунку на підприємстві технологічних та 

загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР. 

Висновки і пропозиції. Аудиторське виявлення 

потенціалу для підвищення енергоефективності підприємства і 

поліпшення його техніко-економічних характеристик у короткий 

термін, дозволяє покупцю або інвестору під час прийняття рішень 

брати до уваги реальну вартість підприємства, а не встановлену 

кимось з тих чи інших причин. 

З цього приводу очевидно, що економічний та фінансовий 

аудит підприємства, який звичайно передує складанню бізнес-

планів або розробці інвестиційних та приватизаційних проектів, 

варто доповнювати енергетичним аудитом. 
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Анотація. У статті розглянуто методичні підходи до визначення 

та обліку податкових різниць з податку на прибуток. Проаналізовано які 

платники подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць. 

причину їх виникнення та види податкових різниць. 

Ключові слова: податкова різниця, постійна податкова різниця, 

тимчасова податкова різниця, податок на прибуток, доходи, витрати, 
фінансова звітність.  

Постановка проблеми.  В останні кілька років податкова 

сфера зазнає значних змін і трансформацій.  Однією з таких 

новацій  є запровадження з 1 січня 2013 р. обов’язкового обліку 

податкових різниць. Метою нашого дослідження є з’ясування 

суті податкових різниць та відображення їх в обліку і фінансовій 

звітності. 

Виклад основного матеріалу. З прийняттям 

Податкового кодексу здійснюється поступова гармонізація 

бухгалтерського та податкового обліку. Однак,  зважаючи на 

можливі розбіжності між критеріями визнання доходів і витрат у 

бухгалтерському обліку та податковому законодавстві 

виникають податкові різниці. 

Відомо, що загалом податкові різниці пов’язані з різними 

підходами до визначення прибутку в бухгалтерському та 

податковому обліку. Причому вони виникають лише внаслідок 

здійснення господарських операцій, щодо яких існують різні 
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оцінки та/або критерії визнання в бухгалтерському обліку та 

податковому законодавстві. 

Відповідно до ст. 14 Податкового кодексу  податкова 

різниця — це різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями 

визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності, доходами   і   

витратами,    визначеними  згідно з розділом III Податкового 

кодексу [4]. 

Податкові різниці поділяються на тимчасові та постійні. 

Тимчасова податкова різниця - це податкова різниця, яка 

виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних 

податкових періодах. 

Постійна податкова різниця - це податкова різниця, яка 

виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних 

звітних податкових періодах [1]. 

При цьому постійні податкові різниці поділяються на 

постійну податкову різницю, що підлягає вирахуванню, та 

постійну податкову різницю, що призводить до зменшення 

податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного 

періоду. 

Базовим нормативним документом, який в Україні 

регламентує облік податкових різниць є Положення 

бухгалтерського обліку (ПБО) 27 «Податкові різниці», 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 25 

січня 2011 року [5]. Це Положення визначає  методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності.  

Відповідно до п. 2 розділу I ПБО 27  норми цього 

положення  застосовуються підприємствами, організаціями та 

іншими юридичними особами, які згідно із законодавством є 

платниками податку на прибуток [5]. 

Водночас зауважимо, що застосування вимог щодо 

відображення в фінансовій звітності податкових різниць 
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поширюється не на всіх платників податку на прибуток, 

зокрема, застосування його вимог не поширюється на банки, 

бюджетні установи та суб'єктів малого підприємництва - 

юридичних осіб, що застосовують порядок спрощеного 

бухгалтерського обліку доходів і витрат [3]. 

Звітність з урахуванням податкових різниць подається 

платниками податку на прибуток починаючи зі звітних періодів 

2013 р. Оскільки з 2013 р. запроваджено подання податкової 

декларації з податку на прибуток за наслідками податкового 

року, то перший термін для надання інформації про податкові 

різниці виникне у більшості платників податку на прибуток саме 

за наслідками 2013 р., тобто у 2014 р. [3]. 

У  фінансовій   звітності   відображаються   постійні   та 

тимчасові   податкові   різниці,   які   мають  враховуватися  при 

визначенні податкового  прибутку  (збитку)  звітного  періоду,  

за відповідними групами з виділенням постійних податкових 

різниць, що підлягають   вирахуванню,   постійних   податкових   

різниць,   що підлягають   оподаткуванню,   тимчасових  

податкових  різниць,  що підлягають  вирахуванню,   

тимчасових   податкових   різниць,   що підлягають 

оподаткуванню [5]. 

У  примітках  до  фінансової звітності наводиться 

загальна сума тимчасових податкових різниць,  яка підлягає  

врахуванню  при визначенні  податкового прибутку (збитку) у 

наступних періодах,  з виділенням  суми  тимчасових  

податкових  різниць,  що  підлягають вирахуванню,  та суми 

тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. 

Висновки і пропозиції. Отже, сьогодні податкові різниці 

— це об’єктивна реальність. Податкові різниці запроваджено з 

метою зміни в найближчому майбутньому порядку розрахунку 

об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. 

На підставі проведеного дослідження можна заключити, 

що уведений ПБО «Податкові різниці» носить формальний 

характер і не несе суттєвої практичної вигоди для користувачів 
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фінансової звітності. Його запровадження не в повній мірі 

враховує відповідні вимоги міжнародних стандартів, а тому 

ПБО «Податкові різниці» потребує доповнення і 

доопрацювання. 
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Постановка проблеми. Ринкові перетворення в 

економіці України зумовили виникнення поряд з державними, 
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приватними, орендними підприємствами в аграрній сфері появу 

фермерських господарств. Зростання кількості та ролі 

фермерських господарств на ринку виробників 

сільськогосподарської продукції як своєрідної форми 

господарювання, зумовило потребу в своєчасному, досконалому 

й вичерпному обліку їх діяльності. Тому важливо визначити 

основні особливості ведення бухгалтерського обліку у 

фермерських господарствах та усунути ряд проблем, які 

виникають в процесі їх функціонування.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону 

України "Про фермерське господарство", фермерське 

господарство – форма підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти 

товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її 

переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на 

земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського 

господарства [2]. 

Облік у фермерських господарствах має свої особливості, 

серед яких варто виділити три аспекти: 

- по-перше, як правило, бухгалтерський облік у 

фермерських господарствах веде його голова чи один з членів 

господарства. Проте не завжди зазначені особи мають достатні 

навички для належного виконання. Тому облік має бути 

максимально спрощеним, для можливості його розуміння та 

ведення у господарстві; 

- по-друге, для фермерського господарства властиве 

здійснення окремих специфічних господарських операцій, які на 

інших підприємствах проводяться рідко: 

а) засновники фермерського господарства здебільшого 

вносять до складеного капіталу не майно, а лише права 

користування ним; 

б) членам господарства виплачується не заробітна плата, 

а певна частка з  отриманого господарством доходу. 
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- по-третє, фермерське господарство здійснює діяльність 

у галузі сільського господарства, отже при веденні 

бухгалтерського обліку, необхідно враховувати всю облікову 

сільськогосподарську специфіку [1, С. 21]. 

Фермерське господарство має значні права і 

самостійність, а, відповідно, більше проблем щодо організації 

діяльності, серед яких варто виділити: 

- відсутність єдиної методики тлумачення і розрахунку 

економічних  показників: виручки, валового доходу, витрат, 

прибутку тощо;  

- громіздкість операцій та наявність великої кількості 

облікових реєстрів, що впливає на трудомісткість обліку і 

подовження строку облікової роботи;  

- не контрольованість витрат на деяких ділянках обліку;  

- несвоєчасність проведення інвентаризації пов’язано з 

тим, що частіше за все інвентаризацію проводять один раз у 

кінці року [3, c.14].  

Тому важливо запропонувати ряд заходів щодо 

удосконалення обліку на фермерських господарствах: 

1. У фермерських господарствах доцільно спростити 

загальний порядок проведення інвентаризації, який прийнято 

для великих сільськогосподарських підприємств. Виходячи з 

особливостей фермерського господарства, на нашу думку, повну 

інвентаризацію всіх товарно-матеріальних цінностей варто 

проводити один раз на рік – станом на 1 липня поточного року. 

Саме у цей період найменші запаси сільськогосподарської 

продукції урожаю минулого року. 

2. Більшість фермерських господарств не здійснюють 

жодних витрат, які можна було б віднести до майбутніх 

періодів, а тому немає необхідності вести рахунок 39 «Витрати 

майбутніх періодів». У випадках, коли фермерське господарство 

орендує основні засоби в інших підприємств чи здійснює 

підписку на газети чи журнали, такі витрати настільки мізерні, 

що їх відразу можна віднести на витрати виробництва. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

94 

 

3. Важливим є посилення ролі контролю та аналізу за 

використанням виробничих витрат, що дасть змогу забезпечити 

групування витрат відповідно до потреб аналізу, а отже 

впливати на фінансові результати фермерського господарства. 

4. Окремі положення Методичних рекомендацій 

потребують перегляду та уточнення. 

Висновки і пропозиції. Отже, незважаючи на значні 

досягнення і напрацювання ведення бухгалтерського обліку у 

фермерських господарствах, подальшого дослідження 

потребують суперечливі питання: використання тієї чи іншої 

форми обліку; удосконалення окремих форм первинного обліку 

в залежності від напряму спеціалізації, обсягів виробництва та 

реалізації продукції та ін. Досить важливим є посилення 

контролю за обліком у фермерських господарствах та 

удосконалення його організації починаючи від нововведень на 

законодавчому рівні.  
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Анотація: У статті розглянуто сутність пенсійного страхування, 

розкрито системи пенсійного страхування в Україні та запропоновано 
рекомендації щодо реформування пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсія, пенсійне страхування, пенсійне 

реформування, працгздатність, пенсійний вік, пенсійні системи, страхові 

внески. 

Постановка проблеми. Одним із видів соціального 

страхування є пенсійне страхування, головне завдання якого 

полягає в підтримці життєдіяльності тієї категорії громадян, які 

досягли пенсійного віку чи втратили працездатність і визнання 

інвалідами. Реалізується це завдання через виплату доходу у 

вигляді пенсій. 

Розмір пенсій здебільшого не дає можливості 

підтримувати мінімальний рівень життєдіяльності. Тому 

необхідно дослідити причини незадовільного стану системи 

пенсійного страхування в Україні, критично проаналізувати 

пропозиції вчених та урядовців щодо її реформування, 

обґрунтувати своє бачення шляхів розв’язання цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Система пенсійного 

забезпечення різних країн у процесі свого становлення та 

розвитку пройшла довгий і складний шлях. Цей процес не 

завершився і сьогодні, оскільки багато держав змушені 

реформувати свої системи пенсійного страхування. Солідарні 

пенсійні системи уже не виконують свого ключового завдання з 

підтримки достатнього рівня життєдіяльності пенсіонерів через 

старіння населення, інфляцію, безробіття, економічні кризи 

тощо. Необхідно зазначити, що в різних країнах вплив цих 
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чинників не однаковий, що і зумовило формування різних 

пенсійних систем [3].  

З прийняттям законів України "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування"  (1058-15) і "Про недержавне 

пенсійне забезпечення" (1057-15) в  2004 році розпочато 

провадження пенсійної реформи, сутність якої полягає в  

переході до  трирівневої  пенсійної  системи:  перший  рівень  -  

солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування, другий рівень - накопичувальна система 

загальнообов'язкового державного пенсійного  страхування,  

третій  рівень - система недержавного пенсійного забезпечення 

[1с.1]  

Ця система є подібною до пенсійних систем провідних 

держав із ринковою економікою, зокрема Великобританії, 

Німеччини, Швеції та інших. 

Основними джерелами наповнення коштами Пенсійного 

фонду України є: 

- обов’язкові страхові внески роботодавців: 
- обов’язкові страхові внески застрахованих осіб: 
- асигнування з державного бюджету. 

Існують й інші джерела надходжень до Пенсійного фонду 

України, зокрема, це кошти, що перераховуються фондами 

соціального страхування. Проте частка таких доходів у бюджеті 

пенсійного фонду є незначною. 

Страхові внески роботодавців, застрахованих осіб і 

асигнування з державного і місцевого бюджетів формують 

основні джерела коштів пенсійних систем практично всіх 

держав із розвинутою економікою. 

Під час реалізації пенсійної реформи вдалося досягти 

певних перетворень. 

Зокрема, в солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування: 
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- установлено мінімальну пенсійну виплату на рівні не 

нижче ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність; 

- забезпечено призначення пенсій на підставі даних 

системи персоніфікованого обліку; 

- зменшення обсяг пільг; 

- запроваджено єдиний соціальний внесок. 

В Україні основні видатки у зв’язку зі сплатою внесків до 

пенсійного фонду несуть роботодавці – 33,2% від фонду оплати 

праці, асигнування з Державного бюджету України майже 27%.  

Основними факторами незадовільного функціонування 

української пенсійної системи є: 

- складна демографічна ситуація та негативні перспективи 
її розвитку; 

- макроекономічний стан держави; 
- значна «тінізація» виплат працівникам. 
Сучасному розвитку демографічної ситуації більшості 

розвинутих країн притаманне таке явище, як старіння населення. 

Воно зумовлене тим, що чисельність осіб пенсійного віку 

зростає, а працездатність знижується. В Україні кількість 

пенсіонерів практично не зростає, і, за прогнозами  Інституту 

демографії та соціальних досліджень Науково-дослідного 

інституту праці і зайнятості населення, до 2050 року воно 

суттєво не змінюватиметься і складатиме приблизно 13 млн. 

осіб. Проте спостерігається значне зменшення чисельності осіб 

працездатного віку, що зумовлене низьким рівнем 

народжуваності та високим рівнем смертності саме у цьому віці, 

особливо серед чоловіків [2]. 

У більшості держав негативний вплив старіння населення 

на функціонування пенсійних систем зменшують за рахунок 

підвищення віку виходу на пенсію. 

В Україні недоцільно запроваджувати обов’язкове 

підвищення віку виходу на пенсію щонайменше з таких причин: 

- по-перше, це може загострити проблему безробіття; 
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- по-друге, поганий стан здоров’я осіб працездатного віку, 

про що свідчить велика чисельність інвалідів загального 

захворювання, які виходять на пенсію до досягнення пенсійного 

віку, і висока смертність, насамперед серед чоловіків перед 

пенсійного віку. Своєчасний вихід на пенсію дає змогу 

громадянам, з одного боку, зменшити навантаження на організм, 

пов’язаних з виконанням професійних обов’язків, а з другого – 

приділяти більше уваги своєму здоров’ю. Відстрочення виходу 

на пенсію може призвести до ще більшого погіршення стану 

здоров’я населення. 

Негативний вплив на пенсійну систему справляє і 

макроекономічна ситуація в Україні. Враховуючи те, що розмір 

страхових внесків безпосередньо залежить від величини фонду 

оплати праці, у цілому низький рівень заробітних плат 

призводить до недостатнього обсягу надходжень до пенсійного 

фонду. Незадовільне макроекономічне становище зумовлює 

низький рівень надходжень і до державного бюджету України, 

що унеможливлює достатнє покриття дефіциту пенсійного 

фонду за рахунок державних коштів. 

Ще одним фактором, який негативно впливає на розвиток 

пенсійної системи України, є значна  «тінізація» виплат 

працівникам. Виявити та усунути таке явище надзвичайно 

важко, оскільки існує обопільна згода – як того, хто її нараховує 

та виплачує, та і того, хто їх отримує [3.с.15].  

Оглянувши наукові праці та публікації на тему 

реформування пенсійної системи, можна виділити такі 

стимулюючі заходи легалізації виплат заробітних плат: 

- перехід до солідарної та накопичувальної пенсійної 

системи; 

- впровадження єдиного соціального внеску; 
- зміна паритетності в розподілі внесків між 

роботодавцями та працівниками. 

Дослідження запровадження єдиного соціального 

податку та зменшення його величини в Російській Федерації 
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свідчить про неефективність такої реформи соціального 

страхування, оскільки вона не дала очікуваних позитивних 

результатів, а, навпаки, посилила недофінансування соціальних 

фондів та їхню залежність від державного бюджету. Тому з 2010 

року соціальний податок замінили соціальними внесками, а з 

2011-го – збільшити їх розмір з 26% до 34% [3]. 

Досить ефективним заходом легалізації зарплат і 

наповнення пенсійного фонду – це звільнення від сплати 

страхових внесків роботодавця. Тож, якщо роботодавця 

звільнити від сплати внесків, то порушувати йому законодавство 

буде невигідно. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні 

Пенсійна система України перебуває у надзвичайно складному 

фінансовому становищі і не забезпечує пенсіонерів необхідним 

обсягом пенсії. У майбутньому проблеми старіння населення 

може призвести до ще більшого загострення кризи в системі 

пенсійного віку та запровадження накопичувальних пенсійних 

систем. Українським законодавством передбачено можливість 

добровільно відкласти вихід на пенсію за віком й отримати після 

цього підвищений її розмір. Запровадження накопичувальної 

системи пенсійного забезпечення перебуває на початковому 

етапі, до того ж це дозволить розв’язати тільки проблему 

старіння населення, а теперішній дисбаланс наявної солідарної 

системи не ліквідує. 

Висновки і пропозиції. Зменшити дефіцит пенсійного 

фонду можна, скасувавши «тінізацію» заробітних плат, для чого 

перекласти сплату внесків на працівників. При цьому заробітну 

плату працівникам  необхідно збільшити, а соціальні внески 

зменшити. Звільнення від сплати страхових внесків 

роботодавця. 
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ТІНЬОВИЙ БАНКІНГ 
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Шацький лісовий коледж ім. В.В.Сулька 

Науковий керівник: викладач другої кваліфікаційної категорії 
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Анотація. У статті розглянуто сутність тіньового банкінгу, 

розкрита техніка його здійснення та запропоновано рекомендації для 

усунення проблем пов’язаних з тіньовим банкінгом. 

Ключові слова: тіньовий банкінг, хедж-фонди, тіньовий ринок, 

єврокомісія, міжнародний арбітраж. 

Постановка проблеми. Тіньовий банкінг – це одна з 

найважливіших проблем сучасної економіки, яка завдає великої 

шкоди, не приносить грошей в бюджет і саме через неї 

відбуваються кредитні кризи. Тіньовий банкінг, за визначенням 

Єврокомісії, є система фінансових структур, що ведуть операції 

на кшталт банківських, але не підпадають під банківське 

регулювання.  

Виклад основного матеріалу. Тіньова банківська 

система – це та ж інвестиційно-банківська діяльність, яка 

проводиться в рамках існуючого законодавства, але через 

компанії посередники. Тіньові банки виступають як суб’єкти 

фінансового ринку, які здійснюють кредитний процес шляхом 

трансформації строків до погашення та ліквідності без прямого 

доступу до джерел рефінансування з боку центрального банку та 

системи страхування депозитів. Обсяг тіньового банкінгу у 

світовому масштабі збільшився до 67 трлн. доларів, про це 

говориться в доповіді Ради з фінансової стабільності країн 
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“Великої 20”. За останні 10 років тіньова банківська індустрія 

зросла втричі. 

Об’єми тіньового банкінгу починають набувати 

небезпечних масштабів. За оцінками Єврокомісії в цілому по 

світу всі тіньові операції фінансово-банківських організацій 

склали в 2013 році 94 % від світового ВВП. Найнебезпечнішим 

тут являється непрозорість ринку – ніхто толком не знає, куди і 

під заставу чого інвестуються такі величезні суми грошей, а це 

великі ризики для економіки країни. У разі збою в системі 

економіку чекає справжня криза схожа на ту, що пережили 

США після черги іпотечних банкрутств. 

Сучасний тіньовий банкінг – це зовсім не підпільні 

контори із видачі дорогих кредитів рядовому населенню. Це 

спеціалізовані легалізовані компанії – хедж-фонди; спеціальні 

пайові фонди, що інвестують в ринки ліквідності і державні 

цінні папери; структурні інвестфонди тощо. Зараз основні гравці 

цього ринку – трасти – мають цілком легальний характер. Своєю 

могутністю трасти зобов’язані офіційним обмеженням на об’єми 

банківського кредитування, ліміт на кредити банків. 

Річ у тому, що комерційні банки стали активно розвивати 

напрям із управління грошима багатих клієнтів. Це схоже на 

депозити, проте мають вищу відсоткову ставку і відбувається 

розпорядження грошима без відома клієнтів навіть при 

ризикованих операціях. Проблема виникає в тому, що 

регулятори не в змозі відстежити розмір угод, що відносяться до 

тіньових. В першу чергу, мова йде про зворотний викуп, а також 

схеми, що дозволяють прибрати з балансу ті чи інші активи.  

 Є кілька поглядів на регулювання тіньового банкінгу. 

Одна з точок зору на регулювання полягає в тому, що ці тіньові 

організації повинні  об'єднатися з традиційними банками. 

Аргументом на користь злиття є те, що на всі види діяльності в 

комерційних банках буде застосована наглядова політика, яка 

допоможе запобігти регулятивному арбітражу.  
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Але злиття може стати негативним фактором. Це 

ризиковано через масштабність і здатність брати на себе 

більший вплив. Тіньовий банкінг більш циклічний, тому злиття 

може загрожувати стабільності комерційних банків. І з 

практичної точки зору, ідея злиття тіньової банківської 

діяльності і традиційних комерційних банків йде врозріз із 

забороною або обмеженням участі комерційних банків в деяких 

торгівельних операціях. 

Неможливо повністю відокремити традиційні банки від 

тіньових, а якщо можливо, то це прийде з великими витратами. 

Комерційні банки більше покладаються на жорсткі і ринкові 

вимоги, з різними економічними вигодами від хеджування, 

диверсифікації та кращої наявності фінансових коштів. 

З початку кризи всі тіньові банківські організації мали 

доступ до центрального банку через пов'язані комерційні банки, 

хоча частина депозитаріїв представляє лише 5 % від загального 

балансу групи. Це забезпечує стабільність фінансування, але й 

збільшує моральну шкоду, так як банк-дилер може перенести 

ризиковані активи його дочірнього банку. В цілому, дилер-банк 

може мати більші стимули і здібності до збільшення ризиків  

більш екстремальними способами, ніж комерційні банки. 

Перевагою для тіньових банків і подібних організацій є 

те, що вони не займаються вкладами, тому піддаються меншому 

регулюванню ніж традиційні банки, вони є акціонерними 

товариствами або організаціями, які інвестуються і за рахунок 

цього вони можуть отримувати більший прибуток. 

Ще одна відмінність між двома банківськими системами 

в тому, що тіньові банки часто беруть участь в тих проектах, де 

брак прозорості та правил. 

У міжнародній організації Бюро з фінансової стабільності 

вважають, що великі компанії повинні розкривати більше 

інформації про угоди з інвесторами, особливо відносного того, 

які застави вони мають і для чого вони використовуються. У 

зв'язку з цим Рада з фінансової стабільності має намір посилити 
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контроль за ринком тіньового банкінгу, учасники якого надають 

фінансові послуги, які формально не підпадають під контроль 

банківських регулюючих органів. 

Висновки і пропозиції. На фоні постійного зростання 

таких операцій регулятори мають намір розробити спеціальні 

механізми, які посилять контроль над учасниками ринку і 

знизять ризики його роботи для глобального фінансового ринку, 

і навіть найменший контроль і оподаткування з боку держави 

принесе велику користь як економіці так і бюджету, зважаючи 

на розміри тіньового банкінгу. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність та формування облікової 

політики з позиції забезпечення підприємством вимог зовнішньої та 

внутрішньої звітності.   

Ключові слова: облік, облікова політика, підприємство, методика, 

методологія.   

Постановка проблеми. Тлумачення терміна «облікова 

політика»   продубльовано у двох нормативних документах – 

Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [2] та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [1]. Це сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання 

http://readbookz.com/book/108/2741.html
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та подання фінансової звітності. Зміст доволі широкий, оскільки 

базується на методологічних і методичних засадах, що 

охоплюють всі аспекти організації бухгалтерського обліку і 

звітності на підприємстві. З цього приводу неузгодженим з 

позиції підприємства залишається питання з’ясування 

конкретних методів формування облікової політики для 

забезпечення вимог зовнішньої та внутрішньої звітності.  

Виклад основного матеріалу.  Облікова політика 

розглядається в широкому розумінні як управління обліком, а у 

вузькому — як сукупність способів ведення обліку. Тобто це 

вибір самим підприємством конкретних методик, форм і техніки 

організації та ведення бухгалтерського обліку, виходячи із 

діючих правил господарювання та особливостей діяльності 

підприємства. Закріплена вона відповідним внутрішнім 

нормативним актом (Наказом про облікову політику) на 

невизначений термін. Основна мета облікової політики — 

забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і 

фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, 

порівняння інформації про фінансовий стан підприємства за 

різні звітні періоди, що вкрай необхідно для всіх користувачів 

фінансової звітності з метою прийняття ними відповідних 

рішень, Іноді керівництво, навпаки, навмисно збільшує розмір 

прибутків у балансі, щоб не показувати поганий фінансовий 

стан підприємства і зазвичай це досягається ліквідацією 

прихованих резервів, завищенням оцінки виготовленої продукції 

або виробничих запасів, відмовою від формування необхідного 

резервного капіталу для покриття сумнівних вимог тощо. Так, 

банки віддають перевагу відображенню у балансі ліквідних 

засобів, які вони накопичують на день складання балансу. Такий 

прийом називається «декорація вітрин». До того ж вона дещо 

звужує сферу її застосування, стверджуючи нібито предметом 

балансової політики на мікрорівні завжди є зовнішній баланс, 

тобто баланс, який складається спеціально для публікації. 

Внутрішні баланси та звіти про фінансові результати 
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складаються за іншими критеріями. Вони не обов’язково 

відповідають тому, чого вимагають від них податкові закони та 

вказівки з організації обліку. Інформація внутрішніх балансів є 

підставою для прийняття рішень керівником. Їх основна мета — 

отримати найактуальніші дані про наявність оборотних коштів, 

стан дебіторської і кредиторської заборгованості, розподіл 

балансового прибутку, тобто найважливіші економічні 

показники, які є вихідними для подальшого поглиблення 

вивчення всіх сторін діяльності підприємства. Отже, бухгалтер 

повинен робити те, що вимагає власник, тобто, передусім 

працювати на фірму, на внутрішніх користувачів, а вже 

керівництво повинно вирішувати, яку інформацію потрібно 

розкривати громадськості. Разом з тим, складові компоненти 

зовнішньої та внутрішньої облікової політики майже однакові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Інструментарій балансової політики  

Отже, вибір звітної дати реалізується через наступне [3]: 

 заходи, які застосовуються до дати складання балансу: 
здійснення капіталовкладень (амортизації); відстрочка введення 

в експлуатацію нових цехів або обладнання; продаж 

непотрібного обладнання (реалізація прихованих резервів, якщо 
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балансова вартість нижча продажної ціни реалізації); 

прискорення або уповільнення виписки рахунків-фактур. 

 заходи, які застосовуються на дату складання балансу 
— впорядкування балансових підсумків: всі види списань 

(амортизації); підвищення балансової вартості оборотних і 

основних засобів; оцінка майна, передусім матеріалів, сировини, 

готових виробів і напівфабрикатів; перенесення прихованих 

резервів. 

 технічні прийоми ведення балансової політики 

полягають у: перенесенні прибутків на пізніший термін 

(дострокове занесення їх на рахунки затрат і витрат або 

включення доходів із затримкою); перенесення прибутків на 

більш ранній термін (включення затрат і витрат) із затриманою 

або довгострокове занесення на рахунки доходів). 

Зазначимо, що усі перелічені заходи повинні відповідати 

нормам комерційного і податкового законодавства. Повністю 

використовувати їх можуть часто тільки міжнародні концерни з 

підприємствами, які знаходяться у країнах із різним податковим, 

валютним і комерційним законодавством. 

Висновки і пропозиції. Облікова політика передбачає 

вибір форми ведення обліку та її взаємозв’язки з іншими 

службами, робочий план рахунків, положення про 

бухгалтерську службу, посадову інструкцію головного 

бухгалтера та інших виконавців, схеми документообороту, 

технологію обробки даних тощо. Основними елементами 

облікової політики є: план рахунків; форма бухгалтерського 

обліку; технологія обробки даних; інші види робіт. 
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Анотація. У статті розкрито поняття внутрішнього аудиту та 

важливість його проведення у процесі діяльності підприємств. Здійснено 

порівняльний аналіз внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. 

Ключові слова: внутрішній аудит, внутрішній контроль, 

ефективність управління підприємством. 

Постановка проблеми. За сучасних умов 

господарювання, коли зростає непередбачуваність результатів 

операцій підприємств і рівень їх ризикованості, підвищується 

роль такої форми внутрішнього контролю, як внутрішній аудит.  

Внутрішній аудит є одним із надійних способів контролю за 

станом обліку і системою внутрішньогосподарського контролю 

підприємства. Потреба в ньому виникає у великих організаціях у 

зв’язку з тим, що вища ланка керівництва не займається 

повсякденним контролем діяльності нижчих управлінських 

структур.  

Питанням дослідження проблем розвитку внутрішнього 

аудиту, організації його діяльності присвятили свої праці такі 

автори: А. Білоусов, Т. Каменська, О. Макеєва, В. Немченко, 

Б.Усач, О. Філозоп, А.Чуєнков та інші. Проте деякі питання 

організації внутрішнього аудиту на підприємствах, 

особливостей його залучення до зовнішніх аудиторських 

перевірок потребують подальшого вивчення. 

Метою написання статті є дослідження стану та проблем 

розвитку внутрішнього аудиту в Україні, особливостей його 

організації на підприємствах та використання у зовнішніх 

аудитах. 
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Виклад основного матеріалу. Внутрішній аудит — це 

незалежна діяльність з перевірки та оцінки роботи суб'єкта 

господарювання в його інтересах [3 с.10]. 

Існуючі методи i форми економічного контролю не 

задовольняють інформаційні потреби керівників підприємств, 

  які прагнуть отримувати більш якісну та системну фінансову 

оцінку внутрішньогосподарських процесів, мати можливість 

своєчасно попереджати фінансові зловживання та протистояти 

фактам шахрайства. Тому внутрішній аудит розвивається на тих 

підприємствах, де керівники розуміють його сутність, 

необхідність та величину потенціалу[1, с.67]. 

Внутрішні аудитори проводять незалежну експертну 

оцінку управлінських функцій суб'єкта господарювання. Вони 

надають підприємству, яке здійснює управління, результати 

аналізу, оцінки, рекомендації, поради й інформацію щодо 

діяльності підрозділу, що ними перевіряється. Внутрішні 

аудитори працюють як у державному, так і у приватному 

секторах. Вони перевіряють бухгалтерську інформацію та її 

достовірність, звітують перед вищим керівництвом [4]. 

Організація, роль і функції внутрішнього аудиту 

визначаються керівником або власником економічного суб’єкту. 

Головною метою внутрішнього аудиту є пошук шляхів 

підвищення ефективності діяльності підприємства та його 

структурних підрозділів. Внутрішній аудит повинен виконувати 

роль діагностичного засобу в управлінні господарською 

діяльністю підприємства. Крім того, внутрішні аудитори можуть 

залучатися як експерти при виникненні розбіжностей між 

головною компанією та підприємствами, що входять до її складу 

[5, с.27]. 

Отже, однією із функцій управління підприємством є 

внутрішній контроль та внутрішній аудит, який також слід 

розглядати як невід’ємну частину загальної системи управління. 

Внутрішній контроль – це контроль із середини 

компанії. Необхідно також відзначити, що внутрішній контроль 
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корисний тільки в тому разі, якщо він спрямований на 

досягнення конкретних цілей. 

Порівняльний аналіз внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту здійснено в табл. 1.  

Таблиця 1 

       Порівняльна характеристика внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 
Структурні 

елементи 
Внутрішній контроль (ВК) Внутрішній аудит (ВА) 

Мета Забезпечення дотримання 

законності й економічної 
доцільності господарсько-
фінансової діяльності 

Оцінка якості економічної 

інформації, що формується 
управлінською системою 
підприємства; експертна оцінка 
обліково-економічної політики 
підприємства 

Завдання - попередження здійснення 
незаконних, економічно 

недоцільних господарських 
операцій на стадії прийняття 
управлінських рішень; 

- усунення допущених недоліків у 
процесі діяльності кожного 
трудового колективу 

- оцінка організаційної діяльності 
підприємства; 

- експертна оцінка економічної 
політики підприємства; 

- забезпечення користувачів 
інформацією про реальний 
фінансовий етап підприємства 

Суб’єкти 
Керівник, начальники структурних 
підрозділів (менеджери), посадові 
особи всіх підрозділів, у тому числі 
обліково-фінансова служба 

Працівники спеціальної служби 

ВА: бухгалтер-аудитор, експерт-
аналітик, експерт-юрист, експерт-
маркетолог, експерт 
інформаційних систем 

Об’єкти 
Організаційно-технологічні, 
фінансово-економічні процеси та 
їхні елементи; стан і використання 
всіх видів господарських засобів і 
джерела їх утворення; трудова 
діяльність колектив 

Система управління 
підприємством, у тому числі 
система 
внутрішньогосподарського 
обліку і контролю; економічна 

інформація 
 

Висновок. Отже, внутрішній аудит є одним із головних 

елементів, необхідних для успішної діяльності будь-якого 

підприємства і відіграє важливу роль в контролі за раціональним 

витрачанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, 
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сприяє виявленню допущених зловживань чи порушень, 

дотриманню законності фінансово-господарських операцій.  
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Анотація.  В статті розглянуті теоретичні основи стратегічного 

обліку та аудиту. Висвітлено основні вимоги до впровадження системи 

стратегічного управління підприємством, зокрема виявлено основні переваги 

стратегічного обліку та аудиту в сучасних умовах господарювання.  

Проаналізовано необхідність впровадження служби стратегічно- 

орієнтованого внутрішнього аудиту на підприємствах та вказано вигоди,  

які отримає підприємство. 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний облік, 

об’єкт стратегічного обліку, завдання стратегічного обліку, стратегічний  

аудит. 

Постановка проблеми. Світова та вітчизняна практика 

підтверджує, що стратегічне управління дає змогу знизити 

вплив невизначеності на діяльність підприємства, підвищити 

його здатність протистояти непередбаченим ситуаціям та 

визначати пріоритетні напрями. З боку вітчизняних науковців, 

все більше уваги приділяється стратегічному управлінню, тому 
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питання, пов’язані з обліково-аналітичним забезпеченням 

процесу стратегічного управління та щодо ефективності 

стратегічного аудиту потребують подальшого їх розгляду .  

Виклад основного матеріалу. Сучасна економіка зазнає 

значних змін що пов’язані з глобалізацією бізнесу й переходом 

до нової моделі економічного зростання. Поширення цих 

тенденцій на вітчизняну економіку, загострення конкуренції та 

підвищення рівня невизначеності зовнішнього середовища 

підприємств зумовлює доцільність переходу до нової системи 

управління, а саме – стратегічного . Основою для прийняття 

стратегічних управлінських рішень є облікова система 

підприємства. Від того, наскільки вона ефективна, багато в чому 

залежить ефективність роботи  підприємства вцілому.  [1]. 

 Керівники вітчизняних підприємств часто залишаються 

осторонь проблеми впровадження системи стратегічно 

орієнтованого обліку та аудиту. 

 Стратегічний облік, як складова системи управління 

підприємством і обліково-аналітичного забезпечення процесу 

прийняття стратегічних управлінських рішень, призначений для 

планування майбутньої стратегії й тактики функціонування 

підприємства загалом та окремих стратегічних господарських 

центрів відповідальності . Він враховує зовнішні фактори 

макросередовища, орієнтований на облік невизначеності, 

базується на стратегіях, які розробляє підприємство.[2] 

 Найбільш точно визначення стратегічного обліку 

трактує  Б. Райан, на його думку «стратегічний облік — це  

певне поєднання управлінського обліку з системами фінансової 

звітності, зорієнтоване на прийняття стратегічних рішень». [3] 

Завданнями стратегічного управлінського обліку є:  

· формування інформаційного забезпечення для аналізу 

потенційних ринків для підприємства;  

· забезпечення стратегічного аналізу власного потенціалу 

та визначення ключових факторів успіху для підприємства;  
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· розроблення системи показників для оцінки ключових 

факторів успіху підприємства;  

· надання адекватної інформації для забезпечення 

реалізації вибраної стратегії та складання звітності про ключові 

фактори успіху;  

· забезпечення зворотного зв’язку щодо досягнутих 

результатів та їх узгодження зі стратегічними цілями 

(моніторинг реалізації стратегії);  

· надання інформації стосовно довгострокових наслідків 

різних напрямів дії.[4] 

Виконання цих завдань дасть змогу керівництву 

підприємства позбутися традиційного дисбалансу між 

фінансовою та організаційною складовими інформаційного 

забезпечення управління бізнесом. 

Ще одним, не менш важливим елементом системи 

стратегічного управління підприємством є стратегічний аудит - 

це діяльність з надання незалежних і об’єктивних гарантій і 

консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності 

стратегічно орієнтованого підприємства. 

Основним завданням стратегічного аудиту є незалежна 

об’єктивна оцінка економічних, організаційних та 

інформаційних характеристик підприємства, розробка 

рекомендацій щодо їх удосконалення та відповідності обраній 

стратегії підприємства. 

Для виконання вищезазначених цілей та завдань на 

підприємстві необхідним  є створення служби стратегічно-

орієнтованого внутрішнього аудиту, яка буде здатною за 

допомогою прийомів аудиту  перевіряти та оцінювати 

проблемні ситуації,  прогнозувати їх майбутній розвиток, а 

також формувати правильні і своєчасні управлінські 

рекомендації. Стратегічний аудит дасть можливість суб'єктам 

підприємницької діяльності прогнозувати розвиток маркетингу, 

поширювати комерційну діяльність на внутрішньому і 

міжнародному ринках, допоможе уникнути банкрутства в 
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умовах ринкових відносин. Дієздатний стратегічно-

орієнтований внутрішній аудит повинен бути не органом, що 

тільки контролює та підтверджує факти, але – інструментом, що 

проводить різнобічні дослідження, констатує та є орієнтованим 

на майбутнє.[5] 

Висновки і пропозиції. В сучасних умовах 

господарювання на підприємствах виникає необхідність 

створення системи стратегічного обліку та аудиту, оскільки за 

допомогою їх поєднання підприємство зможе контролювати та 

оминати всі ризики та перешкоди пов’язані з реалізацією певної 

стратегії свого розвитку. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність кредитних операцій, 

розкрита техніка їх проведення та запропоновано рекомендації для 

подальшого розвитку кредитних операцій в Україні. 
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кредитний договір ,відсотки. 

Постановка проблеми. Кредит – це позичковий капітал 

банку у грошовій формі, що передається у тимчасове 

користування на умовах забезпеченості, повернення, 

строковості, платності та цільового характеру використання. 

Відповідно кредитні операції банків полягають у розміщенні 

банками від свого імені,на власних умовах та на власний ризик 

залучених коштів юридичних осіб (позичальників) та громадян. 

Виклад основного матеріалу. Важливе практичне 

значення має класифікація кредитів. Кредити, які надаються 

банками, класифікуються за різними ознаками. Строк кредиту, а 

також відсотки за його використання  розраховуються з моменту 

отримання до повного погашення кредиту та відсотків за його 

користування. Надання кредиту відбувається переважно, 

шляхом зарахування на рахунок позичальника або сплати 

платіжних документів з позичкового рахунка позичальника. 

Суб’єкти господарської діяльності можуть використовувати такі 

форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, 

іпотечний, бланковий, консорціумний. Фізичні особи – 

споживчий кредит. За кордоном класифікація кредитів 

здебільшого складається і дотримується самими банками. 

Систематичний метод контролю за якістю банківського 

кредитного портфеля полягає в класифікації кредитів у 

залежності від того, наскільки позичальник дотримується 

термінів та умов кредитних угод, зокрема щодо умов 

обслуговування позики. Крім того, термін «класифікований» 

кредит відноситься до офіційної системи класифікації, що 

використовують органи нагляду. У кожній країні ці системи 

неоднакові і часто переглядаються. Банківське кредитування 

здійснюється за умови дотримання певних принципів: 

терміновість повернення, цільовий характер,забезпеченість, 

платність кредиту. У процесі кредитування підприємств банк не 

тільки вимагає повернення одержаної позички, а й сплати 

відсотків за користування нею. В умовах ринкових відносин 
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відсоток є об’єктивним супутником кредиту, його складовою, 

оскільки кредитна операція – це акт комерційного продажу на 

певний строк грошових коштів. За рахунок відсотків банки 

покривають свої витрати й одержують прибуток. Відсоток є 

також одним із засобів управління сукупним грошовим 

оборотом, що застосовується Національним банком. Жоден із 

виданих великих кредитів не може перевищувати 25 відсотків 

власних коштів банків. Загальний же обсяг наданих кредитів не 

може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів 

комерційного банку. 

Висновки  і пропозиції. З метою захисту інтересів 

кредиторів і вкладників банків кредитування позичальників 

здійснюється згідно з чинним законодавством України з 

дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів 

діяльності комерційних банків та вимог щодо формування 

обов’язкових, страхових і резервних фондів. 
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Постановка проблеми. Побудова раціональної 

технології обліково – аналітичного процесу дозволяє 

забезпечити чітку цільову направленість та підбір адекватних 

засобів реалізації методів розв’язання обліково – аналітичних 

задач та підвищити ефективність та економічність обліково – 

аналітичного процесу на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу Розподіл програмного 

забезпечення за певними критеріями на групи дозволяє 

формулювати вимоги до програм та порівнювати їхні 

функціональні можливості. Найчастіше зустрічається 

групування програмного забезпечення за способом, об’єктами 

обліку, способом реалізації в програмах обліково – 

реєстраційних функцій, комплексністю виконуваних функцій та 

призначенням (табл.1). [1] 

Таблиця 1  

Групування програмного забезпечення 

За способом створення 

Написане штатним програмістом підприємства  

Створене (адаптоване) на замовлення  

Універсальне (" коробкове")  

За об’єктами обліку 

Домашня бухгалтерія і приватні підприємці  

Малі підприємства  

Середні підприємства  

Великі підприємства  

Багатогалузеві корпорації  

За способом реалізації в 
програмах обліково-
реєстраційних функцій 

Програми, а яких перевага надається безпосередньому 
введенню операцій/записів  

Програми, в яких перевага надається введенню операцій 

за шаблонами (документами)  

За комплексністю 

виконуваних функцій 

Інтегровані програми зведеного обліку  

Окремі АРМ  

Комплекси пов'язаних АРМ  

За призначенням 

Програми для ведення бухгалтерського обліку  

Фінансово-аналітичні системи  

Програми для автоматизації управлінської діяльності, 
що містять модуль бухгалтерського обліку  

Програми для формування звітності  

Правові бази даних  
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Варто також звернути увагу на характеристику основних 

класів бухгалтерських программ (табл.2). [2,3] 

   Таблиця 2 

Характеристики основних класів бухгалтерського 

програмного забезпечення 
№ 

з/п 
Клас Користувачі Основні характеристики 

1 

Домашня 

бухгалтерія і 

приватний бізнес 

Фізичні особи Облік особистих та сімейних коштів, 

операцій невеликого бізнесу 

2 Міні – бухгалтерія 

Бухгалтерія малого 

підприємства з 1 - 3 

бухгалтерами 

Введення й обробка бухгалтерських 

записів. Роздрукування первинних 

документів та звітності 

3 

Універсальні 

бухгалтерські 

системи 

Невелика (до 8-10) 

чисельність персо-налу 

бухгалтерії. Передбачені всі 

розділи обліку 

Потужний аналітичний облік. 

Кількісний та валютний облік. Облік 

праці та заробітної плати 

4 Локальні АРМ 
Один працівник Комплексна реалізація окремих 

облікових завдань 

5 
Комплекси 

пов'язаних АРМ 

Бухгалтерія не менше ніж 8 

працівників. Чіткий 

розподіл функцій між 

працівниками 

Комплекс програм. Мережева 

архітектура - Досить повна 

реалізація облікових функцій 

6 

Управлінські 

системи (системи 

класу ЕRР-

Епterprise resourse 

planning) 

Бухгалтерія; управлінці 

(управлінський та 

фінансовий облік, завдання 

фінансо-вого менеджменту) 

Управлінський облік. Планування та 

управління. Налагодження під 

клієнта. Відкритість архітектури. 

Можливість масштабування 

7 

Програми 

формування 

зведеної 

(консолідованої) 

звітності 

Підприємства, які мають 

подавати звітність вищим 

підприємствам і 

організаціям (дочір-ні 

підприємства, складові 

холдингів і фінансово – 

промислових груп) 

Програми, які допомагають 

заповнити комплекти форм 

фінансової та іншої звітності, 

перевірити зв'язки показників, 

провести консолідацію або зведення, 

роздрукувати звітність та 

сформувати електронний її варіант 

для подання у відповідні інстанції 

8 
Фінансово-

аналітичні системи 

Плановик, управлінець, 

головний бухгалтер, 

контролер, аудитор 

Фінансовий аналіз на основі 

бухгалтерських даних. 

Комп'ютеризація завдань 

зовнішнього і внутрішнього аудиту 

9 Правові бази даних 

Юристи, бухгалтери, 

фінансисти, економісти 

Упорядковані довідникові системи, 

що містять підібрані в тематичному 

чи хронологіч-ному порядку 

законодавчі акти з питань податків, 

бухгалтерського обліку тощо 

Програми для ведення домашньої бухгалтерії За 

допомогою цих програм персональний комп'ютер можна 
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використовувати для обліку особистих доходів і витрат, 

планування сімейного бюджету (включаючи довгострокові 

вкладення), складання особистих податкових декларацій.  

За кордоном таке програмне забезпечення часто 

використовують й для обліку операцій порівняно простої 

бізнесової діяльності. Подібні програми скоріше нагадують 

просту камеральну бухгалтерію із веденням бюджетів доходів і 

витрат. У програмі передбачено ведення обліку по кількох 

банківських рахунках (включаючи депозити), облік готівки в 

різних валютах, облік у розрізі джерел доходів і статей витрат (у 

тому числі витрат на обслуговування споживчих кредитів). 

Міні-бухгалтерія До цього класу належать програми, 

призначені для використання одним чи кількома працівниками в 

бухгалтеріях невеликих підприємств. Вони реалізують функції 

ведення синтетичного і сумового аналітичного обліку, дають 

змогу вводити господарські операції та обробляти їх, формувати 

невеликий набір первинних документів та звітних форм. 

Серед таких програм можна назвати перші версії 

вітчизняного програмного продукту «Финансы без проблем» 

(версії по 3.0 включно, розробник - «Хакерс Дизайн», 

Маріуполь), «Финансист» («Атей») та ін. Власне з подібних 

програмних продуктів «Мини-бухталтерия» та «1С: 

Бухгалтерия».  

Універсальні бухгалтерські системи (або міді-

бухгалтерія) До цього класу належать програмні продукти, 

орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами 

підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення 

всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усі облікові 

функції, в тому числі функції кількісного обліку, в межах однієї 

програми і, зазвичай, розраховані для роботи на одному 

комп'ютері. Деякі програми цього класу призначені для роботи 

на кількох комп'ютерах у локальній мережі. 

Прикладами таких програм є «Турбо Бухгалтер 6» 

(«ДИЦ»), «1С:Бухгалтерия-проф.6.О», «1С:Бухгалтерия 7.7» 
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(без модулів «Расчет» й «Оперативный учет» - розробник 

компанія «1С»), FinExpert (розробник - київська компанія IDM). 

Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ) Такі 

програми призначені для виконання окремих облікових завдань 

- обліку праці і заробітної плати, основних засобів, товарно-

матеріальних цінностей тощо, охоплюють окремі ділянки 

облікової роботи і, зазвичай, не пов'язані між собою. Подібні 

АРМ мали високий рівень спеціалізації і тому могли досить 

ефективно комп'ютеризувати окремі частини бухгалтерії без 

формування зведеної звітності. Прикладів таких програмних 

продуктів може бути багато. Це і самостійно розроблені на 

підприємстві програми для обліку заробітної плати або 

складських операцій, а також окремо впроваджені модулі 

комплексних програмних продуктів. Сьогодні на ринку 

програмні продукти, які автоматизують винятково окремі 

ділянки обліку, майже не трапляються. Це безперспективно - 

адже потім нормально інтегрувати такий модуль з модулями 

інших розробників  буде фактично неможливо.  

Комплекси пов'язаних АРМ Ці програмні системи 

орієнтовані на використання в бухгалтеріях з кількістю 

працівників більше ніж 8—10 осіб за чіткого розподілі функцій 

між ними. Комплекс складається із набору АРМ (наприклад, 

АРМ з обліку заробітної плати, АРМ з обліку основних засобів), 

кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна 

така програма розрахована на специфіку облікових робіт на 

конкретному робочому місці й орієнтована на обліковий 

персонал з невисокою бухгалтерською і комп'ютерною 

кваліфікацією. Зазвичай, АРМ комплексу підтримують 

розгорнутий аналітичний облік і мають глибоку спеціалізацію. 

Комплекс містить засоби об'єднання даних з різних АРМ, які 

необхідні для отримання зведених звітних форм. У «класичних» 

комплексах АРМ, до яких можна віднести, наприклад, «БЭСТ-

5», поєднання даних здійснюється за допомогою 

спеціалізованого центрального модуля - Головної книги. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

120 

 

Прикладами таких програмних продуктів можуть бути програми 

«Парус 8» («Парус-Україна»), «БЭСТ-ПРО», «БЭСТ-5» 

(«Интеллект-Сервис»), «ПАМАК: Бухгалтерський і податковий 

облік» («Памак»).  

Управлінські системи (системи класу ЕRР) До цього 

класу входять функціонально повні системи організаційного 

управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, 

діловодства, а також модулями прийняття рішень та деякими 

іншими. Бухгалтерська складова програми в цьому разі не є 

головною. Більш важливим є взаємозв'язок усіх складових 

системи, можливість ефективного управління підприємством, 

допомога у вирішенні основного завдання бізнесу - отриманні 

прибутку. Прикладами таких систем є «Галактика», SAP R3, 

Oracle Business Suite, «Парус-Предприятие ».  

Програми формування зведеної (консолідованої) 

звітності – це програми  для заповнення комплектів форм 

фінансової та іншої звітності, які одночасно дають змогу 

перевірити ув'язки показників, провести консолідацію або 

зведення, роздрукувати звітність та сформувати електронний її 

варіант. Прикладами таких спеціалізованих бухгалтерських 

«електронних таблиць» можуть бути «БЕСТ ЗВІТ», «Памак: 

Фінансова і податкова звітність», « Парус - Консолидация ». 

Фінансово-аналітичні системи Це різноманітні 

програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних. 

Зазвичай, усі вони працюють за подібним принципом - 

користувач або імпортує з бухгалтерської програми підсумкові 

дані фінансової звітності, або ж вводить їх уручну. Після цього 

програма розраховує низку коефіцієнтів (рентабельність, 

ліквідність, фінансову стійкість тощо). Приклади: «Фінансист 

2.0», «1С: АФС». 

Правові бази даних До них належать упорядковані 

довідникові системи, що містять підібрані в тематичному або 

хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, 

бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дають можливість 
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швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати 

зміни до нормативних документів. В Україні популярними є 

правові системи «Ліга-Закон», «Парус-Консультант». 

Висновки і пропозиції. Автоматизація облікових 

процесів, основою яких є створення високоорганізованого 

середовища, що має охоплювати і об’єднувати інформаційне, 

телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні 

технології, мережі, бази даних, інші засоби інформації, що дає 

змогу на якісно новому рівні проводити як повсякденну 

оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності 

підприємства, приймати науково - обґрунтовані рішення і 

подальше вдосконалення організації та форми бухгалтерського 

обліку на базі новітніх технічних засобів є об'єктивною 

необхідністю. Широке використання інформаційних технологій 

сприяє збільшенню і підвищенню методичного рівня облікового 

аналізу і створенню його оптимальної організаційної моделі. 
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Постановка проблеми. Бухгалтерський облік є 

обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством 

безперервно з дня реєстрації до його ліквідації. Всі види 

звітності, що складає підприємство групуються на даних 

бухгалтерського обліку. 

Питання своєчасного і достовірного бухгалтерського 

обліку тісно пов`язані з рішенням актуальних задач в економіці 

нашої держави, випуску та реалізації продукції.  

Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її 

актуальність полягає в тому, що більшість підприємств 

виготовляють певну продукцію, яка є об’єктом 

ведення  бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Готова продукція – це 

продукція, обробка якої завершена, та яка пройшла 

випробування, укомплектована згідно з умовами договорів із 

замовником і відповідає технічним умовам і стандартам, а при їх 

відсутності – технічним, договірним або іншим умовам; 

прийнята з цеху на склад, сертифікована і готова до реалізації [3, 

c.234-236].  

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється  

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 

„Запаси” за первісною вартістю, але оскільки така вартість 

може бути визначена лише після збирання всіх витрат 

пов’язаних з виробництвом, то постає потреба у щоденному 

обліку Наявності та руху готової продукції [6]. 

Первісна вартість визначається згідно Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку №16 „Витрати”.  

Витрати на виробництво включають: прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а 

також змінні і розподілені постійні накладні витрати [5].  

Основними завданнями обліку готової продукції на 

підприємствах в системі організації є: 
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- систематичний контроль за випуском готової продукції, станом 

її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та 

послуг; 

- вчасному і правильному документуванні оформлення 

відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг); 

- контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом 

та асортиментом реалізованої продукції, організацією 

розрахунку з покупцями;  

- вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації 

продукції (робіт, послуг) та їх облік. 

Виконання цих задач залежить від ритмічності роботи 

підприємства, правильної організації збуту та складського 

господарства, вчасного документального оформлення 

господарських операцій [2, c.316]. 

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. 

Облікова політика – це таке тлумачення і застосування 

рекомендованих принципів обліку, що задовольняє потреби 

підприємства або потреби його управління [7, c.97]. 

Формування облікової політики  в частині обліку готової 

продукції рослинництва являє собою певний набір правил і 

принципів ведення обліку та  її оцінки згідно П(с)БО 9 «Запаси».  

Для обліку і узагальнення інформації про первісне 

визнання сільськогосподарської продукції та додаткових 

біологічних активів, отриманих від сільськогосподарського 

виробництва, а також їх руху після первісного визнання 

призначено активний рахунок 27 "Продукція 

сільськогосподарського виробництва" . 

За дебетом рахунка 27 відображається надходження 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних 

активів, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції 
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та додаткових біологічних активів внаслідок продажу, перероб-

ки, внутрішнього споживання, внесків до статутного капіталу, 

безоплатної передачі тощо [6]. 

Для обліку надходження і витрачання готової продукції 

сільськогосподарські підприємства  користуються рядом 

первинних документів, наприклад, для обліку надходження 

зерна від урожаю господарства найчастіше використовують  

талонну форму обліку зібраного зерна. При використанні такої 

форми обліку зібраного зерна застосовують талон водія (ф. № 

776). 

Але складність формування первинних документів 

полягає в тому що їх заповнюють не бухгалтери а рядові 

працівники на периферії і вони не завжди можуть знати як їх 

правильно оформляти і заносити до них відповідні дані, тому 

господарства розробляють інструкції щодо заповнення певного 

первинного документа у вигляді графіків, схем. 

Для кращого наочного відображення наведемо приклад 

оперограми оформлення талонів водія (табл. 1).  

Дана оперограма є досить зручна для сприйняття, бо у 

вигляді графічної системи відображає весь комплекс робіт 

кожного виконавця, зв’язок його дій з іншими виконавцями, 

весь хід документування операцій всіма виконавцями. 

Масштабність і складність внутрішніх взаємозв’язків 

виробництва вимагають оперативного надходження 

оптимальних обсягів інформації для прийняття управлінських 

рішень. Вивчивши шляхи удосконалення окремих процесів 

управління можна розширити використанням раціональних 

форм і методів ведення бухгалтерського обліку на базі 

комп’ютерів та інших автоматичних засобів [1,c.354]. 

Вважаємо, що для вирішення проблем поліпшення обліку 

готової продукції необхідно застосувати такі заходи: 

автоматизація обліку готової продукції; підбір та навчання 

висококваліфікованих кадрів, де критерієм відбору виступить 

здатність оперувати з найновішим програмним забезпечення, 
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обізнаність в сфері інформаційних технологій; ведення 

бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства.  

Таблиця 1 

Оперограм а оф ормл ення т ал онів  во дія   
№ 

п/п 

Операція Виконавець 

Бухгалтер Комбайнер Водій Вагар Зав. 

складом 

1 Видача 

комбайнерові 
бланків талонів 

     

2 Виписування  

Талонів 

     

3 Передача талону 

 Водієві 

     

4 Передача 

талонів 

Вагареві 

     

5 Передача 

вагарем реєстру 

приймання 

зерна 

завідувачеві  

складом 

     

6 Складання 

Відомостей 
руху зерна та 

іншої продукції 

     

7 Передача 

Відомості руху 

зерна до 

бухгалтерії 

     

 

Висновки і пропозиції. Організація обліку готової 

продукції залишається однією з основних проблем 

бухгалтерського обліку. Недосконалість законодавчої бази, 

недостатнє забезпечення автоматизації обліку, недостатня 

кваліфікація працівників негативно впливають на господарську 

діяльність підприємства.  



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

126 

 

Отже, вирішення вищезазначених проблем сприятиме 

ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства. 
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Анотація. Розглянуто застосування податкової системи у 

сільськогосподарських виробників, зокрема ведення податкового обліку у 

фермерських господарствах. Проаналізовано механізм нарахування, сплати 

та повернення податку на додану вартість для фермерських господарств. 
Запропоновано шляхи покращення ведення податкових розрахунків для 

виробників сільськогосподарської продукції.  
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Ключові слова: фермерські господарства, податковий облік, 

податок на додану вартість, положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку. 

Постановка проблеми. Податкова система країни 

безпосередньо впливає на стабільність та ефективність 

функціонування як народного господарства в цілому, так й 

сільського господарства зокрема. Розглядаючи еволюцію 

розвитку системи податкових розрахунків у фермерських 

господарствах, слід зазначити, що численні зміни у податковому 

законодавстві не привели до якісних змін в оподаткуванні цих 

форм господарювання. Тому питання удосконалення організації 

обліку в частині податкових розрахунків є надзвичайно 

актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Поряд з іншими 

факторами постійні зміни в системі оподаткування аграрних 

підприємств зробили їх практично неплатоспроможними. З 

огляду на це було продовжено пошуки такого податкового 

механізму, завдяки якому можна було б зменшити податковий 

тиск на виробників сільськогосподарської продукції та 

зацікавити їх у підвищенні ефективності господарювання. 

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюджетом (за 

рахунок прибутку, по податках з робітників і службовців та 

інших платежах) відображають на рахунку № 64 "Розрахунки за 

податками й платежами". На кредиті цього рахунка нараховують 

суми платежів до бюджету (податкові зобов'язання), а на дебеті 

– належні до відшкодування бюджету податки, їх сплата, 

списання тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість 

підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство 

має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо за рахунком № 

64 означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто 

надлишкове перераховану суму до бюджету, яку необхідно 

зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути 

підприємству. 

Облік розрахунків за податками і платежами треба 

організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна 
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було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість 

на кінець місяця. Аналітичний облік розрахунків за податками й 

платежами ведуть за їх видами. 

Рахунок № 64 "Розрахунки за податками й платежами" 

має субрахунки за видами платежів до бюджету. На 

підприємствах застосовують такі субрахунки: № 641 

"Розрахунки за податками"; № 642 "Розрахунки за 

обов'язковими платежами"; № 643 "Податкові зобов'язання"; № 

644 "Податковий кредит". Аналітичний облік на рахунку № 64 

здійснюють за видами платежів до бюджету. Це дає можливість 

перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу. 

Пріоритетним напрямом удосконалення обліку 

податкових розрахунків фермерських господарств є 

застосування автоматизованої форми обліку. Основу машинно-

орієнтованих форм бухгалтерського обліку складає інформація 

первинних документів. Подвійний запис, що є основним 

способом відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку, зберігається і в умовах обробки 

бухгалтерської інформації за допомогою ПЕОМ.  

До основних напрямів удосконалення податкових 

відносин в аграрній сфері слід віднести: реформування 

організації та законодавчої бази вітчизняної системи 

оподаткування; узгодження норм Бюджетного кодексу України і 

податкового законодавства; подальше удосконалення 

загальноприйнятої системи оподаткування діяльності аграрних 

підприємств; вирішення проблем відшкодування ПДВ, а також 

упорядкування системи пільг з ПДВ; подальший розвиток 

альтернативних систем оподаткування аграрних підприємств; 

підвищення якості роботи податкових органів; розвиток 

податкового менеджменту на підприємствах АПК тощо. 

В Україні доцільно було б запозичити окремі аспекти 

закордонного досвіду оподаткування фермерських господарств, 

враховуючи при цьому особливості свого економічного і 

соціального розвитку. 
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Висновки та пропозиції. Таким чином, основними 

шляхами удосконалення організації та обліку податкових 

розрахунків діяльності фермерських господарств є обов’язкове 

дотримання вимог нормативно-законодавчої бази України щодо 

ведення бухгалтерського обліку, застосування нових форм 

журнально-ордерної форми обліку підвищення кваліфікації 

робітників бухгалтерії, а також автоматизація обліку. 
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СПЕЦИФІКА  РОЗРАХУНКІВ ВЕКСЕЛЯМИ 

Кликайло  Володимир 

Тлумацький коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач Педь Н.І. 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність векселя, як цінного 

паперу, розкрита техніка розрахунків векселями в системі розрахунків 

України. 

Ключові слова: вексель, простий вексель, переказний вексель 
(тратта), аваль, акцепт, аленж. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання розрахунки векселями, навіть в його 

найпростішій конструкції, стало  плодом могутньої і таємної 

сили, яка може бути названа автономією торговельного люду,  і 

є результатом того самого мистецтва. Якщо компас розширив 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.283.2
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географічний кругозір людства і якщо гроші звільнили торгівлю 

від вузьких уз обміну, то вексель – шматочок паперу, розвив 

кредит – цю могутню силу і основу всієї промисловості.   

Виклад основного матеріалу. Якщо загальновизнана 

істина така, що кредит – душа промисловості, то вексель без 

сумніву – кращій представник кредиту. Подібно тому, як 

торгівля не обумовлена розмірами тієї чи іншої держави, так і 

вексель, перший і головний слуга комерції, не має ніяких 

обмежень. Виконуючи роль інструмента великих торгівельних 

підприємств, встановлюючи зв’язок між усіма народами 

всесвіту, вексель і в інших відношеннях надав важливого впливу 

на розвиток торгівлі, як інші відкриття.  

Поява векселя навіть в його найпростішій конструкції, 

стало плодом таємної і могутньої сили, яка може бути названа 

автономією торгівельного люду, в зв’язку з подальшим 

розвитком  його реквізітів, як результат того ж  самого 

мистецтва, - все це належить до найбільш важливих відкриттів 

торгівельного світу. Якщо компас розширив географічний 

кругозір людства і якщо гроші звільнили торгівлю від вузьких уз 

обміну, то вексель – шматочок паперу, не забезпечений скарбом 

держави, розвив кредит – цю могутню силу і основу усієї 

промисловості. Переносячи капітали з одних рук до інших, 

вексель тим самим викликає до діяльності без нього не 

використані багатства, збільшує розміри виробництва, уособлює 

в собі сам капітал і отримує сам купувальну силу.  

 Якщо заміна натурального господарства грошовим мала 

таке важливе значення, то вексель, превосходячи економічну 

важливість грошей різновидами своїх функцій, первищує 

останні і як платіжний знак. Значення грошей обмежено 

державною теріторією, за межами якої вони, якщо не зовсім, то 

відчутно зменьшують свою вартість. Вексель же завжди і будь 

де має однакову цінність, його дійсність не обмежена ніякими 

кордонами і його сила не обумовлена ніякими законами ввоза та 

вівоза. В цьому відношенні він заслужено отримав назву 
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універсального засобу сплати і монети всього торгового світу. 

Вексель має також інші переваги перед грошима. Гроші завжди 

виражають зазначену вартість, тоді коли вексель може виражати 

яку завгодно суму; припошук грошей звязано з важливими 

складностями, тоді як вексель може бути утворений у будь який 

час, як швидко є у особи відповідна для цього цінність. 

 Економічне значення векселя цим не вичерпується: 

служачи зброєю кредиту і сурогатом готівкової сплати, маючи  

покупну силу грошей, вексель набуває значення товару, отримує 

свою вартість і свій  курс (ціну), служачи міжнародним 

розрахункам, позбавляє від необхідності переводити і 

пересилати дзвінку монету і розпадається, подібно сортам і 

якостям товару, на різні категорії, дивлячись по місцю видачі та 

місцю платежу по векселю. 

 В своїй роботі, в першому розділі я стисло виклала 

історію виникнення і розвитку векселю в світовій історії, цей 

розділ введений для лаконічного сприйняття цієї теми, вексель, 

це не якась загадкова істота чи дитина наукових розробок. 

Поява векселю була зумовлена загальним розвитком людства, 

так би мовити наступний кроком у розвитку, без подолання 

якого мабуть людство і не досягло б такого інтелектуального 

рівня розвитку.  

Історично, виникнення векселя сягає античності. Перші 

згадки зв'язані з Древньою Грецією, у якій спостерігалися дуже 

міцні зв'язки між обмінювачами в різних містах. Нестача 

наявних грошей, а також розуміння небезпеки тривалих 

переходів призвели до того, що купець одержував розписку від 

одного обмінювача в тому, що він одержить борг в іншому місті 

у іншого обмінювача, а потім з цією розпискою обмінювач 

зможе повернути собі гроші у того, хто видав розписку. 

Такі три періоди в історії векселя: перший, - італійський, 

він зник, передавши вексель для подальшого розвитку другому 

періоду - французькому (індосамент).  
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Найважливіша пам'ятка французького періоду - це Соde 

de commerce (1808 р.).  

Третій період - німецький; його найважливіший твір - 

Загальнонімецький Вексельний Статут (1847 р.) - модель, з якої 

копіювалися сучасні йому вексельні статути  

 В другому розділі я виклала усі основні поняття і 

терміни нерозривно пов’язані з векселем, принципи класифікації 

векселів, правовий стан і специфіку вексельного обігу в Україні.  

Вексель - це цінний папір, який засвідчує    безумовне    

грошове    зобов'язання векселедавця сплатити після настання 

терміну певну суму грошей власнику векселя (векселетримачу).  

Простий вексель - виписується позичальником 

(векселедавцем) і містить нічим не обумовлене зобов'язання 

сплатити певну суму грошей кредиторові (векселетримачу).  

Переказний вексель (трата) - виписується кредитором 

(векселедавцем) і містить нічим не обумовлену пропозицію до 

позичальника сплатити певну суму грошей третій особі.  

Аваль - вексельне поручительство. Найчастіше 

авалістом, який гарантує оплату векселя, виступає банк. Аваліст 

бере на себе зобов'язання сплатити вексель у разі його не оплати 

в установлений термін.  

Акцепт - згода платника на оплату переказного векселя.  

 Аленж - додатковий лист до векселя для передавальних 

надписів.  

 У третьому розділі, що має назву “Розрахунки за 

допомогою векселю” я виклала правила розрахунків різними 

засобами, але перевага, зрозуміло, була віддана векселю,  в 

цьому розділі наведені приклади та методи практичного 

застосування векселя для проведення фінансових операцій. 

Для обліку розрахунків з використанням векселів у   

діючому плані рахунків передбачено чотири рахунки:  

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість   та   інші   

необоротні активи";  

34 "Короткострокові векселі одержані";  



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

133 

 

51 "Довгострокові векселі видані";  

62 "Короткострокові векселі видані". 
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Анотація. В статті розглядаються основні аспекти формування 

управлінського обліку у банківських установах, акумулюється актуальність 

даної деми для сучасного розвитку країни та інфраструктури банків. 

Ключові слова: управлінський облік, внутрішня управлінська 

звітність,етапи обліку , комерційний банк. 

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в 

економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-

аналітичної інформації кожного банку, на підставі якої 

приймаються управлінські рішення. 

Щоб прийняті управлінські рішення були 

обґрунтованими, необхідна принципово нова система 

формування інформації, яка повинна задовольняти потреби всіх 

рівнів управління в банках в необхідній, достовірній, своєчасно 

отримуваній і конкретній інформації, оперативно реагувати на 

зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі.[1] 

Виклад основного матеріалу.Управлінський облік, що 

іноді називається виробничим обліком, чи обліком витрат, являє 
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собою процес збору і підготовки інформації, необхідної 

менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінки 

поточної діяльності банку за різними критеріями. У великих 

західних банках на такому обліку базується управління 

витратами, визначення собівартості банківських продуктів, 

складання кошторисів з метою планування нових для банку 

операцій, здійснюється оперативне та стратегічне планування 

банківського бізнесу [2] 

В сучасних ринкових умовах управлінський облік 

відіграє важливу роль в системі управління банківських 

структур. Планування, прийняття оперативних управлінських 

рішень, оцінка та контроль потребують постійного 

інформаційного забезпечення, основою якого є дані 

управлінського обліку. 

Запровадження управлінського обліку є доцільним у 

зв’язку із постійною розробкою нових складних банківських 

продуктів, зростанням обсягів банківських операцій, а отже, і 

ускладненням функціонування системи управління комерційним 

банком. 

Побудова управлінського обліку та групування його 

рахунків відбувається за наведеними нижче категоріями центрів. 

1. Центри собівартості — припускають групування 

витрат, виходячи з різних критеріїв, які не обов’язково пов’язані 

з номенклатурою витрат банку. Критерієм може виступати 

період часу, підрозділ (філія, відділення, віддалене робоче місце, 

пункт обміну), окремий банківський продукт тощо.[4] 

2. Центри відповідальності — це угруповання, 

побудовані з огляду наявності відповідного працівника і 

підбиття підсумків за центрами діяльності. До центрів 

відповідальності належать департаменти, управління, відділи, 

що характеризуються наявністю відповідних витрат та 

приносять відповідні прибутки за умови, що прибутки і витрати 

можуть бути виділені та виміряні. 
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3. Сегменти діяльності (центри прибутку) — це облікові 

конструкції управлінської бухгалтерії, призначені для прийняття 

стратегічних рішень: результати реалізації банківських 

продуктів за зонами країни, категоріями населення. Центри 

прибутку, на відміну від центрів відповідальності, є позиціями, 

штучно утвореними в управлінській бухгалтерії. Вони пов’язані 

з запровадженням нових банківських продуктів, використанням 

нових інформаційних технологій, здійсненням капітальних 

вкладень, проникненням банківських послуг на нові сегменти 

ринку чи нові ринки. Звітність, у якій узагальнюється 

інформація управлінського обліку, становить комерційну 

таємницю та використовується всередині банку [4]. 

За допомогою управлінської бухгалтерії формується 

відповідна інформація, яка доводиться до відома керівництва у 

формі внутрішньої звітності. Вона містить оперативні дані про 

доходи, витрати і результати діяльності за центрами 

відповідальності, прибутку та витрат, тобто відповідно до 

обраних кожним банком напрямів ведення управлінського 

обліку [3]. 

Служба управлінського обліку має забезпечити звірку 

даних управлінської звітності з відповідними даними 

бухгалтерського обліку та регулярне подання управлінської 

звітності [2]. Формування управлінської звітності потребує 

більш докладної інформації, ніж та, що подається у фінансовій 

звітності згідно з нормативно-правовими актами Національного 

банку України. У банку може виникнути потреба в розширенні 

внутрішнього плану рахунків з метою деталізації обліку доходів 

і витрат, резервів, активів та зобов’язань за об’єктами 

управління. 

Кожний комерційний банк, має виконувати стандартні 

для всіх структурних підрозділів одного банку методики, що 

сформовані на єдиній базі даних. Управлінський облік доцільно 

проводити відповідною службою банку централізовано (рис 1). 

Виконується управління банком за певнеми основними етапами 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

136 

 

формування системи управлінського обліку в банках (табл.1) 

[3]. 

 
 

У процесі реформування облік в банківських установах 

успішно розвязує питання формування оптимальної облікової 

політики, опрацьовуються методики обліку з урахування 

механізму дії нових облікових інструментів. Це потребує 

надійних джерел інформації про фінансовий стан банку загалом 

та конкретної інформації, в процесі прийняття рішень. 

Висновки і пропозиції. Отже, належним чином 

сформована та організована система управлінського обліку - це 

дієвий та ефективний засіб удосконалення діяльності банку, 

реалізації тактичних та стратегічних цілей, оперативне 

вирішення проблем, які виникають у банківському секторі. 
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Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хомка В.М. 

 
Анотація. У статті обґрунтована необхідність організації обліку 

на підприємствах. Наведено особливості обліку, формування і передачі 

облікової інформації в агрохолдингах та вплив організації їх діяльності на 

організацію обліку. Обґрунтована необхідність постійного вдосконалення 

організації обліку в агрохолдингах з метою прискорення отримання 

інформації для управління підприємствами та своєчасного реагування на 

зміни в ринковому середовищі. 

Ключові слова: облік, облікова інформація, управлінська 

інформація, організація обліку, агрохолдинг, дочірнє підприємство, 

материнське підприємство. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 

економіки України найбільш ефективним суб’єктом аграрного 

ринку є аграрні холдинги, передумовою створення яких стали 

недосконалі земельні відносини, пов’язані з низьким попитом на 

сільськогосподарські угіддя, разом з їхньою доступністю.  

Ефективне функціонування агрохолдингів вимагає 

специфічних підходів до планування та управління, які 

базуються на даних бухгалтерського обліку.  

http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/wPUAho.pdf
http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/wPUAho.pdf
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Бухгалтерський облік є одним з головних джерел 

інформації про виробничу та фінансово-господарську діяльність 

підприємств і їх об'єднань, яка необхідна для ухвалення та 

реалізації управлінських рішень. І лише правильно 

організований бухгалтерський облік буде сприяти підвищенню 

швидкості передачі інформації для своєчасного реагування на 

зміни в ринковому середовищі.  

Виклад основного матеріалу. З розвитком ринкової 

економіки формуються внутрішньосподарські та зовнішні 

зв'язки підприємства, зростають потоки економічною та іншої 

інформації, яка має бути ефективно оброблена та перетворена в 

інформацію, корисну для обґрунтування та ухвалення рішень 

оперативного, тактичного, стратегічного порядку. Переважну 

частину інформації, особливо для ухвалення оперативних і 

тактичних рішень, надає система бухгалтерського обліку. Від 

того, як організований бухгалтерський облік на підприємстві, як 

він виконує свої облікові, контрольні, аналітичні ті інформаційні 

функції, певною мірою залежить рівень ухвалених 

управлінських рішень [2]. 

Організація бухгалтерського обліку прямо впливає на 

діяльність підприємства, сприяє підвищенню її ефективності. 

Адже чим краще організований бухгалтерський облік, 

бухгалтерські служби, та тим ефективніше та оптимальніше 

підприємство здійснює свою діяльність. Якщо інформація 

завдяки оптимальній організації облікового процесу швидше 

буде передаватися до управлінського персоналу, то він з 

меншими втратами та більш результативно зможе відреагувати 

на ситуації виробничого та управлінського характеру.  

Виступаючи передусім в якості методичної бази, 

організація бухгалтерського обліку забезпечує отримання, 

відображення та застосування знань про принципи, форми й 

способи побудови процесу бухгалтерського обліку, отримання 

інформації про господарську діяльність підприємства [7]. 
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На організацію та побудову бухгалтерського обліку 

суттєво впливають галузеві особливості підприємств. 

Основними особливостями, що впливають на організацію обліку 

сільськогосподарських підприємств є: наявність природних 

факторів і технологічні особливості, які пов’язанні із сезонністю 

виробництва; специфічна поведінка сільгоспвиробників на 

ринку; дія спеціальних режимів оподаткування; організаційні 

особливості діяльності сільськогосподарських підприємств; 

функціонування режимів державних закупівельних цін на 

сільськогосподарську продукцію; наявність бюджетної 

підтримки товаровиробників та інші, що потребують належного 

обліку та контролю [5]. 

Агрохолдинги за своєю суттю, є бізнес-центрами з 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Це 

специфічна форма володіння акціонерним капіталом, при якій 

материнська компанія, маючи контрольний пакет акцій інших 

підприємств, управляє ними та контролює їх діяльність, завдяки 

чому об'єднує їх в єдину організаційно-правову структуру з 

відповідними місією та цілями.  

Враховуючи вище наведене можна зазначити, що крім 

перерахованих особливостей що впливають на організацію 

обліку сільськогосподарських підприємств до особливостей 

агрохолдингів додаються: участь материнського (головного) 

підприємства в  капіталі дочірніх підприємств; характер зв’язків 

між підприємствами групи, багатоступеневість структури 

холдингу; у групі виникають вертикальні фінансові, правові та, 

при певних умовах, директивно-правові чи управлінсько-

організаційні відносини, а також відносини послуг.  

При здійснені господарської діяльності агрохолдингу 

формується облікова інформація, первинний етап формування 

якої здійснюється в дочірніх підприємствах.  

Облік в агрохолдингу з метою отримання достовірної 

інформації здійснюється у кожному структурному підрозділі. У 

дочірніх підприємствах здійснюється первинний та поточний 
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облік, складається фінансова звітність, підприємства, при 

необхідності здійснюють обмін інформацією. Головне 

підприємство агрохолдингу (материнська компанія) складає і 

оприлюднює консолідовану фінансову звітність. Наявність 

участі одного підприємства (материнського) в капіталі іншого 

підприємства (дочірнього), що забезпечує контроль першим 

фінансової та операційної діяльності другого,  є основою для   

розгляду групи як єдиної господарської одиниці. Теоретичною 

базою для розгляду холдингової групи як єдиної господарської 

одиниці є концепція «економічної єдності взаємодіючих 

компаній». Застосування концепції економічної єдності 

взаємодіючих компаній потребує спеціальних принципів 

консолідації звітів окремих підприємств  групи у звітність групи 

як єдиного цілісного господарюючого суб’єкта, а саме: 

принципу повноти; принципу власного капіталу; принципу 

постійності методів і оцінок, що використовуються для 

консолідації; єдиних методів оцінки; єдиної дати складання 

звітності [6]. Застосування цих принципів у поєднанні зі 

структурними, організаційно-правовими і  функціональними  

характеристиками холдингів визначають особливості як  

організації  системи обліку в цілому,  так і всіх її елементів. 

Таким чином, організація облікового процесу в 

агрохолдингах полягає в організації облікового процесу окремо 

для кожного рівня структури агрохолдингу з урахуванням 

потреб формування інформації: для материнської компанії, для 

дочірніх підприємств і для холдингу в цілому.  

Організація обліку в агрохолдинах передбачає відповідне 

кадрове, інформаційне, методичне, технічне, програмне та інші 

види забезпечення облікового процесу з урахуванням чинників 

нормативного, економічного, соціального та екологічного 

характеру.  

В більшості агрохолдингів для отримання необхідної 

інформації в кожному підприємстві групи створена 

бухгалтерська служба, що здійснює повний цикл облікових 
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процедур від первинного обліку до складання звітних форм 

управлінського та фінансового обліку. Це зумовлює не лише 

витрати на утримання додаткового облікового персоналу, а й 

затримку в отриманні звітної інформації бухгалтерією головного 

підприємства, що помітно знижує її якість. Наявність великих 

розривів в часі між моментом отримання бухгалтерської 

інформації та моментом її використання перешкоджає 

підвищенню ефективності діяльності агрохолдингів. Недоліки в 

організації бухгалтерського обліку створюють умови для 

розкрадання майна та інших зловживань, збільшення витрат на 

утримання облікового персоналу. 

Висновки. Враховуючи особливості діяльності 

агрохолдингів, та процесу формування облікової інформації 

вважаємо, що з метою своєчасного отримання управлінської 

інформації та підвищення ефективності їх діяльності необхідно 

здійснювати організацію обліку за рахунок використання 

централізованої форми обліку з розробкою форм управлінської 

звітності для певного агрохолдингу. Така організація буде 

сприяти скороченню витрат на отримання інформації та 

підвищенню її якості. В подальшому можливо розробити 

електронну звітність в середині агрохолдингу. 

 
Список використаної літератури: 

1. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? // Серія 

консультативних робіт [AgPP No 21] – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2008

/AgPP_21_Ukr.pdf 

2. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. / 

Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова – Житомир: ПП 

«Рута», 2005. – 576 с. 

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р. Електронний ресурс – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 

4. Зеліско І.М. Особливості розвитку організаційно-правових форм 

інтеграційних аграрних формувань / І.М. Зеліско // [Електронний ресурс] – 
Режим доступуhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_5/39.pdf 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2008/AgPP_21_Ukr.pdf
http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/Agriculture_dialogue/2008/AgPP_21_Ukr.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

142 

 

5. Коробова Н.М. Організація бухгалтерського обліку аграрних 

підприємств. / Н.М. Коробова // автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 –  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

кабінету міністрів України. – Київ. – 2011. – 24 с. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:http://elibrary.nubip.edu.ua/12321/1/Коробова.pdf 

6. Лозовицький С.П. Методичні і організаційні аспекти обліку й 

аудиту холдингових компаній : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / С.П. 

Лозовицький - Львів, 2004. - 21 с. 

7. Любар О.О. Місце та роль облікового підрозділу на підприємстві. 

/ О.О. Любар // Електронний ресурс – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27721.doc.htm 

8. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За 
редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с. 

9. Чупахина Н.И. Методология управленческого учета в 
агрохолдингах / Н.И. Чупахина // автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.12 ; 

Москва. гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова — Моска, 2010. — 47 с. — русс. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.econ. 

msu.ru/cmt2/lib/a/1566/file/Chupahina.pdf 
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Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Брик Г.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто переваги і недоліки від 

використання генетично модифікованих організмів у виробництві. Особливу 

увагу відведено питання побудови «прозорої» системи обліку біологічних 

активів з ГМО як основи  інформаційного забезпечення управління 

підприємства.  
Ключові слова: біологічні активи, генетично модифіковані 

організми, облік активів з ГМО,  облікова політика. 

Постановка проблеми. Останнім часом Україна 

привертає особливу увагу провідних біотехнологічних компаній, 

що зацікавлені у просуванні своєї продукції на нові ринки збуту. 

Так, за неофіційними даними, тільки за останні роки було 

засіяно генетично модифікованою соєю 45% посівних площ цієї 

http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27721.doc.htm
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культури в Україні, а також картоплі та кукурудзи. Насіння, 

харчові продукти та продовольча сировина, що ввозиться в 

Україну, не реєструється та не перевіряється на вміст генетично 

модифікованих організмів (ГМО), а це, у свою чергу, має ризик 

неконтрольованої появи на продовольчому ринку продуктів хар-

чування, що містять ГМО. Такий перебіг подій потребує від 

України встановлення правил біобезпеки, розробки нормативно-

правових актів та державного контролю  [2, с. 102 ]. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на очевидні 

переваги ГМО, однак їх використання в майбутньому може 

несприятливо вплинути на довкілля і здоров’я людини. 

Модифікація генетичних структур втручається у докорінні 

механізми формування найважливіших властивостей живих 

організмів — спадковості, мінливості, енерго- та масообміну, 

адаптації та стійкості, продуктивності та якості. Зважаючи на ці 

обставини, Україна у вересні 2002 року ратифікувала 

Картахенську угоду. Головною вимогою цієї угоди є безпечне 

використання генетично модифікованих організмів на території 

будь-якої держави, якому повинні передувати оцінка ризиків 

при такому використанні та обов’язкове маркування товарів і 

продукції, що містять ГМО. 

В Україні останнім часом прийнято цілу низку законів і 

підзаконних актів, спрямованих на забезпечення безпеки при 

використанні ГМО. Система регулювання ГМО продукції в 

Україні є відносно нова. Закон України «Про державну  систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів» від 

30.05.2007р. є незавершеним та в значній мірі не 

функціональним. Однак при цьому варто відмітити, що багато 

важливих питань, включаючи ключові механізми реєстрації та 

маркування ГМО, нарешті були врегульовані законодавцями 

України. Останні зусилля Кабінету Міністрів України щодо 

регулювання ГМО в Україні дають надію, що система в 

найближчому майбутньому буде працювати. 
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У Законі «Про державну  систему біобезпеки при 

створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні 

генетично модифікованих організмів» викладено основні 

принципи державної політики у галузі поводження з ГМО, 

головні з яких – пріоритетність збереження здоров’я людини і 

охорони навколишнього природного середовища порівняно з 

отриманням економічних переваг від застосування ГМО, а 

також забезпечення заходів безпеки при створенні, дослідженні 

та практичному використанні ГМО у господарських цілях. 

 Відповідно до Закону, повноваження щодо контролю та 

регулювання у сфері ГМО розподілені між п’ятьма 

центральними органами виконавчої влади: Кабінетом міністрів, 

Міністерством освіти та науки, Міністерством охорони 

навколишнього природного середовища,  Міністерством 

охорони здоров’я та Міністерством аграрної політики. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України, об’єктом 

державної апробації ГМО є конкретно визначений сорт 

сільськогосподарської рослини (її частини або насіння), який 

вважається таким, що придатний для відтворення цілісних 

рослин. 

За законом терміни розгляду реєстраційних документів 

не можуть перевищувати 120 днів від дня їх подачі, включаючи 

строки проведення відповідних експертиз, а термін розгляду 

документів для видачі дозволу на ввезення незареєстрованих 

ГМО не може перевищувати 45 днів від їх подачі [3]. 

Підставою для відмови у держреєстрації є наявність 

науково обґрунтованої інформації про небезпеку ГМО для 

здоров’я людини або навколишнього середовища під час його 

використання. При цьому варто зауважити також і те, що 

державна реєстрація ГМО проводиться безоплатно строком на 

п’ять років [4]. 

Українські виробники сільськогосподарської продукції є 

достатньо відкритими до біотехнологій та насамперед бачать 

переваги ГМО (більш високий рівень врожайності через 
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стійкість до гербіцидів). Щодо таких даних не існує офіційної 

статистики, але за підрахунками підприємців близько 50% - 80% 

сої, що вирощується в Україні є генетично модифікованою. Крім 

того, Державний комітет з технічного регулювання та захисту 

прав споживачів підтверджує, що 45 % обробленої сої в Україні 

є генетично модифікована соя. Експерти пояснюють це тим, що 

українська соя споживається всередині країни, а не 

експортується. У випадку експорту, активні трейдери на 

українському ринку втрутилися б і жорсткіше контролювали б 

закупівлі. 

Картопля, кукурудза та пивоварний ячмінь, а також 

бавовна теж містять ГМО, але в меншій кількості. Очевидно, 

відсутність програм нагляду за полями та систематичного обліку 

і контролю проданого насіння заохочує сільськогосподарських 

виробників використовувати нелегальну технологію [1, с. 19]. 
Глобалізація економіки, прагнення досягти аграрним 

сектором України лідируючих позицій у світовому виробництві 

продовольства обумовлюють додаткову потребу посилення 

обліково-інформаційного забезпечення управління, державного 

та суспільного контролю за біологічними активами з генетично 

модифікованими формами. Постає необхідність розробки 

комплексного підходу до побудови системи бухгалтерського 

обліку біологічних активів з ГМО, з огляду на підвищення 

суспільних запитів до облікової інформації в умовах сталого 

розвитку. 

ГМО є активами майже всіх сільськогосподарських 

підприємств у вигляді біологічних активів (БА) та 

сільськогосподарської продукції. Таким чином, для «прозорого» 

ведення обліку на підприємстві потрібно їх відображати як 

окремі об’єкти обліку. Вирішення облікових проблем 

підприємств залежить від правильно сформованої облікової 

політики. Основні положення щодо обліку генетично 

модифікованих організмів потрібно зазначити в обліковій 

політиці, а саме: 
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- перелік рахунків, що відображають БА з ГМО; 

- порядок документообігу БА з ГМО; 

- методи оцінювання БА з ГМО; 

- порядок визначення первісної вартості ГМО; 

нормативів витрачання сировини;  

- вартості БА з ГМО; 

- собівартість, яка буде обчислюватись за даними обліку; 

- перелік статей калькуляції; 

- порядок бухгалтерського обліку випуску продукції, що 

містіть ГМО; 

- методи списання БА з ГМО; 

- порядок проведення інвентаризації БА з ГМО. 

ГМО на підприємстві можуть бути у вигляді сировини та 

готової продукції, відповідно, як об’єкт бухгалтерського обліку, 

вони втілені у виробничих запасах підприємства, які 

безпосередньо беруть участь у процесі виробництва. 

Для обліку ГМО в складі виробничих запасів необхідно 

відкрити окремий аналітичний рахунок до рахунку 20 

«Виробничі запаси», для готової продукції, що містить ГМО −  

окремий аналітичний рахунок до рахунку 26 «Готова продукція» 

або 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». 

Основні підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку 

операцій з ГМО не розкриті в жодному нормативному 

документі, що ускладнює ведення бухгалтерського обліку та 

здійснення контролю за такими операціями. 

Висновок. Організація обліку біологічних активів з 

ГМО є одним із шляхів ведення «прозорого» обліку даних 

активів, що забезпечить правдивою інформацією споживачів  

про якість продукції на активному ринку. Адже, найцінніше у 

людини – її здоров’я, тому поділ активів ще при їх вирощуванні 

на ті, які містять ГМО та ті, що їх не містять, є і буде досить 

актуальним. 

Необхідність ведення окремого бухгалтерського обліку 

біологічних активів з ГМО вимагає доповнень елементів 
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облікової політики підприємства, розробки та прийняття 

відповідних первинних документів, регістрів, звітних форм 

щодо даних об’єктів обліку. 

Організація обліку біологічних активів з генетично 

модифікованими організмами дозволить отримувати відповідну 

інформацію щодо даних об’єктів, що в свою чергу сприятиме 

посиленню державного та суспільного контролю за 

використанням ГМО. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність підзвітних коштів, 

розкрито порядок їх видачі та відповідальність за несвоєчасне звітування про 

їх використання та несвоєчасне їх повернення. 
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Постановка проблеми. Будь-які підприємства і 

організації в процесі здійснення своєї господарської діяльності 

стикаються з необхідністю придбання тих чи інших матеріальних 

цінностей, послуг або робіт не за безготівковим розрахунком, а за 

готівкові кошти. Часто набагато швидше і зручніше оплатити 

товар «на місці» готівкою, наприклад, при покупці канцтоварів, 

господарського інвентарю або бензину для службового 

автомобіля. Звичайно в цьому випадку зручніше працівнику 

підприємства видавати готівкові кошти під звіт. Бухгалтеру, що 

веде розрахунки з підзвітними особами необхідно чітко знати 

нормативно-законодавчу базу, аби визначити на які цілі і на який 

строк може бути видана готівка під звіт і чим грозить несвоєчасне 

повернення  невикористаних коштів підприємству та працівнику.  

Виклад основного матеріалу.  Напевно кожному 

підприємству доводиться видавати працівникам гроші під звіт: на 

відрядження, закупівлю ТМЦ та інші господарські потреби. Який 

же порядок видачі та строки повернення. 

Грошові кошти під звіт видаються працівникам: 

• або з каси підприємства;  

• або шляхом перерахування на картковий рахунок працівника 

чи корпоративну картку підприємства. 

Якщо кошти перераховуються на картрахунок, то днем їх 

видачі вважається день списання їх з картрахунка. У встановлені 

законодавством строки (див. таблицю нижче) підзвітна особа 

повинна подати до бухгалтерії Звіт про використання коштів, 

виданих під звіт (далі – Звіт), разом з документами, що 

підтверджують витрати, і повернути залишок невитрачених 

коштів якщо такі є) в касу підприємства (табл.1) 

Якщо кошти видані і на відрядження, і для вирішення у 

цьому відрядженні виробничих питань, то строк повернення 

невикористаних коштів продовжується до його завершення (п. 

2.11 Положення про касові операції).Відповідальність за 
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несвоєчасне повернення невикористаних підзвітних коштів 

установлена як для працівника, так і для підприємства. 

Таблиця 1 

Строки повернення готівки, виданої підзвітним особам 
№  

п/п 

 

На що видані кошти 

Строки подання Звіту і повернення 

невикористаних коштів згідно 

законодавства 

1 На виробничі 

(господарські) 

потреби 

 

До закінчення 3-го банківського дня, що 

настає за днем, у якому платник податків 

завершує виконання цивільно-правової 

дії за дорученням особи, яка надала 
кошти під звіт 

2 На закупівлю 

сільгосппродукції 

і заготівлю вторинної 

сировини, крім 

металлолому 

Не пізніше 10 робочих днів з дня 

видачі коштів* 

 

3 На витрати за 

відрядженням 

До закінчення 3-го банківського дня, що 

настає за останнім днем відрядження 

працівника 

 

Підприємство несе відповідальність за порушення 

строків, установлених Положенням про касові операції. Указом 

№436 за подібні порушення передбачений штраф у розмірі 25 % 

від виданих під звіт сум, у тому числі:  

• за перевищення строків використання підзвітної готівки; 

• за видачу готівки під звіт працівнику, який не відзвітував за 

раніше виданими йому сумами. 

Такий штраф застосовують податкові органи, що 

перевіряють підприємство на предмет дотримання ним касової 

дисципліни.  

Якщо працівник одержав аванс на відрядження, але не 

виїхав, він повинен протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси 

підприємства раніше виданий аванс в тих грошових одиницях, в 
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яких був одержаний. Підприємство ці кошти протягом п'яти 

робочих днів має повернути в банк. 

У разі неповернення цих коштів з працівника стягується 

заборгованість в еквівалентній потрійній вартості іноземної 

валюти, перерахованій у гривні за курсом Національного банку 

України на день погашення заборгованості. Стягнуті суми 

спрямовуються на відшкодування збитків, завданих 

підприємству, а решта перераховується до Державного бюджету 

України 

Накладення штрафу на працівника передбачене, зокрема: 

• якщо працівник не повертає невикористані кошти в 

установлений строк, але повертає їх протягом звітного місяця, 

на який припадає цей строк, то він повинен сплатити штраф у 

розмірі 15 % суми таких коштів; 

• якщо працівник не повертає ці кошти протягом 

указаного місяця, то крім штрафу з нього потрібно утримати ще 

й ПДФО у розмірі 15 % неповерненої  

суми із застосуванням підвищувального коефіцієнта, який 

дорівнює 1,1765. Утримати з фізичної особи суму штрафу і суму 

ПДФО повинне підприємство, що видало кошти під звіт. 

Розрахунок суми штрафу і податку здійснюється працівником 

бухгалтерії та відображається у Звіті за підсумками звітного 

місяця, у якому працівник повинен був повернути не 

використані ним у відрядженні кошти. 

Указані суми повинні утримуватися з будь-якого доходу, 

нарахованого працівнику за відповідний місяць, після його 

оподаткування (наприклад, із суми нарахованої зарплати). Якщо 

доходу цього місяця недостатньо, штраф і ПДФО утримуються 

за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до 

повної їх сплати. 

Відзвітувати працівник повинен тоді ж, коли повертає 

невикористані кошти, тобто до закінчення 3-го банківського 

дня, що настає за днем, у якому завершує виконання доручення 
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або коли закінчується відрядження. Причому невитрачені кошти 

повинні бути повернені до або під час подання Звіту, а не після.  

У разі неповернення або несвоєчасного повернення 

працівником невикористаних підзвітних коштів бухгалтер 

повинен заповнити розділ Звіту під назвою «Розрахунок штрафу 

та сума утриманого податку за несвоєчасно повернені витрачені 

кошти на відрядження або під звіт», причому:  

• якщо кошти повернені протягом місяця, на який припадає 

граничний строк повернення, то заповнюється розділ, де 

указується тільки сума штрафу; 

• якщо ж протягом такого місяця кошти не повернені, то 

заповнюється розділ, де указується і сума податку, і сума 

штрафу.  

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз обліку 

розрахунків з підзвітними особами свідчить, що і працівники 

бухгалтерії  і особи, які отримали кошти під звіт повинні бути 

обізнаними у законодавстві щодо користування підзвітними 

коштами.  
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Анотація.  Досліджено причини виникнення аудиту в Україні. 

Визначено проблеми розвитку аудиторської діяльності та запропоновано 
шляхи  їх вирішення. 

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, розвиток аудиту. 

Постановка проблеми. Формування ринкових відносин 

та розвиток приватного підприємництва, як його економічної 

основи, зумовили появу аудиту в Україні. Процес його розвитку 

супроводжується виникненням проблемних питань, що 

обумовлені впливом різних чинників і обставин: відсутність 

методики з проведення та документування процесу аудиту, 

недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту, незначний 

практичний досвід. 

Виклад основного матеріалу. Аудит є обов’язковою 

частиною сучасного функціонування ринкової економіки кожної 

країни, на який покладено завдання щодо здійснення аналізу 

показників фінансової стійкості підприємства, а також 

висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність. 

Існування аудиту обумовлене невід’ємними потребами 

суспільства і він не може бути замінений державними формами 

фінансового контролю. 
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На сьогоднішній час існує багато причин, які 

призупиняють процес ефективного розвитку аудиту в Україні. 

До яких можна віднести наступні: 

 незначний період функціонування ринкових механізмів 
регулювання та відповідних механізмів державного 

фінансового контролю в Україні; 

 відсутність типових форм документів з аудиту; 

 наявність великої кількості фінансових порушень, 

нецільового та неефективного використання державних 

ресурсів; 

 обмеження на законодавчому рівні ефективності 

результатів аудиту;  

 брак певного досвіду аудиторської діяльності; 

 недостатня кількість кваліфікованих аудиторських 

кадрів; 

 проблема формування ціни на аудиторські послуги; 

 відсутність методичних рекомендацій з питань 

комп'ютеризації аудиту; 

 недостатня кількість методичних розробок з 

аудиторського контролю; 

 негативний вплив дослівного перекладу закордонних 
стандартів та концепцій без врахування особливостей 

економічного розвитку нашої країни. 

Розвиток аудиту можливий за умови вирішення і такої 

проблеми як проблема сучасного аудитора та довіри до нього. 

Питання вибору аудитора – це питання довіри. А саме, перед 

тим як клієнт надаватиме інформацію аудитору, він повинен 

бути впевнений в тому, що в аудитор здатен зберегти її в 

конфіденційності. Також однією з проблем здійснення аудиту є 

неврегульовані питання фінансування робіт зі створення 

відповідної системи аудиту в Україні та страхування 

аудиторської діяльності. 

Основними напрямами розвитку аудиторської діяльності 

в Україні є: 
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 розроблення єдиних стандартів функціонування 

аудиторської діяльності в Україні; 

 поглиблена співпраця аудиторських організацій України 
з міжнародними та європейськими професійними 

організаціями бухгалтерів і аудиторів; 

 розробка єдиних цін на аудит та аудиторські послуги; 

 страхування відповідальності страхових компаній за 

неякісно виконаний аудиторський контроль. 

Висновки пропозиції. Отже, в Україні аудит, як вид 

фінансового контролю, розвивається порівняно недовго і має 

ряд недоліків, які пов’язані з несформованими стандартами його 

функціонування, і запозиченням їх в інших країнах. 
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Анотація. Висвітлено особливості обліку торгових марок (брендів) 

суб’єктами підприємницької діяльності. Проаналізовано основні проблеми 

та перспективи удосконалення бухгалтерського обліку торгових марок 

підприємства. 

Ключові слова: торгова марка, бренд, нематеріальний актив,  

облік. 

Постановка проблеми. Активне використання торгових 
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марок у діяльності українських підприємств зумовлює 

необхідність введення в практику бухгалтерського обліку 

нового активу – торговельної марки (товарного знаку, бренду), 

яка може використовуватися в комерційній діяльності та 

приносити прибуток. Інтелектуальна власність є відносно новим 

об’єктом бухгалтерського обліку, що зумовлено нематеріальною 

природою, особливостями правової охорони та відображенням її 

у складі активів. 

Виклад основного матеріалу. Торгова марка – це 

позначення, що використовується для індивідуалізації товарів 

або послуг однієї особи від товарів або послуг інших осіб. В 

першу чергу, торгова марка є об’єктом індивідуалізації, тобто 

дозволяє товари або послуги однієї фірми відрізнити від товарів 

і послуг інших підприємців [1]. 

Трійка найдорожчих брендів України та світу за версією 

журналу Forbes та Фокус відображена в табл.1 [2; 3]. 

Таблиця 1 

Найдорожчі бренди України та світу в 2013 році 
Світові бренди Українські бренди 

Apple (США) Наша ряба 

Google (США) Чернігівське 

Coca-Cola (США) Roshen 

 

В бухгалтерському обліку витрати на створення та 

використання торгової марки (бренду) підприємства 

відображаються наступним чином рис.1   

 
     631,685                       154                                       123 

          1                                             2 

  

Рис. 1 Облік витрат на створення торгової марки (бренду) 

підприємства 

http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=1357
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Операції: 

1 - розробка торгової марки та формування відповідних витрат, 
пов'язаних із її створенням; 

2 - введення торгової марки в експлуатацію. 

 

Облік торгових марок ведеться на рахунку 123 «Права на 

знаки для товарів і послуг», на якому показується вартість 

придбаних (отриманих) прав на користування знаками, під 

якими випускається (реалізується) продукція підприємства [4].  

Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» торгові марки 

зараховуються в баланс підприємства за первісною вартістю, яка 

містить в собі: 

- суму зборів, сплачених при реєстрації; 
- суму держмита при одержанні свідоцтва; 
- вартість послуг патентного повіреного; 
- вартість послуг різних фахівців (плата рекламному 

агентству за розробку, послуги дизайнерів тощо) [5]. 

При використанні торгової марки дуже часто виникають 

витрати некапітального характеру, які пов’язані з 

удосконаленням її зовнішнього вигляду. Такого роду витрати не 

збільшують вартість торгової марки, що в кінцевому підсумку 

унеможливлює оцінку справжньої ринкової вартості бренду та 

його вплив на кількість реалізованої продукції, робіт та послуг 

підприємства. 

В практиці бухгалтерського обліку витрати на 

удосконалення  торгової марки (бренду) зазвичай відносять на 

рахунок 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 

«Інші витрати операційної діяльності», що унеможливлює 

збільшення вартості нематеріального активу, так як витрати 

відображаються у складі витрат періоду, в якому вони були 

здійснені. В кінці звітного періоду ці витрати списуються на 

рахунок 79 «Фінансові результати» рис. 2. 

Для забезпечення чіткого обліку і контролю за 

формуванням витрат  некапітального характеру та їх 

використання    у    процесі    оцінки    торгової   марки   (бренду)  
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  631,685                                                            92,93,94                                  791 

  1 2 

  1* 
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Рис. 2. Облік витрат на удосконалення торгової марки (бренду) 

підприємства 
Операції: 

1 - віднесення витрат, пов’язаних  із  удосконаленням торгової марки (витрат 

некапітального характеру) на витрати звітного періоду, за умови, що 

покращення торгової марки здійснюється спеціалізованою фірмою на 

замовлення;  

1* - віднесення витрат, пов’язаних  із  удосконаленням торгової марки 

(витрат некапітального характеру) на витрати звітного періоду, за умови, що 

покращення торгової марки здійснюється власним маркетинговим відділом 

підприємства; 

2 - списання витрат на удосконалення торгової марки на фінансові 

результати. 

 

пропонуємо ввести підприємствами окремий аналітичний 

рахунок 9411 «Витрати на створення та використання 

торговельних марок» у складі субрахунку 941 «Витрати на 

дослідження і розробки». 

Саме використання окремого аналітичного рахунка 

допоможе вести достовірний облік витрат на використання 

торгової марки підприємства. 

Висновки та пропозиції. У процесі дослідження стану 

системи бухгалтерського обліку з’ясовано її нездатність в 

повній мірі задовольняти сучасні інформаційні запити 
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користувачів  щодо вартості торгової марки та напрямів її 

використання. Встановлено, що відсутність чіткої методики 

обліку витрат на створення та використання торгової марки 

призводить до неможливості визначення її реальної первісної 

вартості при оприбуткуванні та ускладнює оцінку ринкової 

вартості. 
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Анотація. Досліджені основні питання стосовно формування та 

обліку витрат операційної діяльності. Запропонована система групування 
витрат та методика їх списання. 

Ключові слова: операційні витрати, сільськогосподарське 

підприємство,витрати, облік. 

  Постановка проблеми. Недостатнє усвідомлення ролі 

операційних витрат при формуванні собівартості продукції на 

практиці призводить до непродуманих управлінських рішень, 
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що негативно впливає на фінансові результати діяльності 

вітчизняних сільськогосподарського підприємств. 

Практика показала, що здійснення непродуманих заходів 

щодо зменшення витрат виробництва не призводить до 

бажаного результату. В умовах ринку потрібно впроваджувати 

нетрадиційні системи одержання інформації про витрати, 

застосовувати нові підходи до калькулювання собівартості, 

підрахунку фінансових результатів, методів аналізу витрат і 

прийняття на цій основі раціональних управлінських рішень, 

адекватних цій економічній ситуації. 

Виклад основного матеріалу. П(С)БО 16 «Витрати» 

трактує поняття витрати як 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 розподілу 

власниками) [2]. 

В економічній літературі витрати підприємства можна 

класифікувати за різними ознаками, такими як: по відношенню 

до виробничого процесу, по відношенню до обсягів 

виробництва, за єдністю складу, за способом віднесення на 

собівартість окремих видів продукції, за доцільністю, за видами 

витрат. Суттєвою ознакою класифікації витрат є вид діяльності 

від якої отримано дохід, при цьому, всі витрати розподіляють на 

дві групи: витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності 

та витрати, які виникають у процесі надзвичайної діяльності. В 

свою чергу, в складі витрат, що виникають в процесі звичайної 

діяльності можна виділити витрати операційної діяльності та 

витрати іншої діяльності. 

Витрати основної операційної діяльності – витрати, 

пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, 

робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і 

забезпечує основну частину його доходів. Іншими словами 

можна сказати, що операційні витрати є основним видом витрат 
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сільськогосподарського підприємства, безпосередньо пов’язаних 

із здійсненням діяльності з виробництва продукції [3, c. 477]. 

Ми вважаємо, що витрати операційної діяльності 

підприємства доцільно групувати за наступними ознаками:  

- за центрами відповідальності;  
- за єдністю складу витрат;  

- за способами перенесення вартості на продукцію;  

- за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат;  

- за календарними періодами;  

- за доцільністю здійснення;стосовно собівартості;  

- за видами продукції, робіт, послуг;  

- за видами витрат. 
Запропонована система групування витрат дозволить 

одержати оперативну інформацію для різних цілей управління, 

при чому на основі облікових регістрів і Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій. 

Необхідно відзначити, що досить актуальним питанням 

обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості 

продукції виступає облік і розподіл загальновиробничих витрат. 

Звичайно, усім відомим є той факт, що загальновиробничі 

витрати поділяються на змінні та постійні з відособленим їх 

розподілом і включенням до собівартості продукції 

[4, c. 64]. Так, сума постійних загальновиробничих витрат 

поділяється на розподілені та нерозподілені. Як правило, для 

обліку загальновиробничих витрат використовується рахунок 91 

«Загальновиробничі витрати», по дебету якого відображається 

сума визнаних витрат, а по кредиту - списання їх на рахунки 

23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації»[6, c. 571]. 

Ми ж вважаємо, що здійснювати такий громіздкий 

комплекс обчислень є недоцільно, оскільки одержана в 

результаті цього величина нерозподілених витрат не має ніякого 

обліково-аналітичного та контрольного значення, адже її 

одержують не прямим, а розрахунковим шляхом із врахуванням 
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даних попередніх періодів. Тому, ми пропонуємо усю суму 

загальновиробничих витрат (змінних та постійних), яка 

відображається по дебету рахунка 91 «Загальновиробничі 

витрати» по закінченні звітного періоду повною сумою 

списувати на витрати виробництва та включати до собівартості 

виготовленої продукції пропорційно до прийнятої на 

підприємстві бази розподілу [5, c. 213]. 

Висновки і пропозиції. Можна з упевненістю 

стверджувати, що система обліку операційних витрат є 

необхідною та важливою частиною функціонування вітчизняних 

сільськогосподарського підприємств. І саме від розуміння 

важливості цього процесу залежить життєдіяльність конкретних 

суб’єктів господарювання. 

Досліджені основні питання стосовно формування та 

обліку витрат операційної діяльності є досить вирішальними і 

багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного 

стану сільськогосподарського підприємства. 
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Анотація. Проаналізовано основні етичні принципи аудитора. 

Висвітлено завдання Кодексу етики професійних бухгалтерів щодо етичних 
принципів бухгалтерів-практиків з метою забезпечення гарантії високої 

якості їхньої роботи. 
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етики, аудиторська перевірка. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

особливу  актуальність має  питання  професійної етики 

аудиторів, оскільки питання етики та моралі працівників 

контролю в Україні набуває все більшого значення. Керівники 

підприємств надають перевагу компетентним аудиторам, 

чесним, тактовним у спілкуванні, які ставляться з повагою до 

особистості та можуть надавати консультації та допомогу у 

розв'язанні проблем. 

Виклад основного матеріалу. У ході своєї роботи 

аудитори повинні дотримуватися ряду фундаментальних 

принципів, що відображають вироблені в моральній свідомості 

суспільства вимоги, які стосуються моральної сутності людини, 

її призначення, змісту її життя, характеру взаємовідносин між 

людьми. До таких принципів відносять: чесність, об'єктивність, 

професійна компетентність та належна ретельність, 

конфіденційність, професійна поведінка тощо [1]. 

Важливим принципом професійної етики є 

доброзичливість. При проведенні аудиту аудитору потрібно 

проявляти до клієнта доброзичливе ставлення, дотримуватись 

при спілкуванні з ним витриманого тону, позитивно ставитись 

до критичних зауважень з приводу виконаної роботи, поважати 

думку інших фахівців, що проводили аудиторську перевірку і 
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ураховувати її як у процесі дослідження, так і під час написання 

висновку. 

Аудиторська перевірка повинна виконуватися 

аудиторами з високими професійними даними фахівців, що 

мають досвід роботи і компетентність [2]. Під час роботи 

аудитор повинен вибрати методику, техніку аудиторської 

перевірки, визначити плановий і фактичний ступінь суттєвості і 

ризику, покладаючись на знання законодавчих і нормативних 

актів, міжнародних й національних стандартів і власний досвід. 

Стосовно професії поведінки слід додати, що аудитор має 

пам'ятати про репутацію професій, утримуючись від будь-яких 

дій, що дискредитують її. Потрібно пам'ятати, що аудитор має 

деякі обмеження у висловленні аудиторської думки. Він не може 

надати висновок про якість проведеної аудиторської перевірки 

чи написання висновку іншими аудиторами та висловити думку 

в аудиторському висновку щодо фактів, сутність яких 

визначається кримінальним чи адміністративним кодексами. 

В Україні принципи професійної етики регулюються 

Кодексом етики професійних бухгалтерів (прийнятим МФІЗ) [3], 

професійні права та обов'язки - ст. 22- 24 Закону України "Про 

аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. (зі змінами та 

доповненнями). 

Головним завдання Кодексу є встановлення етичних 

вимог для аудиторів-практиків з метою забезпечення гарантії 

високої якості їхньої роботи та задоволення інтересів 

суспільства і держави. Цей Кодекс запроваджує фундаментальні 

принципи етики та правила надання аудиторських послуг. Вони 

обов’язкові для виконання усіма аудиторами під час надання 

ними аудиторських послуг. 

Згідно з Кодексом, цілі аудиторської професії полягають 

у виконанні роботи відповідно до найвищих стандартів 

професіоналізму в досягненні найкращих результатів діяльності 

й загалом у задоволенні громадських інтересів.  
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Висновки та пропозиції. Отже, порушення етичних 

норм повинна розглядати комісія з етики, висновки якої повинні 

враховуватись при подальшому просуванні аудитора по службі, 

наданні йому додаткових винагород тощо. 

Етичні принципи аудитора мають стати предметом 

обговорення широкого загалу, оскільки з їх використанням 

закладатимуться певні кваліфікаційні вимоги до аудиторів, 

основи їх відносин з керівництвом та працівниками 

підконтрольних об'єктів. 
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Анотація. Висвітлено значення фінансової звітності підприємства. 

Проаналізовано суть та необхідність складання Приміток до річної 

фінансової звітності. 
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звітності, стаття балансу, бухгалтерський облік. 

Постановка проблеми. У міжнародній 

практиці Примітки до фінансової звітності є чи не 

найважливішою складовою звітної інформації будь-якого 

підприємства. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої 

звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати 

господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної 

привабливості останнього. 
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Виклад основного матеріалу. Фінансова звітність – це 

складова частина бухгалтерського обліку, що розрахована не на 

внутрішніх користувачів (як управлінський облік), а на 

зовнішніх [1]. Вона містить узагальнену, відповідним чином 

структуровану інформацію про фінансовий стан і рух грошових 

коштів підприємства і не є його комерційною 

таємницею. Фінансові звіти є основним джерелом інформації, 

що використовується для прийняття рішень різними 

категоріями.  

Невід'ємною частиною фінансових звітів, яка пояснює 

наведені в них дані, а також надає додаткову інформацію, що 

допомагає користувачам глибше зрозуміти їх зміст, є примітки 

до фінансової звітності. 

Під Примітками до фінансової звітності розуміють 

сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і 

обгрунтування статей фінансових звітів [2]. Для зручності 

аналізу статей фінансових звітів примітки до них подаються 

систематизовано в порядку подання кожної статті звітності і 

робляться перехресні посилання на будь-яку пов'язану з нею 

інформацію у примітках. Наприклад, стаття балансу, яка 

відображає залишок нематеріальних активів за первісною і 

залишковою вартістю та сумою нагромадженого зносу, в 

примітках може бути розшифрована за видами, термінами 

використання тощо. 

Виходячи зі змісту форм фінансової звітності, 

інформація, яку вони містять, необхідна для обґрунтування 

рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними 

паперами, участі у капіталі підприємства, оцінки якості 

управління, кредитоспроможності, забезпеченості зобов'язань, 

визначення сум дивідендів, що підлягають розподілу, інших 

рішень. “Примітки до звітів” – сукупність показників і пояснень, 

які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей 

фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.  
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Мінфін України своїм наказом «Про Примітки до річної 

фінансової звітності» від 29.11.2000 р. № 302 з останніми 

змінами від 08.02.2014 р. затвердив окрему звітну форму 

‒ Примітки до річної фінансової звітності (ф. №5) [3]. 

У формі 5 "Примітки до річної фінансової звітності" 

відображають дані про рух нематеріальних активів і основних 

засобів та їх знос на суму накопиченої амортизації. У розділі 3 

"Капітальні інвестиції" форми 5 відображають рух капітальних 

інвестицій, а в розділі 4 "Фінансові інвестиції" - рух фінансових 

інвестицій. У розділі 5 даної форми вказують доходи і витрати. 

Рух грошових коштів відображають у розділі 5 "Грошові 

кошти". У розділі 7 "Забезпечення і резерви" вказують: 

забезпечення на виплату відпусток працівникам, забезпечення 

наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення, 

забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 

зобов'язань, забезпечення наступних витрат на реконструкцію, 

забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 

обтяжливих контрактів. 

У такій ситуації кожному головному бухгалтеру слід 

закарбувати в пам’яті, що Примітки до фінансової звітності  ‒ це 

ніщо інше, як сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено 

відповідними національними положеннями бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності (п. 3 

р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).  

Висновки і пропозиції. У зв'язку з впровадженням в 

Україні нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

фінансова звітність зі складанням докладних приміток повинна 

стати на один рівень з міжнародними нормами, бути прозорою, 

зручною для користувачів.  
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Анотація.  Актуальність дослідження проблеми розвитку системи 

безготівкових розрахунків в народному господарстві зумовлена суперечливим 

характером нормативних документів, а також рівнем розробок окремих 

теоретичних і практичних аспектів методології обліку безготівкових 

розрахунків. 

Ключові слова : безготівкові розрахунки,система безготівкових 
розрахунків, грошові кошти,народне господарство,бухгалтерський облік. 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин 

сприяє певним змінам у системі грошових розрахунків між 

підприємствами. Грошові розрахунки можуть набирати як 

готівкової, так і безготівкової форми, останнім, як правило, 

віддають перевагу. Широкому застосуванню безготівкових 

розрахунків сприяють банківські установи, у безготівковій 

формі розрахунків також зацікавлена й держава – використання 

безготівкових розрахунків зменшує потребу в обороті грошових 

знаків держави [5].  

На нашу думку, сьогоднішній рівень національної 

економіки України знаходиться в кризовому стані і це 

супроводжується деформаціями механізмів розрахункових 

відносин. Хронічні, а часто й безнадійні платежі - характерна 

риса діючої системи розрахунків, тому дослідження розвитку 

безготівкових розрахунків в Україні є актуальною темою. 

Виклад основного матеріалу. Для здійснення будь-якої 

господарської операції підприємство повинно здійснити 
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розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип 

розрахунків між юридичними та фізичними особами – 

безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник 

між клієнтами, що здійснюють платежі. 

Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми 

коштів із рахунків платників на рахунки одержувачів, а також 

переказування з доручення підприємств, внесених ними 

готівкою коштів до каси банку на рахунки одержувачів. 

Безготівкові розрахунки в своїй цілісності формують певну 

систему. Система безготівкових розрахунків є складовою 

загальної національної грошової системи. В ході становлення 

ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери 

економіки посилюється значення і роль безготівкових 

розрахунків як важливого самостійного відособленого об’єкта 

економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження 

економічної науки [1]. 

Виділяються такі основні принципи організації 

безготівкових розрахунків [4]: 

1. Грошові кошти всіх господарських суб’єктів (як власні, 

так і залучені) підлягають обов’язковому зберіганню на 

розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків.  

2. Грошові розрахунки і платежі підприємств 

(організацій) усіх форм власності здійснюється через установи 

банків, як правило, в безготівковому порядку за документами, 

що передбачені правилами проведення цих розрахунків. 

Готівкові розрахунки характерні лише для невеликих за сумою 

міжгосподарських платежів і обмежених витрат на 

внутрігосподарські потреби.  

3. Розрахунки з покупцями за товарно-матеріальні 

цінності і послуги проводяться , як правило, після відпуску 

продукції або надання послуг. Максимальне наближення 

моменту проведення платежу до терміну відпуску товарів - 

необхідна умова забезпечення економічності безготівкових 

платежів. Проведення оплати товарів і послуг після їх 
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відвантаження (відпускання, надання) без затримки платежу 

свідчить про високу платоспроможність підприємств і 

ефективну платіжну та договірну дисципліну в 

народногосподарському обороті країни. 

4. Платежі за товари і послуги з рахунка підприємства 

здійснюються, як правило, за згодою (акцептом) платника 

(власника рахунка) після перевірки виконання постачальником 

договірних умов. У разі порушення умов договору платник 

може відмовитися від оплати розрахункових документів, про що 

повідомляє постачальника. 

5. Безготівкові розрахунки проводяться за рахунок і в 

межах коштів, що є на рахунку платника, або його права на 

одержання кредиту (банківського чи комерційного). Якщо на 

рахунку покупця немає достатніх грошових коштів, платежі не 

можуть бути здійснені в принципі “Не постачати, не маючи 

гарантій оплати” - правило ринкових відносин. Банком 

відкривається і обслуговується картотека неоплачених вчасно 

розрахункових документів.  

6. Зарахування коштів на рахунок одержувача 

відбувається після списання відповідних грошових сум з 

рахунка платника. Банк зобов’язаний проконтролювати ці 

рахунки, щоб попередити зловживання, що мають місце під час 

оплати безтоварних документів. Якщо буде встановлено факт 

подання в банк безтоварних розрахункових документів, то банк 

зобов’язаний стягнути штраф з підприємства (організації), яке 

виписало такий документ. 

7. Постачальники і покупці (споживачі) мають право 

вільного вибору форми безготівкових розрахунків і способу 

платежу, що узгоджується при укладанні договорів поставок або 

договорів підряду. Банк не втручається договірні відносини та 

вибір форм розрахунків і способу платежу. Платники й 

одержувачі коштів контролюють вчасне проведення розрахунків 

і претензій, що виникають, розглядають їх у встановленому 

претензійно-позовному порядку без участі банківських установ. 
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Недотримання принципів організації безготівкових розрахунків 

призводить до кризи всієї системи розрахунків. 

Нормалізація системи безготівкових розрахунків 

сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. 

Проблема органічного зв’язку системи безготівкових 

розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у 

вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні 

особливої актуальності. 

Висновки. Народногосподарське значення безготівкових 

розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових 

коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової 

компенсації виробникам-власникам поставленої продукції, 

виконаних робіт і наданих послуг. 
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Анотація. Висвітлено суть, складові та завдання організації обліку 

власного капіталу. 

Ключові слова: організація обліку, власний капітал, капітал у 

дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, вилучений капітал. 

Постановка проблеми. Для початку господарської 
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діяльності будь-яке підприємство потребує власних джерел її 

фінансування. Поняття «капітал» досить поширене як в 

економічній теорії, так і в економічній практиці. Як правило, 

термін «капітал» асоціюється з майном підприємства. Загальні 

визначення елементів власного капіталу набувають специфічних 

особливостей залежно від організаційної форми відповідного 

підприємства. Ці особливості зумовлені насамперед нормами 

законодавства, якими встановлено організаційні форми 

підприємств, та вимогами щодо порядку формування й руху 

власного капіталу цих підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Власний капітал – це один 

із найважливіших і найістотніших показників для підприємства, 

оскільки втілює забезпеченість коштами для функціонування 

підприємства, платоспроможність і кредитоспроможність 

підприємства. Це частина в активах підприємства, яка  

залишається після вирахування зобов’язань [1]. 

Основними складовими власного капіталу є: 

- зареєстрований (пайовий) капітал; 

- капітал у дооцінках; 

- додатковий капітал; 

- резервний капітал; 

- вилучений капітал; 

- неоплачений капітал; 

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток).  

Власний капітал є основою для початку і продовження 

господарської діяльності будь-якого підприємства, оскільки 

виконує такі функції (див. рис.) [2]. 

За організації обліку власного капіталу необхідно 

враховувати такі фактори: форму власності; організаційно-

правову форму господарювання; кількість засновників, а також 

інформацію про власний  капітал, що наводиться в Наказі про 

облікову політику. 
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Рис. Функції власного капіталу. 
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Основними завданнями організації обліку власного 

капіталу є:   

-   забезпечення обліку даних та узагальнення інформації 

про стан і рух  власного капіталу;   

- контроль за правильністю й законністю формування 

власного капіталу;  

- своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх 
змін власного  капіталу;   

- контроль за раціональним розподілом прибутку за 

відповідними фондами;   

-  організація аналітичного обліку на рахунках власного 

капіталу для своєчасного отримання достовірної інформації; 

- правильне відображення в регістрах обліку і звітності 
операцій із  власним капіталом, визначення зобов’язань 

облікових працівників, відповідальних за ведення 

бухгалтерського обліку операцій із власним капіталом [3]. 

Висновки і пропозиції. Хоча власний капітал і є 

складним об'єктом, і кожний із видів капіталів у обліку 

відображають по-різному, однак весь обліковий процес власного 

капіталу підпорядкований єдиній логічній  послідовності 

організації облікового процесу. 

Правильність організації обліку власного капіталу має 

велике значення для засновників та учасників товариства. 

Відповідність організації обліку власного капіталу вимогам 

нормативної бази забезпечить повноту й достовірність 

інформації про власний капітал і, як наслідок, дасть змогу 

підприємству ефективно провадити фінансово-господарську 

діяльність. 
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ПРОЦЕДУР БЕЗПЕЧНОСТІ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Мідик Андрій-Володимир 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Лиса О.В. 

 
 Анотація. У статті наведено дані про міжнародні нормативні 

документи з безпечності та якості харчових продуктів, запропоновано 

методику аудиту безпечності та якості продукції. 

 Ключові слова: контроль, аудит безпечності, аудит якості, 

система НАССР, настанови з якості, програми якості, процедури з якості, 

свідоцтва аудиту. 

Постановка проблеми: Агропромисловий комплекс є 

важливою складовою української економіки, і саме з його 

продукцією багата на прирордні ресурси Україна може 

виходити на світовий ринок. Підприємства агропромислового 

комплексу, які хочуть орієнтуватися на ринок ЄС, повинні 

впроваджувати і виконувати вимоги викладені у міжнародних та 

європейських стандартах. Вони будуть перевірятися 

відповідними Європейськими структурами з питань безпеки та 

якості продукції. Підтвердження відповідності безпечності та 

якості продукції можна одержати лише за результатами 

контрольно-аудиторських процедур. Тому актуальним є 

розкриття суті, специфіки таких процедур, їх нормативно-

правове забезпечення. 

  Виклад основного матеріалу. Згідно Закону України 

«Про безпечність та якість харчових продуктів» безпечність 

харчового продукту – це стан харчового продукту, що є 

результатом виробничої діяльності та обігу, які здійснюються з 

дотриманням вимог, установлених санітарними заходами та/або 
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технічними регламентами, й забезпечують впевненість у тому, 

що харчовий продукт не завдасть шкоди здоровю людини 

(споживача), якщо він спожитий за призначенням [1]. Контроль 

безпечності та якості сільськогосподарських продуктів в Україні 

на даний час, в основному, здійснюється по готовій продукції, 

тобто ведеться фрагментарно, не враховуючи аналіз 

небезпечних чинників. На міжнародному рівні контроль 

безпечності та аудит якості продукції створюються на основі 

аналізу ризиків та контролю в критичних точках технологічного 

процесу (система НАССР - Hazard Analysis and Critical Control 

Points - Аналіз ризиків і критичні точки контролю) [4, с.4]. 

Поетапне впровадження системи НАССР на харчових 

підприємствах України почалося з 1 липня 2003 року, а на 

сільськогосподарських підприємствах – лише у 2013 році. Суть 

цієї системи грунтується на таких принципах:  проведення 

аналізу ризиків, ідентифікація критичних точок контролю, 

встановлення критичних меж для кожної точки, встановлення 

вимог до моніторингу критичних точок контролю, розробка 

коригувальних дій, встановлення процедури ведення записів та 

встановлення процедур перевірки системи HACCP [4]. 

Відповідальність за безпечність харчових продуктів 

повністю покладається на виробників, а офіційний контроль 

базується на принципах аудиту. Принцип надання повної 

відповідальності виробникам є ефективним тільки при наявності 

чіткого державного контролю, який організовують з метою 

впровадження на практиці вимог чинного законодавства і 

перевірки (верифікації) того, що вимоги виконуються в процесі 

виробництва та збуту продукції. Водночас державний контроль 

стосується тільки безпечності харчових продуктів. Для 

декларування показників якості харчових продуктів проводять 

аудит якості продукції. Проте у країнах-членах ЄС, крім 

державного контролю безпечності харчових продуктів, який 

зобовязані запроваджувати національні органи виконавчої 

влади, для підвищення його ефективності системи аудиторських 
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перевірок  безпечності харчових продуктів. Програмами таких 

аудиторських перевірок передбачено аналіз ефективності систем 

державного контролю. В процесі аудиту обстежують окремі 

підприємства на предмет відповідності роботи підприємства 

вимогам стандартів. Причому обстежують не тільки ті 

підприємства, які безпосередньо виготовляють харчову 

продукції, але і ті, продукція яких використовується для 

забезпечення виробничого процесу харчових та аграрних 

підприємств. Таким чином аудиту підлягають нерозривно всі 

частини харчового ланцюга і споживачі отримують точну та 

достовірну інформацію про безпечність харчового продукту. В 

Україні такий аудит не проводиться, проводиться лише 

контроль на безпечність готової продукції, а не всього процесу її 

виготовлення. Аудит якості продукції в Україні також ще на 

стадії становлення. Таким чином, у країнах-членах ЄС 

приділяють значно більше уваги безпеці харчових продуктів, 

ніж в Україні, і нам доцільно скористатися їх досвідом. 

Одним є найважлвіших питвнь аудиту якості харчової 

продукції є перевірка дотримання вимог стандартів, так як їх 

недотримання не дозволяє застосувати принцип постійного 

покращення якості продукції [2].  

На першому етапі аудиту якості потрібно скласти 

загальний перелік стандартів підприємства за кожним 

структурним підрозділом. Враховуючи нормативні документи, 

при аудиті на конкретних підприємствах потрібно розробити 

стандарти підприємства або процедури з якості, які включали б 

вимоги до виконання робіт безпосередньо на підприємстві, 

вимоги до постачання виробничих ресурсів, вимоги до 

моніторингу виконання та вдосконалення процесів. 

Далі за кожним  пунктом загального переліку стандартів 

підприємства потрібно скласти  опис вимог. 

Також необхідно розробити критерії оцінювання 

вказаних вимог, які повинні бути конкретними і однозначними. 

Якщо вимоги характеризуються нечисловими показниками, то 
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доцільно застосовувати свідоцтва аудиту [3]. Доцільно 

аналізувати вибірковим методом кожну процедуру з якості за 

кількісним показником або за свідоцтвами аудиту, 

розрахувавши при цьому відсоток виконання кожної вимоги.  

Загальний показник виконання вимог розраховують як 

середнєарифметичне значення показників виконання всіх вимог. 

Проте якщо вимоги мають різну вагу (критичні для якості), то 

доцільно загальний показник виконання вимог розраховувати як 

середньозважене значення показників, ввівши відповідні вагові 

коефіцієнти на виконання вимог. 

Наступним етапом є співставлення запланованого та 

фактичного виконання робіт. 

За результатами перевірки розраховують показники 

виконання вимог, узагальнюють результати аудиту та подають 

рекомендації щодо поліпшення якості продукції. 

При проведенні аудиту якості продукції доцільно 

використовувати такі документи: 

а)    настанови з якості - документи, які надають 

інформацію  внутрішнім та зовнішнім користувачам про 

систему управління якістю підприємства;  

б)    програми якості - документи, які описують, як на 

підприємстві застосовують систему управління якістю до 

певних видів продукції;  

в)   технічні умови - документи, в яких викладено вимоги 

підприємства до характеристик продукції; 

г)    методичні настанови - документи, в яких вказано 

рекомендації до продукції; 

д)    методики, робочі інструкції - документи, які містять 

інформацію про порядок виконання робіт; 

е)    протоколи - документи, які містять результати 

проведених досліджень. 

Робочі документи аудитора повинні містити загальні 

вимоги до процесу, деталізовані вимоги до процесу (критичні 
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для якості), показники виконання вимог, розрахунок загальних 

показників виконання вимог. 

Висновки. Аудит якості має грунтуватися на кількісному 

оцінюванні процедур з якості, які включали б вимоги до 

виконання робіт безпосередньо на підприємстві, вимоги до 

постачання виробничих ресурсів, вимоги до моніторингу 

виконання та вдосконалення процесів. При проведенні аудиту 

якості продукції доцільно використовувати настанови з якості, 

програми якості, технічні умови підприємства, методичні 

настанови,   методики, робочі інструкції, протоколи. Робочі 

документи аудитора повинні містити загальні вимоги до 

процесу, деталізовані вимоги до процесу (критичні для якості), 

показники виконання вимог, розрахунок загальних показників 

виконання вимог. 
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Анотація. Зроблено огляд основних проблем бюджетного обліку і 

зокрема такого важливого спектру бюджетних відносин як економічній 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%20771/97-%25DO
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класифікації видатків. Запропоновано вдосконалення системи визначення 

класифікаційних груп видатків. 
Ключові слова: бюджет, видатки бюджету, доходи бюджету, 

економічна класифікація видатків бюджету, економічна класифікація 

доходів бюджету. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

економічного розвитку України виникає потреба у перегляді 

сформованих завдань, принципів і механізмів реалізації 

розподілу бюджетних видатків. Останнім часом, проблеми 

вдосконалення організації видатків бюджетної установи почали 

перебувати у центрі уваги науковців та органів державного 

управління, про що свідчать постійні оновлення економічної 

класифікації видатків бюджетних установ. Основним завданням 

таких коригувань є наближення до міжнародних стандартів та 

можливість розмежування видатків за економічною сутністю 

[2]. 

Виклад основного матеріалу. Бюджетна класифікація - 

єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та 

фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, 

функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими 

ознаками відповідно до законодавства. Бюджетна класифікація 

використовується для складання і виконання державного та 

місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення 

контролю за фінансовою діяльністю бюджетних установ, 

забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності 

бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов'язковою 

для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в 

межах бюджетних повноважень [3]. 

Видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення 

програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. 

Питання визначення класифікаційних груп видатків, які мають 

безпосереднє застосування в облікових системах бюджетних 

установ залишаються до кінця не визначеними. Тому, однією з 

важливих проблем є визначення основних засад класифікації 

видатків бюджетних установ, а також класифікаційних груп 
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видатків відповідно до напрямків бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах. Вирізняють такі групи класифікації 

видатків бюджету: функціональну, відомчу, програмну та 

економічну. Перші три класифікаційні групи виконують адресну 

функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів 

загалом і мають досить обмежене використання у процесі 

бухгалтерського обліку. 

Економічна класифікація видатків, на відміну від 

попередніх, має безпосереднє застосування в межах системи 

бухгалтерського обліку, оскільки саме стосовно її кодів 

здійснюється планування та облік видатків бюджетних установ. 

У межах зазначеної класифікації, з врахуванням останніх змін в 

законодавстві, відокремлено такі основні напрями, як поточні, 

капітальні та нерозподілені видатки. У межах кожного з 

перелічених напрямів виокремлюються коди економічної 

класифікації видатків [4]. 

Захищеними видатками Державного бюджету України 

визначаються видатки загального фонду на: оплату праці 

працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну 

плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, 

забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, обслуговування держборгу, поточні 

трансферти населенню і місцевим бюджетам, забезпечення 

інвалідів засобами реабілітації тощо. 

Економічна класифікація видатків бюджету призначена 

для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та 

одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з 

детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками. Це 

дає можливість виділити захищені статті бюджету та 

забезпечити єдиний підхід до всіх одержувачів з точки зору 

виконання бюджету [1]. 

Кожному конкретному виду видатків (статті видатків) 

присвоєно 4-рівневий цифровий код, який скорочено 

позначають буквами: КЕКВ (код економічної класифікації 
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видатків). Таке кодування дозволяє отримувати інформацію про 

конкретні видатки установи. Слід зазначити, що здійснення 

практичної діяльності кожної установи зумовлює потребу у 

виокремленні загальних і специфічних кодів економічної 

класифікації видатків. Загальні коди економічних видатків 

характеризують господарські процеси притаманні більшості 

бюджетних установ. Це видатки на оплату праці працівників, 

нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг, 

інші. Під специфічними кодами слід розуміти медикаменти та 

перев'язувальні матеріали, продукти харчування, стипендії та 

інші [3]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, основною засадою 

класифікації видатків бюджетних установ в системі 

бухгалтерського обліку є класифікація на основі кодів 

економічної класифікації видатків, яка забезпечує ведення 

бухгалтерського обліку видатків відповідно до кошторису 

установи та забезпечує контроль за ефективним витрачанням 

ресурсів. Велика кількість кодів економічної класифікації 

видатків бюджетних установ зумовлює потребу в розробці 

керівником бухгалтерської служби робочої, скороченої 

економічної класифікації видатків. Причому це слід здійснювати 

до початку планування діяльності на наступний рік, тобто перед 

складанням проекту кошторису доходів і видатків. Для 

отримання максимально об’єктивних показників щодо 

майбутніх видатків, кожна бюджетна установа має здійснити 

комплекс послідовних організаційних заходів, а саме: 

формувати проект кошторису доходів і видатків з ретельним 

обґрунтуванням кожної статті видатків після своєчасного 

доведення граничних обсягів видатків із загального та 

спеціального фондів бюджету. 
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Анотація. У статті розкрито переваги та недоліки сплати ЄСВ для 

фізичних осіб-підприємців(ФОП). 

Ключові слова: Єдиний соціальний внесок, фізичні особи, страховий 

внесок, Пенсійний Фонд. 

Постановка проблеми. Удосконалення системи 

загальнодержавного обов'язкового соціального страхування в 

Україні розпочалося із прийняття Верховною Радою України 

Закону «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування»[3].  

Даний закон вніс багато нововведень щодо порядку 

обчислення, методики нарахування та документального обліку 

розрахунків підприємств із соціальними фондами, проте є багато 

суперечливих питань щодо адміністрування цього податку, тому 

пошук відповідей на ці питання є актуальним сьогодні та є 

метою даної статті. 

Виклад основного матеріалу. Єдиний соціальний 

внесок ‒ обов'язковий платіж системи загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, що справляється в Україні 

з метою забезпечення страхових виплат за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Введений з 1 січня 2011 року, ЄСВ замінив собою чотири 

окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів 

страхування на випадок безробіття; із тимчасової втрати 

працездатності; від нещасних випадків на виробництві [3]. 

Вважаємо, що об’єднання перелічених вище податкових 

стягнень є однією із переваг ЄСВ. 

Адміністрування єдиного соціального внеску включає в 

себе ідентифікацію, облік платників ЄСВ та об'єктів 

оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, 

організацію та контроль за сплатою ЄСВ відповідно до 

законодавства [2]. 

Відповідно до чинного законодавства [3], платниками 

єдиного внеску є роботодавці; фізичні особи-підприємці; особи, 

які забезпечують себе роботою самостійно – займаються 

незалежною професійною діяльністю; особи, які працюють на 

виборних посадах; військовослужбовці та інші 

категорії платників податків. 

Спочатку функція адміністрування покладалася 

на Пенсійний фонд України. Єдиний соціальний внесок 

сплачувався саме на його рахунки, потім ці суми розподілялися 

серед фондів соціального страхування. 

З утворенням 18 березня 2013 року Міністерства доходів 

і зборів функцію адміністрування ЄСВ покладено на цей орган. 

Проти цього виступали, зокрема, Комітет Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та праці, Спільний 

представницький орган об'єднань профспілок, Федерація 

роботодавців [1]. 

Пізніше Міндоходів та Пенсійний фонд України 

домовилися про подовження виконання ПФУ функцій з 

адміністрування на вересень 2013 року. Вважаємо,що з метою 

економії часу для платників ЄСВ, а також з метою економії 

витрат на утримання фондів зазначених вище, сплата ЄСВ до 

Пенсійного Фонду України є обґрунтованим рішенням та ще 

однією перевагою внеску. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9E%D0%9F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2013
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/2013
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З 1 жовтня 2013 року Міністерство доходів і зборів 

розпочало адмініструвати ЄСВ. Відтоді Міндоходів приймає та 

обробляє звіти про суми нарахованого внеску, саме на його 

адресу потрібно надавати такі звіти. Суми нарахованого єдиного 

соціального внеску підлягають сплаті на рахунки органів 

Міндоходів, відкриті в Головних управліннях Державної 

казначейської служби України [1]. 

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену 

систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 

34,7% на суми, що визначаються такими платниками 

самостійно, але не більше максимальної величини бази 

нарахування єдиного внеску [3].  

Серед багатьох переваг ЄВС є недоліки, ними можна 

вважати те, що він не дає змоги розвиватися малому 

підприємництву, оскільки особливістю адміністрування є 

нарахування ЄСВ на дохід, який не рідко буває не перевищує 

неоподатковуваного мінімуму. А тому навіть якщо фізична 

особа-підприємець отримує дохід у меншому за мінімально 

нарахований розмір ЄСВ, тобто 391, 01 гривень, то нараховане 

ЄСВ все-одно становить 398,01 гривень(мін. ЗП×34,7%). 

Висновки і пропозиції. Адміністрування ЄСВ в 

сучасних умовах має низку проблемних питань, які стосуються 

стимуляції розвитку малого підприємництва. Тому, на нашу 

думку, потрібно внести певні корективи до закону про ЄСВ. 

Наприклад, для підтримки малого бізнесу встановити певний 

термін, який звільняє ФОП від сплати ЄСВ. Такі провадження 

дадуть змогу підприємцю ефективніше використовувати 

одержаний прибуток на розширення бізнесу та зміцнення позиці 

на ринку. 

В перспективі ЄСВ дасть змогу скоротити 

адміністративні видатки, зекономити час бухгалтерів на подачу 

звітності, зменшити кількість контролерів і сприятиме розвитку 

підприємництва. Роботодавець буде сплачувати відрахування за 

одним платіжним дорученням, надавати один звіт і мати одного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2013
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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контролера, а не чотирьох. Централізована база даних про 

роботодавців і застрахованих осіб дасть змогу швидко виявити 

неплатників, що сприятиме скороченню "тіньової" економіки, 

підвищенню прозорості системи та збільшенню надходжень до 

фондів. 

 
Список використаних джерел: 

1. Бондаренко О. М. Єдиний соціальний внесок в контексті 
нарахувань та утримань із заробітної плати [Електронний ресурс] / О. М. 

Бондаренко, А. П. Зубченко. – Режим доступу : 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/336/325. 

2. Васильєв Г. Як стати платником єдиного внеску» [Електронний 

ресурс] /  Г. Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – №4.  

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України № 

2464-VI вiд 08.07.2010. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Олійник Марія  

Тлумацький коледж Львівського НАУ 

 
Анотація. У статті розглянуто етапи впровадження спрощеної 

системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, порядок переходу 

на нову систему, склад платників і доходів, порядок сплати та звітності. 
Ключові слова: Доходи, витрати, самозайнята особа, види 

діяльності, ставки єдиного податку, фіксовані, процентні  ставки, 

свідоцтво. 

Постановка проблеми. Прийняття Верховною Радою 

України Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, 

обліку і звітності» - важливий крок у напрямку поліпшення 

податкового клімату для підприємців України.  Мале 

підприємство надає економіці певну гнучкість, мобілізує 

фінансові і виробничі ресурси населення, акумулює в собі 
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потужний антимонопольний потенціал, служить серйозним 

фактором розв’язання соціальних завдань. Однак, в умовах 

економічної кризи, нестабільності економічної ситуації дане 

питання вимагає подальшого огляду і вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Становлення спрощеної 

системи оподаткування умовно можна поділити на 4 етапи: 

- І етап – початок формування державної політики 

підтримки малого підприємництва (1991-1994 рр.) 

- ІІ етап – період формування системи державної 

підтримки підприємництва. (1995-1999 рр.) 

 - ІІІ етап – визнання на державному рівні необхідності 

зменшення державного втручання у підприємницьку діяльність 

(2000-2011 рр.) На даному етапі були прийняті закони про 

державну підтримку малого підприємництва та створено в усіх 

регіонах при державних адміністраціях координаційних рад з 

проблем розвитку малого підприємництва. 

 - ІУ етап – прийняття Податкового кодексу України. У 

зв’язку з виникненням розбіжностей між законодавцями і 

підприємцями було введено новий порядок справляння єдиного 

податку, який почав діяти з 1 січня 2012 року. Запровадження 

нового порядку оподаткування повинно розв’язати такі 

проблеми як: підвищення рівня зайнятості населення, 

пом’якшення соціального розшарування суспільства, сприяння 

розвитку конкурентного середовища. 

            На даний час всіх платників податку розділено на 6 груп 

(табл.1). 

На території Тлумацького району станом на 1 січня 2014 

року зареєстровано 631 платник, з них 545 – фізичні особи, 86 – 

юридичні особи. За групами: 

              І – 90 платників 

             ІІ – 417 платників 

            ІІІ – 38 платників 

            ІУ – 86 платників  

         У і УІ – не зареєстровані 
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Таблиця 1 
 

 

Групи  

Платників 

Групи 

 

Вид діяльності 

Кількість 

найманих 

працівників 

Обсяг 

доходу 

протягом 

року 

Необхід

-ність 

викорис

тання 

РРО 

Звіт- 

ний 

період 

1. Фізичні 

особи-

підприємці 

Виключно роздрібний 

продаж товарів на 

ринках або надання 

побутових послуг 

населенню 

Не використо-

вують працю 

найманих осіб 

Не 

перевищує 

150 тис.грн. 

    

     ____ 

Рік 

2. Фізичні 

особи-

підприємці 

 

 

 

 

 

Надання послуг, у т.ч. 

побутових, платникам 

єдиного податку або 

населенню; 

виробництво або 

продаж товарів; сфера 

ресторанного 

господарства; 

діяльність з 

виробництва, продажу 

ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних 

металів та 

дорогоцінного та 

напівдорогоцінного 

каміння 

Одночасно не 

перевищує 10 

осіб 

Не 

перевищує  

1 млн .грн. 

 

     ____ 

Рік 

3. Фізичні 

особи – 

підприємці 

Немає обмежень, крім 

видів діяльності, 

заборонених на 

спрощеній системі 

Одночасно не 

перевищує 

 50 осіб 

Не 

перевищує 

 3 млн.грн. 

     ____ Квар-

тал 

4.Юридичні 

особи –суб’єкти 

господарювання 

будь-якої 

організа-ційно-

правової форми 

Немає обмежень, крім 

видів діяльності, 

заборонених на 

спрощеній системі 

Середньооблі-

кова кількість 

працівників не 

перевищує 50 

осіб 

Не 

перевищує  

5 млн. грн. 

       

 

         + 

Квар-

тал 

5. Фізичні 

особи – 

підприємці 

Немає обмежень, крім 

видів діяльності, 

заборонених на 

спрощеній системі 

Кількість осіб, 

які перебувають 

з ними у 

трудових 

відносинах, не 

обмежена 

Не 

перевищує 

20 млн.грн. 

 

____ 

Квар-

тал 

6.Юридичні 

особи суб’єкти 

господа-

рювання будь-

якої організа-

ційно-правової 

форми 

Немає обмежень, крім 

видів діяльності, 

заборонених на 

спрощеній системі 

Кількість осіб, 

які перебувають 

з ними у 

трудових 

відносинах, не 

обмежена 

Не 

перевищує 

20 млн.грн. 

       

 

+ 

Квар-

тал 
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Найбільш поширеними видами діяльності для платників 

єдиного податку І та ІІ груп є надання побутових послуг та 

роздрібна торгівля, зокрема: послуги – з ремонту взуття,  

- виготовлення швейних, трикотажних виробів, технічне 

обслуговування та ремонт автомобілів, послуги перукарень, 

відео і фотозйомки, пасажирські перевезення та інші. Найбільш 

поширеними видами діяльності в Тлумацькому районі є: 

 
Види діяльності Кількість платників 

- ремонт взуття 8 

- надання ритуальних послуг 11 

- перукарські послуги 15 

- роздрібна торгівля 395 

- пасажирські перевезення 20 

- інші види діяльності 96 

 

Платниками єдиного податку не можуть бути страхові 

брокери, банки, кредитні спілки, страхові компанії, фізичні та 

юридичні особи-нерезиденти, суб’єкти господарювання, які 

мають податковий борг тощо. Окремі види діяльності є 

забороненими. В Україні встановлені фіксовані та відсоткові 

ставки єдиного податку. 

До окремих видів доходів застосовуються підвищені 

ставки податку. 

Що важливо, що усі групи платників повинні 

здійснювати розрахунки виключно у грошовій формі (табл.2). 

Платники єдиного податку звільняються від сплати: 

- податку на прибуток 

 - податку на доходи фізичних осіб 

- ПДВ (для платників 3,4 груп та 5,6 груп якщо ставки обрані 3% 

та 5%) 

- земельного податку 

-збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

(торговий патент) 

- збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. 
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Від 1 до 10 %  мінімальної  

зарплати на 1 січня звітного 

року 

Від  2 до 20% мінімальної 

зарплати на 1 січня звітного 

року 

ГРУПИ ПЛАТНИКІВ  ЄДИНОГО 

ПОДАТКУ 

Таблиця 2 

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП 

ПЛАТНИКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі платники єдиного податку обов’язково є платниками 

єдиного соціального внеску. 

Базовий податковий період для платників 1-2 групи – 1 

рік, для платників 3-6 груп- квартал (табл.3). 

Для переходу на спрощену систему оподаткування 

суб’єкт господарювання подає відповідну заяву податковому 

органу. Платники 1-2 груп вважаються платниками  з 1 числа 

3,4 

-5 % доходу  - у разі сплати 

 ПДВ ; 

-5%  доходу - разі включення  

ПДВ до складу єдиного податку  

 

-3 % доходу  - у разі сплати ПДВ ; 

-5%  доходу - разі включення 

 ПДВ до складу єдиного податку 

2 

5,6 

1 
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наступного місяця, а платники 3-6 груп – з дня державної 

реєстрації. Суб’єкт господарювання, який є платником інших 

податків і зборів може прийняти рішення про перехід на 

спрощену систему протягом календарного року, але не пізніше, 

ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного 

кварталу. 

Таблиця 3 

Склад доходів єдиного податку 
Фізичні особи – підприємці  

(групи 1, 2, 3, 5) 
Юридичні особи  

(групи 4, 6) 

Доходом платника єдиного податку є: 

Дохід у грошовій формі (готівковій та безготівковій) 

Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності 

Безоплатно отримані товари (роботи, послуги) 

Фінансова поворотна допомога, надана на строк понад 12 місяців 

Дохід комісіонера (включаючи транзитні суми) 

Винагорода за договорами доручення, транспортного експедирування, 
агентськими договорами (без урахування транзитних сум) 

 Різниця між сумою коштів, отриманих від 
продажу основних засобів та їх залишковою 
вартістю, що склалася на день продажу                                                                                       

 Дивіденди, не обкладені податком 
(наприклад, від нерезидента) 

 

Перехід на спрощену систему може бути здійснений при  

дотриманні вимог, які висуваються до платників єдиного 

податку. 

Платники 1, 2, 3 та 5 груп, які не є платниками ПДВ, 

ведуть Книгу обліку доходів за підсумками робочого дня. 

Платники 3, 5 груп, які є платниками ПДВ ведуть облік 

доходів та витрат в порядку встановленому Мінфіном України.     

Платники 4 і 6 груп використовують дані спрощеного 

обліку доходів та витрат.   

Свідоцтво – видається протягом 10 календарних днів з 

дня подання заяви. Платникам І і ІІ груп, які проводять кілька 

видів діяльності, на які встановлено різні ставки видається одне 

свідоцтво. 
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За наслідками порушень встановлено адміністративну, 

фінансову та кримінальну відповідальність. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ, ОЦІНКА ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Оліх Оксана 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Ціцька Н.Є. 

 
Анотація. У статті розглянуто методичні підходи до проведення 

оцінки, класифікації та проблем обліку виробничих запасів на 

сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто можливі варіанти обліку і 

розподілу транспортно-заготівельних витрат. 

Ключові слова: виробничі запаси, оцінка виробничих запасів, 
транспортно-заготівельні витрати. 

Постановка проблеми. Необхідною умовою 

підтримання виробничого процесу на підприємстві є наявність 

достатньої кількості виробничих запасів. Щоб здійснювати  

процес виробництва, підприємство повинно мати необхідні 

запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних 

частин, інших виробничих запасів. У ході їх використання 

збільшуються витрати на виробництво. Отже, запаси є вагомою 
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частиною активів підприємства, вони займають особливе місце 

у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат 

підприємств різних сфер діяльності. Це вимагає в свою чергу 

повної, достовірної інформації про наявність, оцінку та рух 

виробничих запасів, яку  надає бухгалтерський облік. Питання 

обліку і оцінки виробничих запасів не втрачають своєї 

актуальності й потребують подальшого дослідження. 

 Виклад основного матеріалу.  Відповідно до П(С)БО 9 

«Запаси» запаси  – це активи підприємства, які: утримуються 

для подальшого продажу, за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукції виробництва; утримуються для 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також управління підприємством [1]. 

Виробничі запаси визнаються активами, якщо вони 

відповідають наступним критеріям: існує імовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від їх 

використання, а також їх вартість може бути достовірно 

визначена. 

Досліджуючи класифікацію виробничих запасів, 

враховуючи їх технічні властивості та значення субрахунків, на 

яких вони обліковуються, виробничі запаси в бухгалтерському 

обліку класифікують на: 

• Сировину і матеріали 

• Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

• Паливо 

• Тара й тарні матеріали 

• Будівельні матеріали 

• Матеріали передані в переробку 

• Запасні частини 

• Матеріали сільськогосподарського призначення 

• Інші матеріали 

На нашу думку, на субрахунку 209 «Інші матеріали» 

доцільно здійснювати облік матеріалів, одержаних від ліквідації 
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основних засобів (металобрухт, утиль), зношені шини, бланки 

суворого обліку, відходи виробництва. 

До важливих проблем бухгалтерського обліку, висунутих 

практикою, належить порядок оцінки виробничих запасів, тому 

що від нього у багатьох випадках залежить об’єктивність усієї 

бухгалтерської інформації. Оцінка запасів - це спосіб вираження 

їх у грошовому вимірнику, а сам процес оцінювання полягає в 

проведенні факту господарського життя у відповідність з 

комплексом уявлень про ці факти. 

В ході дослідження було встановлено, що для 

відображення в обліку та фінансовій звітності окремих видів 

запасів можуть використовуватись наступні методи: оцінка за 

очікуваною ціною продажу, оцінка за чистою вартістю 

реалізації, оцінка за поточною відновлювальною вартістю та 

оцінка за ціною придбання. Ми вважаємо, що перші два методи 

доцільно використовувати з метою перепродажу виробничих 

запасів, а два останні  - з метою внутрішніх потреб споживання 

та використання в процесі виробництва продукції. Останні з 

методів є найбільш точними і обґрунтованими. 

Також проблемним є питання переоцінки виробничих 

запасів. У випадку, коли чиста вартість реалізації виробничих 

запасів перевищує їх первісну вартість, в П(С)БО 9 «Запаси» не 

передбачено їх дооцінку. Це є цілком логічним бо подібна 

дооцінка призвела б до оцінки виробничих запасів за їх 

поточною відновлювальною вартістю, яка у міжнародній 

практиці обліку не використовується разом з первісною [3]. 

Діючий порядок обліку виробничих запасів має й таке 

проблемне питання, як методика включення транспортно – 

заготівельних витрат до первісної вартості виробничих запасів. 

Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» можна це робити методом 

прямого рахунку або методом середнього відсотку. Перевагу 

зазвичай віддають останньому, бо вважається, що на практиці 

підприємства не можуть точно облічити транспортно-

заготівельні витрати й прямим шляхом включити їх до 
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собівартості запасів [2]. Проте, на нашу думку, метод 

середнього відсотку слід застосовувати лише у крайньому 

випадку, бо ця методика є не зовсім вірною, адже витрати по 

транспортуванню одних запасів включаються до первісної 

вартості інших.  

Висновки. Таким чином, класифікацію виробничих 

запасів підприємств, слід здійснювати враховуючи специфіку їх 

діяльності та  обсяги виробництва. Надзвичайно важливе 

значення для достовірності наданої інформації має оцінка 

виробничих запасів в момент їх придбання (створення) та 

використання. Нормативна база України з обліку запасів 

повинна бути приведена у відповідність з новим механізмом 

господарювання, а проблемні питання щодо обліку виробничих 

запасів слід вирішувати як організаційно так і економічно. 
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Анотація. У статті розглянуто основні принципи обліку оплати 

праці, починаючи від 1991 року, коли було прийнято Закон України «Про 
підприємства в Україні», і закінчуючи сьогоденням.   

Ключові слова: зарплата, тарифна сітка, тарифна ставка, 

погодинна, відрядна системи оплати праці тощо. 

Постановка проблеми. Одним із важливих поточних 

зобов’язань, що систематично виникають у процесі 

господарської діяльності, є зобов’язання перед працюючими по 

заробітній платі.   
 

Виклад основного матеріалу. Процес регулювання 

оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ "Про 

підприємства в Україні" і їм було надано право самостійно 

встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці. 

У 1992р. затверджено декрет КМУ "Про оплату праці", 

на підставі якого у 1995р. прийнято ЗУ "Про оплату праці", що 

регламентує питання тарифікації та оплати праці. 

З 1993р. введено в дію ЗУ "Про колективні договори і 

угоди", якими передбачено порядок укладання угод і договорів з 

питань організації праці, визначення умов та порядку 

встановлення розміру оплати праці. 

Здійснення будь-якого господарського процесу 

обов'язково пов'язане із застосуванням праці та її оплатою. 

Облік цього процесу має забезпечити контроль за 

використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням розрахунків 

з робітниками і службовцями. Зрозуміло, що саме цей облік 

потребує особливої точності, оскільки він зачіпає матеріальні 

інтереси людей. 
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Праця - це цілеспрямована свідома діяльність людини в 

результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом 

праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона 

спрямована на здійснення процесу виробництва і на доведення 

продукту до споживача. 

Зарплата - це винагорода обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, який за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникам за виконану 

ним роботу. 

Оплата праці ґрунтується на тарифній системі, яка 

включає тарифні сітки, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційні 

довідники. 

Тарифні сітки (схема посадових окладів) формуються на 

основі тарифної ставки робітника першого розряду і 

міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок 

наступних розрядів до першого. Для визначення тарифної 

ставки будь-якого розряду робітника треба користуватися 

тарифно-кваліфікаційним довідником. У якому вказується 

перелік виконаних робіт, що відносяться до того чи іншого 

розряду, і врахувати кваліфікацію робітника. 

Нормування дозволяє врахувати кількість затраченої 

праці. Форма оплати праці дозволяє визначити порядок 

розрахунку заробітної плати. 

В процесі нормування праці розробляють і 

запроваджують норми затрат праці і норми часу на виконання 

робіт, норми виробітку за одиницю часу, норми обслуговування, 

чисельність працюючих. 

Власник має право самостійно визначати системи, форми 

і види оплати праці та посадові оклади. Держава гарантує лише 

дотримання власниками мінімальних розмірів та передбачених 

законодавством про працю гарантій і компенсацій. 

Для бухгалтера важливо знати основи законодавства про 

працю, контролювати правильність застосування менеджерами 

затверджених тарифних ставок і посадових окладів, заповнення 
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первинних документів про відпрацьований час, виробіток, 

наявність документів, що підтверджують право на доплати за 

невідпрацьований час. 

Заробітна плата знаходиться в центрі уваги різних 

зацікавлених сторін - найманих працівників, власників, 

пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних 

структур. Для кожної із сторін значення заробітної плати 

оцінюється по-різному, але повільність нарахування та 

утримання зачіпає інтереси всіх. 

В основу організації оплати праці покладено колективні 

договори між роботодавцями та найманими працівниками. Вони 

укладаються двома сторонами зобов'язань із метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

узагальнення інтересів працівників та підприємств. 

Центральним поняттям організації праці є визначення сфери 

застосування адекватних умовам підприємства систем та форм 

оплати за виконану роботу. 

Система оплати праці складається з двох підсистем - 

погодинної (оплата праці залежить від відпрацьованого часу і 

встановлених тарифних ставок чи посадових окладів) та 

відрядної (оплата праці залежить від виготовленого обсягу 

продукції з урахуванням складності й умов праці та відрядних 

розцінок за одиницю продукції встановленої якості). 

Погодинна підсистема має дві форми оплати праці: 

 погодинна проста - оплата здійснюється за кількість 

відпрацьованих годин (днів) і встановлених тарифних 

ставок чи посадових окладів; 

 погодинно-преміальна - оплата здійснюється, як і при 

простій погодинній формі, але крім того працівнику 

виплачується премія за особливі умови роботи. 

      Відрядна підсистема має такі форми оплати праці: 

 пряма відрядна оплата залежить від обсягу виготовленої 

продукції (робіт чи послуг) та розцінок; 
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 відрядно-преміальна - оплата праці залежить від суми 

заробітку за відрядними розцінками й обсягу 

виготовленої продукції та встановленого розміру премій; 

 непряма відрядна - використовується для оплати праці 

допоміжних працівників у процентах від заробітку 

основних, яких вони обслуговують, що стимулює 

продуктивність праці допоміжного персоналу; 

 відрядно-прогресивна форма оплати ґрунтується на тому, 

що зі збільшенням обсягу виготовленої продукції зростає 

розцінка; 

 акордна форма - передбачає нарахування заробітної 

плати за наперед визначену роботу, виконану в 

обумовлений час;  

 колективно-відрядна (бригадна) форма застосовується у 

промисловості при випуску продукції на кінцевій 

операції. 

Системи та форми оплати праці встановлюється 

роботодавцем виходячи з їх доцільності й ефективності в 

конкретних умовах використання найманих працівників. 

Проте свідомий досвід з організації праці свідчить про 

доцільність розширення сфери застосування погодинних форм 

оплати. 

Законодавством передбачено при погодинній оплаті 

встановлення працівником нормованих завдань, що означає 

визначення обсягу робіт за годину праці. Це вимагає 

обґрунтування норм часу на всі операції з виготовлення 

продукції, норм обслуговування устаткування, норм на 

прибирання приміщень. 

Нараховану заробітну плату поділяють на основну і 

додаткову.Є інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До 

них належать винагороди за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні і інші 

грошові виплати, які непередбачені актами чинного 

законодавства. 
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Висновки та пропозиції. Отже,облік відпрацьованого 

часу має важливе значення для визначення продуктивності 

праці, яка встановлюється шляхом ділення обсягу продукції за 

місяць на число відпрацьованих днів і годин. Такий показник 

точніше характеризує продуктивність, ніж показник виробітку 

продукції на одного працюючого. 
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Анотація. У статті розглянуто проблемні аспекти впровадження 

управлінського обліку на рівні суб’єкта господарювання. Визначено вплив 
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Постановка проблеми.  Розвиток системи управління 

має одне з ключових значень для ефективного функціонування 

сучасного аграрного виробництва. Для прийняття рішень з 

метою забезпечення ефективної діяльності суб’єктів 

господарювання необхідно використовувати економічну 

інформацію, одержання якої забезпечує управлінський облік. 

Організація управлінського обліку є важливим інструментом 

оцінки економічної ефективності аграрного виробництва і всієї 

системи господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Впровадження 

управлінського обліку на рівні суб’єкта господарювання є 

необхідною передумовою його успішної роботи в умовах ринку 

та зростання економічного потенціалу[2]. 

Облік на сільськогосподарських підприємствах має певні 

особливості, які, в першу чергу, пов’язані із технологією 
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вирощування біологічних активів рослинництва і тваринництва.  

Галузева специфіка визначає структуру і зміст статей витрат. В 

межах одного господарства займаються виробництвом 

різноманітних видів сільськогосподарської продукції, облік яких 

має свої особливості, що визначають класифікацію витрат, 

методи обліку і калькулювання собівартості продукції, і тим 

самим впливають на організацію поточного та стратегічного 

управлінського обліку в сільському господарстві [1]. 

Побудова управлінського  обліку  вимагає  враховувати  

його особливості.  До  специфічних  особливостей  аграрного  

сектору можна віднести: біологічні закони, які визначають 

специфічну технологію побудови бухгалтерського обліку; 

соціальна складова, яка визначає орієнтацію агробізнесу на 

впровадження соціально орієнтованого підприємництва в 

громадському суспільстві, в основі якого лежить задоволення 

життєвих потреб  суспільства,  забезпечення  стабільності  і  

сталого  розвитку  сільських  громад і підвідомчих їм територій; 

здійснення активної інформаційної політики, спрямованої як на 

стабільне і якісне продовольче забезпечення громадян, так і 

здатність України реалізувати свій значний аграрний потенціал 

[3].  

Для створення ефективного управлінського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах необхідно вирішити 

наступні завдання: 

- розробити пропозиції щодо створення та вдосконалення 

існуючої системи управлінської звітності;  

- дослідити особливості функціонування та дієвість 

системи внутрішньогосподарського планування;  

- з’ясувати суть та визначити місце управлінського обліку 

в інформаційному забезпеченні управління виробництвом;  

- дослідити особливості функціонування та дієвість 

системи внутрішньогосподарського планування (бюджетування) 

як способу контролю і оцінки ефективності управлінських 

рішень;  
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- розробити практичні рекомендації щодо організації та 

методу аналітичного обліку витрат на виробництво в сільському 

господарстві, включаючи управлінський його аспект [4].  

Побудова управлінського обліку в сільському 

господарстві має передусім бути спрямована на потреби 

управління в інформації і забезпечувати облік та контроль 

витрат за об’єктами обліку: в рослинництві – це 

сільськогосподарські культури (групи культур); у тваринництві 

– групи (види) тварин як за структурними підрозділами, так і по 

підприємству загалом, а також аналіз, оцінку та планування 

напрямків розвитку фінансово-господарської діяльності 

підприємства [1]. 

Діюча система управлінського обліку обов’язково 

повинна містити такі основні елементи: центри 

відповідальності; контрольовані показники; первинні документи 

управлінського обліку;  облікові регістри для групування даних; 

форми управлінської звітності; облікові процедури збору, 

оброблення i представлення інформації користувачам.  

Щодо запровадження системи управлінського обліку на 

рівні окремого суб’єкта господарювання, то необхідно звернути 

увагу на відсутність його нормативно-правового 

регламентування частині організації і ведення обліку. Що 

стосується регулювання управлінського обліку на 

сільськогосподарському підприємстві, то тут повинні існувати 

конкретні рекомендації, виконання яких є обов’язковим і 

повинно контролюватися.  

Висновки і пропозиції. Отже, організацію 

управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 

доцільно здійснювати в такій послідовності: визначити 

організаційну структуру підприємства; розробити організаційну 

схему управлінського обліку; розробити схему документообігу; 

визначити біологічні активи за групами та видами продукції, які 

виробляє сільськогосподарське підприємство; організувати 

центри відповідальності; розробити бюджети для центрів 
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відповідальності; визначити систему обліку витрат і 

калькулювання продукції; розробити систему контролю витрат.  
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Постановка проблеми. Важливим інструментом 

державного управління є державний внутрішній фінансовий контроль 

(ДВФК), який дає змогу звузити коло проблемних питань, пов'язаних 

з діяльністю органів державного сектора. 

 Сьогодні будь-яку функціональну діяльність держорганів 

оцінюють виключно крізь призму досягнення результатів за 
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визначеними цілями. Вивірений інструмент для цього — 

налагоджена система внутрішнього контролю, у т.ч. і 

внутрішнього аудиту. 

Мета внутрішнього контролю — це відсутність фінансових 

порушень в системі управління. Згідно із законодавством (не лише 

бюджетним, а й адміністративним і кримінальним) саме 

керівник відповідає за порушення і за систему внутрішнього 

контролю в установі. Окрім того, ще й за створення і дієвість у 

підвідомчих установах. 

Виклад основного матеріалу. У країнах ЄС найбільша 

увага приділяється процедурі попереднього і поточного 

контролю. Це система внутрішнього контролю (ВК), яка 

допомагає в управлінні керівнику. Внутрішній контроль 

здійснюється всередині органу не як одноразова дія, а як система 

правил, процедур і технічних прийомів, які виконуються 

фахівцями органу, внутрішніми аудиторами, державними 

бухгалтерами і казначейськими органами.  

Подальший контроль проводиться Рахунковою палатою та 

урядовими органами у формі аудиту процедур, а не операцій, і 

оцінює якість системи ВК [1]. 

Перші кроки до запровадження внутрішнього контролю в 

держорганах України досі не дали суттєвих зрушень у 

покращання фінансово-бюджетної дисципліни. Зростання 

порушень законодавства, виявлених зовнішніми 

контролюючими органами, доводить нам, що внутрішній аудит 

у держорганах не виконує своїх функцій. Підрозділи 

внутрішнього аудиту діють майже два роки. Уже напрацьований 

чималий досвід та виявлено багато недоліків. Утім будь-які з 

них легше виправити на стадії зародження. 

Проблемні питання на шляху становлення цієї діяльності 

умовно можна поділити на дві групи. 

Перша — організаційні проблеми, вирішення яких 

перебуває в площині відповідальності керівників. Вони пов'язані 

з визначенням чисельності, статусом підрозділів внутрішнього 
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аудиту, його організаційними та функціональними 

повноваженнями тощо. 

Друга група — функціональні проблеми в діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту. Виникають вони через 

недостатню кваліфікацію внутрішніх аудиторів. Як результат — 

недоліки в плануванні, нерозуміння методології аудиту, 

способів його організації та проведення; незастосування 

процедури моніторингу результатів упровадження аудиторських 

рекомендацій. Зрозуміло, що розв'язання таких проблем 

залежить лише від аудитора. 

На даний час ефективному становленню та реалізації 

внутрішнього аудиту заважає багато причин.  

Немає єдиного уніфікованого підходу до організації такої 

служби. У кожному конкретному випадку структуру та її 

чисельність визначають безпосередньо керівники установ 

індивідуально, ураховуючи специфіку діяльності та різноманітні 

фактори [2]. 

За вимогами Постанови № 1001 КМУ, кількісний склад 

служби внутрішнього аудиту визначає керівник органу в межах 

штатної чисельності. При цьому береться до уваги число 

підконтрольних установ, бюджетних програм та їх обсяг, 

адміністративних послуг та функціональних напрямів діяльності 

кожного окремого органу, а також фактичний стан фінансово-

бюджетної дисципліни [3].  

На практиці ці підходи не завжди використовуються, а 

чисельність внутрішніх аудиторів визначають за залишковим 

принципом. Тому неможна вірити в законність кожного факту 

або висновку, представленого зa результатами такої діяльності, 

коли немає належних фахівців, а також неможна очікувати 

покращення фінансово-господарської дисципліни в галузі. 

Ще одним болючим питанням є поєднання внутрішнього 

аудиту з іншими функціональними напрямами роботи для 

штучного підвищення статусу цього підрозділу. У низці 
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випадків результатом таких організаційно-функціональних 

поєднань стає прямий конфлікт інтересів.  

Наприклад, якщо служба внутрішнього аудиту під-

порядкована керівнику фінансової чи бухгалтерської служби, то 

ефекту від її діяльності немає і не буде. 

На сьогодні є інша поширена, всупереч вимогам 

законодавства, тенденція — організаційно поєднувати в одному 

департаменті або управлінні відділ внутрішнього аудиту та 

відділ боротьби з корупцією.  

Ще однією проблемою у становленні внутрішнього 

аудиту в держорганах лишається нерозуміння ролі та ключових 

принципів ризико -орієнтованого планування такої діяльності та 

пов'язані із цим недоліки. 

Система контролю має починатися з визначення "зон" 

підвищеного ризику, із тих сегментів діяльності, де існує 

найбільша загроза фінансових порушень і зловживань. Водночас 

на практиці в більшості міністерств, Центральними органами 

виконавчої влади нині не розроблено конкретних, притаманних 

цій галузі, ризиків. 

  Багато внутрішніх аудиторів через неналежну 

кваліфікацію часто-густо самі не розуміють сутності системи 

планування за ризиками. Як результат — не в змозі донести 

роль та переваги таких підходів до своїх керівників. Тоді в 

кращому разі маємо планування "на розсуд внутрішнього 

аудитора" або за принципами періодичності.  

Ще один суттєвий недолік — відсутність комплексного 

характеру при проведенні контрольних заходів. Це, у свою 

чергу, спричиняє неодноразові повторні виходи на об’єкт та 

підтвердження неефективної діяльності внутрішнього аудиту.  

Через недостатній фаховий рівень таких працівників. 

Вони не допомагають керівникові побудувати таку систему, яка 

запобігала б таким помилкам і надалі. 

Тому кожен керівник й аудитор повинен чітко 

усвідомити дві речі.  
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По-перше, внутрішній аудит один із небагатьох 

доступних і водночас ще недооцінених ресурсів. Правильне його 

використання підвищить ефективність діяльності установи та 

галузі загалом і запобігатиме порушенням. 

По-друге, результати внутрішнього аудиту стають 

привабливими для керівників. Бо вони отримують можливість 

законно оптимально перерозподілити повноваження й 

відповідальність, передавши кермо влади менеджерам від-

повідного профілю. І в низці випадків це суттєво уберігає 

керівника та покращує діяльність установи й галузі [4]. 

Висновки і пропозиції. Вправно та ефективно налаго-

джений внутрішній контроль допоможе уникнути фінансових 

порушень. До того ж надасть упевненості в правильності своїх 

управлінських дій перед зовнішніми контролерами.  

Відповідальність за організацію діяльності внутрішнього 

аудиту у ввіреній галузі завжди лежатиме на плечах керівника. 

Для ефективного впровадження внутрішнього контролю 

необхідна лише підтримка цього процесу керівництвом. 

Функціонування системи державного внутрішнього 

фінансового контролю повинно здійснюватися шляхом: 

— запровадження сучасної системи державного 

внутрішнього фінансового контролю, яка має забезпечити 

функціонування у кожному органі державного сектору 

ефективного внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту; 

— законодавчого закріплення відповідальності керівника 

за управління і розвиток організації в цілому; 

— запровадження механізмів управління ризиками; 

— створення єдиного правового поля державного 

внутрішнього фінансового контролю та методології його 

здійснення, розробки відповідних стандартів; 

— організації навчання персоналу органів державної 

влади, що здійснюють внутрішній контроль, внутрішній аудит, а 

також впровадження сертифікації внутрішніх аудиторів; 
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— створення належної інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, посилення публічності та прозорості у системі 

державного внутрішнього фінансового контролю. 
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Анотація: У даній статті розглянуто питання сутності 

управлінського і фінансового обліку.  А також зазначено, взаємозв’язок та 
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Постановка проблеми. Згідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 
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бухгалтерський облік забезпечує своєчасне й повне 

відображення всіх операцій підприємства та надання 

користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, власний 

капітал, результати фінансової діяльності та їх зміни [ 1 ]. 

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік 

поділяється на фінансовий і управлінський. Під методологією та 

організацією, як уже зазначалось, розуміють принципи і 

стандарти обліку, які визначають бухгалтерські процедури. Це 

дві ланки єдиної системи обліку, кожна з яких має своє 

призначення та виконує певні функції в управлінні 

підприємством та забезпеченні користувачів необхідною 

інформацією. 

Метою написання статті є розкриття сутності 

управлінського і фінансового обліку в сучасних умовах 

господарювання, а також відображення взаємозв’язку між  

ними. 

Питання суті управлінського і фінансового обліку 

розглядалися в наукових роботах таких вчених-економістів, як 

Бутинеця Ф.Ф., Атамаса П.Й.., Калюги Є.В., Керімова В.Е., 

Сопка М.В., Чумаченка М.Г. та інші. 

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які 

забезпечують підготовку, публікацію інформації про результати 

діяльності підприємства та його фінансовий стан згідно з 

вимогами чинного законодавства і стандартів бухгалтерського 

обліку. Користувачами такої інформації можуть стати будь-які 

фізичні чи юридичні особи, в тому числі зовнішні щодо 

підприємства[4, c.87] 

Управлінський облік — процес підготовки інформації, 

необхідної керівництву для потреб внутрішнього менеджменту 

поточної виробничої діяльності підприємства. Управлінський 

облік ведеться підприємством для забезпечення внутрішніх 

потреб в інформації відповідно до специфіки та особливостей 

діяльності та структури управління, він дає можливість 
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оперативно управляти  ресурсами підприємства та оцінювати 

ризики[4,c.857]. 

Фінансовий і управлінський облік – це два види 

бухгалтерського обліку, тому вони мають багато спільних рис: 

– використовують загальну (єдину) інформаційну систему, 

зокрема дані обліку витрат; 

– дані фінансового обліку використовуються для прийняття 

управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть 

бути вихідною базою для фінансових розрахунків; 

– обидва види обліку базуються на концепції підзвітності 

менеджерів з метою визначення результатів їх діяльності[5, 

c.424]. 

І управлінський, і фінансовий облік грунтується на 

єдиній системі збирання і первинної обробки облікової 

інформації. Саме на рівні первинного обліку відбувається 

реєстрація окремих господарських подій або фіксація певних 

чинників, пов’язаних з цими подіями. Надалі ця інформація 

узагальнюєтся і обробляється у системах управлінського та 

фінансового обліку відповідно до їх цільового призначення. 

І управлінський, і фінансовий облік значною мірою 

грунтується на концепції відповідності в управлінні. Ієрархія 

відповідальності у фінансовому обліку в основному існує у 

вигляді “власники – вищий менеджмент”, а в управлінському – 

охоплює всі рівні від вищого менеджменту до окремого 

працівника, який відповідає за здійснені ним витрати [5,c.425]. 

Дані управлінського, і фінансового обліку 

використовуються для прийняття рішень: управлінського – 

менеджерами підприємства; фінансового – акціонерами, 

кредиторами, інвесторами, податковими органами та ін. Обидва 

класи рішень у кінцевому підсумку впливають на діяльність 

підприємства: рішення менеджерів – безпосередньо; зовнішніх 

чинників – опосередковано. 

І управлінський, і фінансовий облік входять в одне 

професійне середовище, де як окремі сектори можна виділити 
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також бюджетний облік та бухгалтерську освіту. Професіонали 

вищої кваліфікації на відміну від вузьких фахівців є 

універсалами і їх діяльність відзначається високим ступенем 

диверсифікації. 

В ринковій системі управління затратами і результатом 

має відповідати певна система обліку, яка включає  два рівні 

обліку затрат і результатів, а саме: фінансовий облік затрат і 

результатів та управлінський облік затрат і результатів. На 

першому рівні розв’язуються завдання, які забезпечують 

взаємовідносини підприємства із зовнішніми користувачами та 

дають відображення затрат і результатів у цілому по 

підприємству. На другому рівні розв’язуються завдання, що 

забезпечують взаємовідносини підприємства з внутрішніми 

користувачами та дають відображення затрат і результатів по 

центрах відповідальності, видах діяльності, видах продукції 

тощо. Вирішення наведеної сукупності завдань є можливим 

лише за наявності сформованих двох взаємозв’язаних структур 

– фінансової і управлінської бухгалтерії. Взаємозв’язок 

управлінського і фінансового обліку можна подати у вигляді 

схеми (рис.1). 

 

     Рис.1 Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 
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Висновок. Взаємозв’язок  управлінського і фінансового 

обліку полягає в наступному: 

По-перше, обидва види обліку використовують загальну 

інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат, 

використовувані підприємством як для оцінювання запасів та 

визначення фінансових результатів, так і для прийняття 

управлінських рішень на різних стадіях і рівнях управління. 

По-друге, дані фінансового обліку також використовують 

для прийняття управлінських рішень. 

По-третє, обидва види обліку базуються на концепції 

підзвітності менеджерів. При цьому фінансовий облік дає змогу 

оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а 

управлінський облік -- у межах окремих сегментів діяльності. 

Отже,  на нашу думку, обидва види обліку відіграють 

важливу  роль і несуть в собі елементи такої системи, котра 

передбачає прямі і зворотні зв’язки при виконанні функцій 

спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва 

або його окремих частин, обробки інформації за даними 

первинної документації. Підтвердженням тому служить рух 

звітної документації між підрозділами і службами підприємства 

і бухгалтерією. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАКТОРИНГУ  В УКРАЇНІ 
Підцерковна Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., ст.викладач Гром’як Т.Д. 

 
Анотація. В статті доведено необхідність широкого застосування 

факторингу в сучасних умовах господарювання, розкрито його переваги, а 

також здійснено огляд вітчизняних банків, що надають факторингові 

послуги. 

Ключові слова: факторинг, кредит, відстрочка платежу, переваги 

факторингу для постачальників та покупців. 

Постановка проблеми. Комерційна діяльність багатьох 

суб'єктів господарювання в Україні пов'язана з необхідністю 

вирішення проблем недостатності обігових коштів, врахування 

ризиків банківського кредитування (в світлі прояву кризових 

явищ в економіці), високою дебіторською заборгованістю, 

зростанням неплатежів за рахунками тощо. 

Тому в умовах сьогодення все більшого значення набуває 

один із перспективних видів фінансових операцій, здатний 

подолати вищевказані труднощі, при цьому являючись найбільш 

підходящим для сучасних процесів розвитку економіки – 

факторинг. Однією із причин, чому факторинг не дуже 

поширений в нашій державі, є недостатня інформованість про 

його можливості.  

Виклад основного матеріалу. Факторинг (від 

англійського factor – маклер, посередник) – це банківська 

операція, суть якої полягає в придбанні банком (фактором) у 

постачальника (продавця) права вимоги у грошовій формі на 
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дебіторську заборгованість покупців за відвантажені їм товари 

(виконані роботи, надані послуги), з прийняттям ризику 

виконання такої вимоги, а також приймання платежів. Ще 

недавно розвиток факторингу обмежувався на законодавчому 

рівні. Сьогодні – це ліцензована банківська послуга і право на її 

здійснення мають практично всі банки.  

Сьогодні в Україні попит на факторинг та пропозиція ще 

не стали масштабними, хоч і постійно збільшуються. 

Основне завдання факторингу - забезпечити таку систему 

взаємин з покупцями, при якій постачальник міг би надавати 

конкурентні відстрочки платежу своїм клієнтам, не маючи при 

цьому дефіциту в обігових коштах. Це завдання вирішується 

завдяки достроковому фінансуванню поставок з відстрочкою 

платежу банком-фактором в зручному для постачальника 

режимі. 

Схему факторингу можна описати наступним чином 

(рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Схема факторингу 

1.    Поставка товару на умовах відстрочки платежу. 

2.     Поступка права вимоги боргу по поставці банку (або 

фактору). 

3.     Фінансування (до 90% суми поставленого товару) 

відразу після поставки. 
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4.     Оплата за поставлений товар. 

5.     Виплата залишку коштів по поставці за мінусом комісії 

фактору. 

  

Факторинг іноді плутають з банківським кредитом, не 

дивлячись на те, що призначення у них різне: дострокові 

факторингові  платежі  компанії, як  правило, використають  для  

фінансування поточної діяльності, а кредитні ресурси - у якості 

інвестиційних або інноваційних коштів. Крім того, факторинг 

має свої переваги перед кредитом (табл.1). 

Використання факторингу дозволяє компаніям 

підвищити ліквідність дебіторської заборгованості, ліквідувати 

касові розриви, застрахувати ризики, пов'язані з наданням 

відстрочки платежу покупцям, розвинути відносини з 

існуючими покупцями й залучити нових, розширити свою 

частку на ринку тощо (табл.2). 

 

Таблиця 1 

Порівняння банківського факторингу та кредиту 
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Таблиця 2 

Основні переваги використання факторингу 

Факторинг Кредит 

Факторингове фінансування 

погашається з грошей, що надходять від 

дебіторів клієнта 

Кредит повертається банку 

позичальником 

Факторингове фінансування 

виплачується на строк фактичної 

відстрочки платежу (до 90 д.) 

Кредит видається на фіксований 

строк, як правило, до 1 року 

Факторингове фінансування 

виплачується в день поставки товару 

Кредит виплачується в 

обумовлений кредитним 

договором день 

При факторингу перехід компанії на 

розрахунково-касове обслуговування в 

банк не потрібно 

Кредит передбачає перехід 

позичальника на розрахунково-

касове обслуговування в банк 

Для факторингового фінансування 

ніякого забезпечення не потрібно 

Кредит, як правило, видається під 

заставу й передбачає обороти по 

розрахунковому рахунку, адекватні 
сумі позики 

Розмір фактичного фінансування не 
обмежений (може безмежно 

збільшуватися в міру росту обсягу 

продажів клієнта) 

Кредит видається на заздалегідь 
обумовлену суму 

Факторингове фінансування 

погашається в день фактичної оплати 

дебітором поставленого товару 

Кредит погашається в заздалегідь 

обумовлений день 

Факторингове фінансування 

виплачується автоматично при наданні 

накладної й рахунку-фактури 

Для одержання кредиту необхідно 

оформляти величезну кількість 

документів 

Факторингове фінансування триває 

безстроково 

Погашення кредиту не гарантує 

одержання нового 

Факторингове фінансування 

супроводжується сервісом, що містить у 

собі: управління дебіторською 

заборгованістю, покриття ризиків, 

пов'язаних з поставками на умовах 

відстрочки платежу, консалтинг тощо 

При кредитуванні, крім надання 

коштів клієнтові й РКО банк не 

надає позичальникові будь-яких 

додаткових послуг 
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Для постачальника Для покупця 

1. Додаткове беззаставне фінансування. 

2. Прискорення оборотності дебіторської 

заборгованості. 
3. Зменшення втрат у випадку затримки 

платежів з боку покупця. 

4. Спрощення планування грошового обігу. 

5. Збільшення товарообігу. 

6. Посилення контролю за оплатою поточної 

заборгованості. 

7. Можливість пропозиції покупцям 

еластичних строків оплати. 

8. Своєчасна сплата податків і контрактів 

постачальників за рахунок наявності в 

необхідному обсязі оборотних коштів. 

9.Планування фінансових потоків без 
урахування платіжної дисципліни покупців;  

10.Можливість здійснювати оптові закупки за 

більш вигідними цінами та підтримувати 

розширений асортимент продукції; 

11.Створення власного ділового іміджу 

завдяки можливості своєчасно 

розраховуватись по своїх зобов’язаннях. 

1. Вигідніші умови оплати, 

які не вимагають 

відволікання значних 
коштів з обігу як у випадку 

передплати або оплати за 

фактом. 

2. Планування графіка 

погашення заборгованості. 

3. Збільшення купівельної 

спроможності. 

4.Можливість 

співпрацювати з продавцем 

на умовах товарного 

кредиту збільшуючи таким 

чином обсяги закупок без 
залучення додаткового 

капіталу  

 

Плануючи скористатися факторингом, слід мати на увазі, 

що не всяку дебіторську заборгованість банки приймають на 

обслуговування. Як правило, не приймається: 

 прострочена дебіторська заборгованість; 

 заборгованість покупців, які є пов’язаними з 

продавцем особами; 

 заборгованість по договорах, що передбачають 

бартерні розрахунки; 

 заборгованість покупців з невідомою платіжною 

дисципліною. 

Цей список може змінюватись і доповнюватися у 

кожному конкретному банку і випадку. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

217 

 

„Недоліком” факторингу є його вища, порівняно з 

кредитами, вартість. Формують її зазвичай дві складові. Перша – 

це безпосередня плата за фінансування. Її визначення близьке до 

відсоткової ставки по кредиту, а величина тісно пов’язана з 

терміном авансування, наданого банком. Друга – комісійні 

винагороди банку за додаткові послуги та прийняття ризиків. 

Тож перш ніж скористатися факторингом, варто сісти і 

порахувати, чи виправдана для вашого підприємства така 

різниця в ціні, беручи при цьому до уваги реальне прискорення 

товарообігу, вплив факторингу на ліквідність балансу, 

можливість і вартість оформлення забезпечення тощо. А може, 

вирішальним для вас стане саме підвищення платіжної 

дисципліни покупців. 

Факторингові операції успішно застосовуються в усіх 

розвинених країнах світу як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. В цьому велика заслуга факторингових 

компаній, які мають великий досвід і можливості в розробці 

збутової стратегії, в транспортному, рекламному, 

інформаційному й іншому обслуговуванні. 

 Оцінка ефективності використання факторингу в 

діяльності компаній показує всі переваги цього фінансового 

інструмента. Досить проаналізувати ріст обсягу продажів 

товарів за умови практично необмеженого фінансування й 

організаційного забезпечення. Безумовно, комісія банку за 

факторинг скорочує розмір виторгу з кожної конкретної 

поставки, але ріст кількості відвантажень значно збільшує 

підсумковий розмір виручки, тобто, позитивно впливає на 

абсолютні й відносні показники діяльності компанії. 

Висновки. На сьогоднішній день факторинг досить 

успішно використовується в роботі постачальників продуктів 

харчування, канцелярських товарів, парфюмерно-косметичної, 

алкогольної продукції, товарів народного споживання та 

медикаментів, побутової хімії тощо. Однак це не означає, що 

факторинг не може бути застосований у будь-яких інших 
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галузях, де практикується відстрочка платежу, безготівковий 

розрахунок й існують постійні торговельні зв'язки, адже 

переваги застосування його очевидні для обох сторін: як 

продавця, так і покупця. 

Використання в Україні факторингових послуг дасть 

можливість вітчизняним експортерам отримувати достовірну 

інформацію про фінансово-господарський стан зарубіжних 

партнерів перед укладанням експортних контрактів і 

гарантовано отримувати плату за експортовану продукцію. 
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Анотація. У даній статті розкривається зміст аудиту 

ефективності,його призначення та необхідність розвитку в Україні. Значна 

увага приділяється проблематиці його впровадження в нашій країні. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансовий 

аудит, аудит ефективності. 

Постановка проблеми. Однією з важливих 

проблем  виконання бюджету у більшості країн світу є 

ефективне використання бюджетних коштів. Для України ця 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

219 

 

тема є найбільш актуальна, адже з кожним роком все більше 

зростає проблема  щодо нецільового та неефективного 

використання бюджетних коштів, законності та правильності їх 

витрачання, обґрунтованості планового обсягу видатків, 

знаходження та використання резервів залучення додаткових 

грошових ресурсів для поліпшення діяльності, виявлення 

надлишкових асигнувань. 

Аудит ефективності здійснюється з метою розроблення 

обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності 

використання коштів державного та місцевих бюджетів у 

процесі виконання бюджетних програм. Він  дозволяє оцінити 

рівень досягнення запланованих результатів та надати 

пропозиції щодо  ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

Метою даної роботи є висвітлення необхідності 

використання аудиту ефективності в Україні,оскільки останнім 

часом в нашій країні спостерігаються ситуації з неефективним 

та нецільовим використанням бюджетних коштів. 

Виклад основного матеріалу. Аудит ефективності являє 

собою новий вид контролю, що спрямований  на визначення 

ефективності використання бюджетних коштів для реалізації 

запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому 

перешкоджають. Він  дозволяє оцінити рівень досягнення 

запланованих результатів та надати пропозиції 

щодо  ефективного використання фінансових ресурсів [1]. 

Визначення аудиту адміністративної діяльності (аудиту 

ефективності) було дано І. Стефанюком – «це форма контролю, 

яка є сукупністю статистичних, ревізійних і аналітичних дій, 

спрямованих на визначення рівня ефективності державних 

вкладів у процесі реалізації запланованих цілей, встановлених 

цілей, встановлення факторів, які перешкоджають досягненню 

максимального результату при використанні визначеного обсягу 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обґрунтування 

пропозицій щодо підвищення ефективності використання 
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державних ресурсів» [2]. Процес аудиту ефективності 

складається з таких основних етапів: підготовка до аудиту, 

проведення аудиту, реалізація результатів аудиту. Аудит 

ефективності може проводитись у будь-якому сегменті 

державного сектору: в центральному уряді, місцевих органів 

влади, різних урядових структурах органами державної 

контрольно-ревізійної служби за планами, які складаються та 

затверджуються у визначеному законодавством порядку [3]. 

В Україні аудит ефективності поки що не набув 

належного поширення. Якщо фінансовий аудит (аудит 

фінансової звітності) вже має свою історію і розвинену 

методологію, що враховує міжнародні стандарти та певний 

досвід і багаторічні традиції проведення перевірок і ревізій, то 

аудит ефективності виник, порівняно, недавно і тому його 

проведення у вітчизняному законодавстві належним чином не 

врегульоване. Однією з основних проблем є незавершеність 

реформи бюджетного процесу. Так, на сьогодні запроваджено 

лише окремі елементи програмно-цільового методу, а саме: 

розроблено і впроваджено форми бюджетних запитів, програму 

класифікації видатків державного бюджету [4]. Однак для 

виконавців таких програм залишається актуальною проблемою 

розробка системи показників результативності їх виконання. 

Іншою проблемою є відсутність упорядкованої та 

несуперечливої системи нормативно-правового регулювання 

державного фінансового контролю й аудиту.  

Висновки і пропозиції. Для того,щоб аудит ефективності 

зайняв належне місце в системі державного фінансового 

контролю в нашій державі, сприяв би модернізації бюджетного 

процесу і підвищенню якості державного управління, необхідне 

дотримання принципових умов для його подальшого розвитку, 

вирішення існуючих проблем та наближення до найкращої 

міжнародної практики. 

Таким чином, розвиток і впровадження аудиту 

ефективності дасть змогу здійснювати контроль за 
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використанням бюджетних коштів, виявляти недоліки щодо їх 

використання і їх ліквідувати. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність системи внутрішнього 

котролю, виділено його основні складові, розкрито ефективність 

функціонування системи внутрішньогосподарського контролю на 

підприємстві. 

Ключові слова: контроль, система внутрішнього контролю, 

суб’єкти, об’єкти, ринковий  механізм. 
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Постановка проблеми. Система внутрішнього контролю є 

важливим елементом загальної структури управління 

підприємством. Вона дозволяє керівництву шляхом здійснення 

нагляду, перевірок і стеження за його фінансово-господарською 

діяльністю переконатись, що контроль проходить у 

відповідності до розробленої стратегії розвитку, прийнятої 

керівництвом, та до вимог чинного законодавства. Для 

акціонерів та потенційних інвесторів внутрішній контроль 

виступає  гарантією збереження та ефективного використання 

інвестованих коштів, а для кредиторів – гарантією повернення 

коштів.  

Виклад основного матеріалу. У світовій практиці ведення 

бізнесу широко використовується внутрішньогосподарський 

контроль, необхідність якого очевидна і у сучасних умовах 

господарювання в Україні. Окрім того, 

внутрішньогосподарський контроль є складовою ринкового 

механізму і водночас однією із важливих функцій управління. 

Так, практична реалізація засад внутрішньогосподарського 

контролю залежить від належним чином розроблених 

теоретичних основ.  

Система внутрішньогосподарського контролю 

підприємства представляє набір конкретних методик і процедур, 

розроблених для забезпечення керівництва гарантіями, що 

будуть успішно досягнуті. Дані методики та процедури звуться 

контрольними моментами, і всі вони в сукупності утворюють 

систему внутрішньогосподарського контролю підприємства [3].  

Серед усіх складових СВК можна виокремити кілька 

універсальних елементів (етапів), що представлено на рисунку 1.  

Цілями організації системи внутрішньогосподарського 

контролю на підприємстві є: здійснення впорядкованої та 

ефективної діяльності підприємства; забезпечення дотримання 

політики керівництва кожним працівником підприємства; 

забезпечення збереження майна підприємства тощо. 
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Перший етап 

Критичний аналіз і порівняння цілей та умов господарювання з 

організаційною структурою підприємства 

Другий етап 
Аналіз кадрової політики та реорганізація або формування системи 

мотивації 

 

Третій етап Оцінка ризиків середовища, в якому працює підприємство 

Четвертий етап 
Визначення ефективності інформаційного забезпечення процесів 

підприємства та їх моніторингу 

 

Рис. 1. Складові елементи системи внутрішньогосподарського 

контролю 

 

Для досягнення підприємством поставлених цілей 

необхідною умовою є забезпечення керівництвом такої системи 

внутрішньогосподарського контролю, яка б мала змогу виконати 

наступні завдання: включення у фінансову звітність належної, 

правильно визначеної та класифікованої інформації, яка повинна 

бути достовірно оцінена та зареєстрована; об’єктивне подання 

інформації, яка міститься у фінансовій звітності по 

підприємству в цілому; формування первинної документації, її 

аналіз і рознесення за рахунками для уникнення фальсифікації; 

контроль за правильність та ефективністю використання коштів 

підприємства; виявлення відхилень від планів, їх аналіз та 

відповідальність працівників, які призвели до цього; подання 

внутрішньої звітності особам, уповноваженим приймати 

управлінські рішення, для її оптимального використання [2]. 

Для ефективного функціонування системи 

внутрішньогосподарського контролю, як однієї із функцій 

управління, необхідно чітко розуміти сутність об’єктів та 

суб’єктів внутрішньогосподарського контролю, що сприятиме 
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належному розподілу обов’язків щодо здійснення контролю, 

підвищенню якості та достовірності інформації, ефективності 

управління підприємством, як основи для прийняття 

управлінських рішень.  

Об’єктами внутрішньогосподарського контролю є все те, 

на що (чи на кого) спрямовані контрольні дії суб'єкту контролю, 

тобто, це підконтрольне середовище. Суб’єктами 

внутрішньогосподарського контролю є особи, групи осіб, 

відділи, служби тощо, які здійснюють контрольні дії по 

відношенню до об’єктів внутрішньогосподарського контролю 

відповідно до прав та обов’язків, передбачених посадовими 

інструкціями та положеннями. 

Внутрішньогосподарський контроль наявний на кожному 

підприємстві (організації), проте компетентність його 

забезпечується не завжди. Так, невеликі підприємства найчастіше 

не мають достатнього штату, матеріальних ресурсів та 

відповідного рівня знань управлінського персоналу для організації 

необхідної системи внутрішньогосподарського контролю. Великі 

підприємства, навіть володіючи достатньою базою, можуть бути 

погано керовані, і як наслідок досить великі засоби, витрачені на 

організацію контролю, не дадуть бажаних результатів.   

Висновки і пропозиції. Отже, внутрішньогосподарський 

контроль з позиції практики є одним з найважливіших важелів з 

допомогою якого здійснюється вплив на господарську 

діяльність підприємства, який являє собою систему безупинного 

спостереження за ефективністю використання майна 

підприємства, законністю і доцільністю господарських операцій 

і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних 

цінностей. У той же час внутрішньогосподарський контроль є 

складовою частиною ринкового механізму, одним із прийомів 

перевірки виконання прийнятих рішень та найважливішою 

функцією управління економікою. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У РИНКОВИХ 
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Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Поверляк Т.І. 

 
Анотація. У статті розглянуто проблеми обліку готової продукції і 

товарів, зокрема проблеми інформаційного забезпечення цієї ділянки обліку. 

Запропоновано шляхи подолання цієї проблеми. 

Ключові слова: готова продукція, ПСБО. 

Постановка проблеми. В умовах нескінчених змін правил 

бухгалтерського обліку, у зв’язку із втратою чинності одними та 

виданням натомість нових законодавчих актів виникають 

проблемні ситуації та  невирішені питання в організації обліку 

готової продукції. 

У економічно складний для України час, держава має 

підтримувати виробників продукції, особливо, якщо 

підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати 

підприємства до більшого розширення, надавати пільги і 

зменшувати податковий тиск. Для кожного виробничого 

підприємства готова продукція відіграє важливу роль у складі 

його оборотних активів та займає одну із домінуючих позицій у 

здійсненні діяльності. 

Актуальність і значущість розгляду проблеми обліку готової 

продукції і товарів полягає у тому, що результатом діяльності 

будь-якого виробничого підприємства чи організації є випуск і 

реалізація готової продукції і товарів та одержання прибутку від 
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реалізації, який забезпечує підприємству розвиток та гарантує 

утримання ринкових позицій. 

Серед комплексу проблем, пов'язаних з постійним 

поліпшенням організації процесу управління продажами готової 

продукції важливим моментом є підвищення ролі та значення 

бухгалтерського обліку. Для того щоб правильно і вчасно 

здійснювати облік результатів виробничої діяльності організація 

повинна вибрати і закріпити у своїй обліковій політиці ряд 

основних принципів і методів з обліку готової продукції, варіанти 

яких викладені і закріплені в законодавчих актах і рекомендаціях. 

Від обраного організацією або підприємством методу оцінки 

готової продукції та визнання доходу від її реалізації залежать 

багато показників діяльності підприємства чи організації, тому 

обрана тема, вважаємо, є актуальною для подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу.  Випуск готової продукції 

для організацій сфери матеріального виробництва є основним 

елементом підприємницької діяльності та одним з основних 

етапів досягнення мети такої діяльності ‒ систематичне 

одержання прибутку. Тому питання правильної постановки та 

організації бухгалтерського обліку готової продукції мають 

першочергове значення для формування інформації, необхідної 

для прийняття управлінських рішень. 

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, 

робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному 

підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо 

вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним 

умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому 

підприємстві і здана на склад [1]. 

Готова продукція оприбутковується на склад із виробничих 

підрозділів на основі первинних документів – накладних, актів, 

відомостей випуску продукції та документів, що засвідчують 

якість (свідоцтво про якість, сертифікат відповідності державній 

системі сертифікації) [2]. 
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Якщо облік готової продукції ведеться не за фактичними, а 

за договірними або оптовими цінами, то необхідно вести 

відокремлений облік відхилень фактичної виробничої 

собівартості від їх вартості в договірних чи оптових цінах 

підприємства [3]. 

Таким чином для ефективного управління підприємства 

життєво необхідною є інформація про відхилення між 

фактичними та збутовими цінами, яка дозволяє робити висновки 

про прибутки/збитки підприємства. 

Крім того, є ще й проблема, яка полягає не в обсягах та 

якісних характеристиках облікової інформації, а в рівні 

використання останньої для оцінки якісних і кількісних 

параметрів об'єктів обліку, передусім готової продукції і витрат 

на збут. Ця інформація нині недостатньо застосовується для 

прийняття управлінських рішень і коригування виробничої 

діяльності, тому на кожному підприємстві доцільно вивчати 

інформаційні потреби управлінських підрозділів, формувати 

оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх для 

оптимізації програми виробництва і збуту продукції. 

Висновки і пропозиції. Отже, облік готової продукції 

повинен бути організований на всіх етапах її руху. Організація 

та методика обліку готової продукції на підприємстві являється 

невід’ємною частиною облікової політики підприємства, 

ефективне використання якої створює сприятливі можливості 

для розвитку підприємств.  

 
Список використаних джерел: 

1. Гринавцева О. В. Облік готової продукції та її фінансових результатів 

[Електронний ресурс] / О. В. Гринавцева // Вісник податкової служби України. 

‒ 2000. ‒          № 29. ‒ С. 42-48. – Режим доступу : http://referatu.com.ua /referats 

/7569/ 158565. 

2.Орлова В. К. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. К. Орлова, М. С. 

Орлів, С. В. Хома. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦНЛ, 2010. – с. 510. 

3.Пушкар М. С. Фінансовий облік : підручник / М. С. Пушкар. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – С. 420.  

http://referatu.com.ua/


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

228 

 

4.Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. 

посіб. /  Є. І. Свідерський. – К. : Знання, 2009. – С. 233. 
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ПІДПРИЄМСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОЇ 
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Анотація. Висвітлено складові,можливості та призначення 

бухгалтерської програмної системи  “1С: Бухгалтерія ”. Значна увага 

приділяється перевагам при її використанні на підприємствах.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, оперативний облік, 

інформаційна система. 

Постановка проблеми. Останнім часом обчислювальна 
техніка перетворилась на визначальний фактор організації 

обліку. Застосування автоматизованої форми бухгалтерського 

обліку дозволяє прискорити обробку облікової інформації та 

передачу її за всіма напрямками. Однією з вирішальних 

складових матеріально-технічного забезпечення 

бухгалтерського обліку є його комп'ютеризація. вибір 

автоматизованої форми бухгалтерського обліку для 

підприємства зводиться до вибору зручної комп'ютерної 

програми, що відповідає завданням обліку, оподаткування та 

звітності і може бути використана для ведення практично будь-

яких розділів бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Виклад основного матеріалу. Сучасний український 

ринок програмних продуктів для автоматизованої обробки 

інформації фінансово-господарської діяльності підприємств 

досить об'ємний. На ньому пропонуються цілий ряд 

автоматизованих систем як вітчизняних, так і закордонних 

розробників. Одним з найпоширеніших програмних продуктів 

для автоматизації бухгалтерського обліку в Україні є «1С: 
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Бухгалтерія»,яка володіє гнучкими можливостями організації 

обліку: 

 синтетичний облік по багаторівневому плану рахунків; 

 облік по декількох планах рахунків; 

 валютний облік і облік покриття валют; 

 багатовимірний аналітичний облік;  

 кількісний облік; 

 облік по декількох підприємствах в одній інформаційній 

базі [1]. 

До складу системи даної програми входять: 

- технологічна платформа; 

- конфігурації. 

Технологічна платформа являє собою набір різних 

механізмів, що використовуються для автоматизації економічної 

діяльності і не залежать від конкретного законодавства і 

методології обліку. 

Технологічна платформа може мати наступні 

компоненти: 

1) Бухгалтерський облік - призначена для обліку 

наявності і руху засобів підприємства.  

2) Оперативний облік - призначена для обліку наявності і 

руху матеріальних і грошових коштів. 

3) Розрахунок - призначена для автоматизації 

періодичних розрахунків. 

4) Керування розподіленими інформаційними базами 

призначена для організації єдиної системи автоматизованого 

обліку на підприємствах, що мають територіально віддалені 

об'єкти. Конфігурації є прикладними рішеннями. Кожна 

конфігурація орієнтована на автоматизацію визначеної сфери 

економічної діяльності і відповідає чинному законодавству [2]. 

«1С:Бухгалтерія» призначена для автоматизації 

бухгалтерського й податкового обліку, включаючи підготовку 

обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що 

здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову й 
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роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи 

субкомісію), надання послуг, виробництво й т.д.  

Основні функціональні можливості програми: 

- ведення бухгалтерського і податкового обліку 

відповідно до національних стандартів України; 

-   забезпечення вирішення всіх завдань, що стоять перед 

бухгалтерською службою підприємства — від обробки 

первинних документів до формування звітності; 

- ведення податкового обліку в розрізі декількох видів 

ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, 

придбання, декларації з ПДВ; 

- аналіз іншої реалізації, валових доходів і витрат [3]. 

При використанні « 1С: Бухгалтерія» досягаються такі 

результати: 

- відбувається впорядкування інформаційних потоків; 

- знижується ризик виникнення помилок, що врятує вас від 

штрафів і санкцій податкових органів; 

- бухгалтерський облік стає більш економічним, 

з'являється можливість оптимізувати оподаткування без 

ризиків; 

- автоматизація бухгалтерського обліку підвищує його 

оперативність. 

Висновки і пропозиції. Автоматизація обліку значно 

полегшує і підвищує ефективність роботи бухгалтерії,при цьому 

ж виконується економія витрат робочого часу. 

Впровадження автоматизованої організації обліку дає 

можливість підприємству найкращим чином організувати 

управлінський облік.  Фахівцям зручніше управляти міграцією 
документів, а користувачі оцінюють зручність інформаційних 

систем чи програм у роботі. 
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Анотація. У статті розглянуто суть і значення банерної реклами в 

мережі інтернет. Висвітлено класифікацію  банерів в залежності від  

розмірів та ефективність їх використання. Особливу увагу відведено 

питання бухгалтерського обліку банерної реклами. 

Ключові слова:  інтернет-реклама, банерна реклама, банер, 

рекламодавець, web-сайт. 

Постановка проблеми. Враховуючи постійне 

збільшення користувацької аудиторії у віртуальній мережі і 

поступове перетворення Інтернету в невід’ємну  частину нашого 

повсякденного життя, спонукає до зростання інтернет-реклами 

як засобу просуванні інформації про товар або послугу на ринку.  

Виклад основного матеріалу. Інтернет-реклама – це  

реклама, що розміщується в мережі Інтернет, переважно на 

добре зарекомендованих і популярних web-сайтах 

(наприклад Google); представлення товарів, послуг або 

підприємства в мережі Інтернет, адресована масовому клієнту і 

має характер переконання [1]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/Google
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Банерна реклама (Banner Ads) – це  реклама, яка для 

поширення потрібної інформації в Інтернеті використовує 

графічні носії (зображення чи анімації) [2]. 

Банер (англ. banner - прапор, транспарант) – це графічне 

зображення фіксованого розміру, що носить смисловий зміст 

інформаційного або рекламного характеру і провідне по 

гіперпосиланню на web-сайт рекламодавця і (або) його 

партнерів [3]. 

Розмір банерів прийнято визначати в пікселях. Перший 

внесок у формування єдиної класифікаційної системи форматів 

рекламних банерів був зроблений Internet Advertising Bureau 

разом з САSIЕ, які запропонували вісім форматів банерів (табл. 

1).  

Таблиця 1 

Формати банерів 

 

Банерна реклама є найпопулярнішим і найефективнішим 

способом нарощування відвідуваності (трафіку) web-вузла, крім 

того, банери є могутнім інструментом іміджевої реклами.  

Існують три основні методи банерної реклами: 

1. Використання спеціальних служб обміну банерів (Banner 

Exchange Services), які забезпечують показ ваших банерів на 

інших сторінках взамін на показ на ваших сторінках чужих 

банерів. 

Банерна мережа – це об'єднання різних сайтів, на 

сторінках яких розміщуються банери учасників мережі, а також 

Формат Розмір, пік селі 

Full Banner 468x60 

Full Banner with Vertical Navigation Bar 392x72 

Half Banner 234x60 

Square Banner 125x125 

Button № 1 120x90 

Button № 2 120x60 

Micro Button 88x31 

Vertical Banner 120x240 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0


Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

233 

 

банери будь-якої компанії, яка заплатила власникові даної 

банерної мережі.  

2. Використання системи показу банерів, яка забезпечує 

розміщення банерів всередині певного сайту на вибір компанії, 

що є власником цього сайту. 

Деякі з систем дозволяють проводити рекламну кампанію 

більш гнучко: 

- показувати банери лише на визначеній, обраній групі 

серверів; 

- показувати банери із заданою інтенсивністю або тільки 

у визначені проміжки часу; 

- не показувати повторно банер користувачу, який його 

вже бачив. 

3. Оплата банерній системі, пошуковому серверу, каталогу за 

показ банерів на їх сторінках [4]. 

Серед основних задач банерної реклами слід виділити 

такі: 

1. Формування бренду: 
- виведення на ринок нової торгової марки; 

- закріплення образу товару/бренду в свідомості споживачів; 

- закріплення лояльності з боку споживачів. 

2. Формування попиту: 
- донесення до цільової аудиторії конкретної торгової 

пропозиції; 

- інформування про нові товари та послуги. 

До основних характеристик банерної реклами слід 

віднести наступні: 

1. Банерна реклама працює з іміджем.  
2. Банерна реклама – не дешева. Найбільш раціональний 

шлях займатися банерною рекламою, коли вже 

досягнутий досить високий, стабільний рівень продажів. 

3. Ефективність роботи банера оцінюється за: 
- охопленням аудиторії; 

- частоті клікабельності. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
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Зазвичай, банери розміщують за визначену плату. 

Застосовують такі види оплати: 

- оплата за кількістю показів; 

- фіксована оплата; 

- оплата за кількістю клацань мишею; 

- оплата за кількістю відвідувачів; 

- оплата залежно від кінцевого результату [2]. 

Рекламодавці, що розміщають банери у мережі, 

сплачують податок на рекламу. Об’єктом податку з реклами є 

вартість послуг за встановлення та розміщення реклами. 

Податок з реклами сплачують під час оплати послуг за 

встановлення та розміщення реклами. 

Відображення в обліку операцій щодо банерної реклами 

зі сторони рекламодавця наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Бухгалтерські операції з обліку банерів в 

 рекламодавця 

№ 

п/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

1. 
Сплачено  рахунок за розміщення  

банерів на web-сайті 
371 311 

2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 644 

3. 
Підписано акт про надання  послуг з 

розміщення банерів 
93 685 

4. 
Списано суму податкового кредиту з 
ПДВ 

644 685 

5. Проведено взаємозалік заборгованості 685 371 

 

Бухгалтерський облік банерної реклами в особи, що 

розміщує банер на своєму web-сайті наведено у табл. 3. 

 

 

 

Таблиця 3 
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Бухгалтерський облік банерної реклами в особи, що 

розміщує банер на своєму сайті 

№ 
п/п 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дт Кт 

1. Отримано оплату за показ банера 311 377 

2. 
Відображено податкове 

зобов’язання з ПДВ 
643                 641/ПДВ 

3. Нараховано податок на рекламу 93 641/ПР 

4. Надано рекламні послуги 377 703 

5. 
Зменшення доходу на суму 

податкового зобов’язання з ПДВ 
703 643 

6. 
Перерахування податку на рекламу 

до бюджету 
641/ПР 311 

 

Отже, використання  банерної реклама необхідне для 

просування бренда компанії, товарів/послуг, веб-сайту. 

Для великих і відомих компаній банерна реклами може 

розцінюватися як оповіщення вже обізнаних щодо них 

користувачів про нову і зручну можливість взаємодіяти за 

допомогою мережі, просування і позиціонування в мережі нових 

товарів і послуг, створення іміджу передової компанії, що 

використовує нові технології. 

Висновок. В умовах зростання інтернет-технологій роль і 

значення банерної реклами в мережі має важливе значення. При 

цьому ефективний банер повинен бути добре виконаний 

художньо і технічно (неякісний дизайн відразу говорить про не 

серйозність і не солідності рекламованого сервера). Для 

забезпечення успіху банер повинен бути оригінальним, 

інтригуючим, цікавим, запам’ятовуватися, але одночасно давати 

уявлення про характер рекламованого сервера і створювати його 

позитивний імідж. 
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Анотація. У статті визначено необхідність системи контролю 

власного капіталу банку як основного елемента ефективної діяльності 

банку. Встановлено, що основною проблемою  банківського сектору є 

обмеженість системи контролю власного капіталу банку, що спонукає 
банкірів до постійного пошуку способів нарощення власного банківського 

капіталу та підвищення якості банківських продуктів. 

Ключові слова: власний капітал банку, регулятивний капітал банку, 

система контролю. 

Постановка проблеми. Нестабільність світової 

економіки та кризові явища, що мають місце у банківській 

системі багатьох країн світу потребують модернізації та 

удосконалення форм контролю за капіталом банків, що, у свою 

чергу, забезпечить ефективність прийняття управлінських 

рішень. Ефективність контролю визначається як рівнем його 

організації, так і досконалістю методологічного забезпечення 

окремих процедур та всієї системи контролю загалом. Практика 

зближення вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку із 

зарубіжними аналогами диктують необхідність впровадження 

нових форм організації контролю, що спрямовані на 

вдосконалення його інформаційної та регулюючої функцій [5]. 

Виклад основного матеріалу. Власний капiтал банку 

являється основним чинником, який у процесi забезпечення 

безпеки оцінки нaдійностi пeвної бaнківської нaдає змогу 

покpивaти потeнцiйнi втpaти від pизикових оперaцій, 
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зaбезпечуючи цим самим основу для підтpимки довіpи до бaнку 

з боку вклaдникiв та iнших клiєнтiв. В peштi-решт, власний 

капітал банкy чинить значний вплив на його 

конкурентоспроможнiсть на ринку банківських послуг. 

Необхідність та актуальність цієї проблеми вимагає 

комплексного контролю за формуванням та змінами власного 

капіталу, на що наголошують у своїх роботах провідні науковці 

України. Значну роль у дослідженні даної проблематики 

відіграли такі вчені, як В.С. Стельмах [3], Є.В. Мних [2], М.Т. 

Білуха [1], В.О. Шевчук [4] та інші, що призвело до 

удосконалення форм контролю за капіталом банків та сприяло 

раціональному прийняттю управлінських рішень. 

Власний банківський капітал виконує наступні функції: 

● захисна функція, яка надає змогу банку проводити 

операції у разі виникнення втрат чи непередбачуваних 

збитків; 

● оперативна функція, яка надає змогу створювати 

фінансовий резерв або своєрідний запас у разі 

виникнення непередбачених умов чи збитків; 

● регулятивна функція пов'язана винятково у відношенні 

та зацікавленості суспільства в успішному 

функціонуванні банків. 

У фінансово-кредитних умовах лібералізації фінансових 

ринків запровадження нових форм та принципів контролю 

сприятиме зосередженню уваги регулюючих органів НБУ на 

спостереженні за якістю оцінок банками власних ризиків 

(внутрішній контроль) і системі контролю за їх рівнем, на 

відміну від попереднього підходу, коли встановлювалися єдині 

критерії оцінки ризиків для всіх банків. Тому саме органи 

нагляду НБУ виступають основним контролюючим важелем за 

діяльністю банківського середовища [5]. Важливе місце займає 

контроль, який висловлює  думку щодо адекватності фінансово-

господарської діяльності банку нормативам Національного 

банку та міжнародним стандартам.  
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При проведенні контролю за  формування  капіталу банку 

можуть бути виявлені типові помилки: 

• перерахування внесків на формування статутного 

капіталу третіми особами; 

• використання позик банку для оплати внесків або 

одержання кредитів на поточні потреби; 

• перерахування засобів із депозитних рахунків; 

• внески готівки юридичними особами на формування 

статутного капіталу банку тощо. 

Висновки і пропозиції. В сучасних умовах власний 

капітал банку є не лише одним з найважливіших інструментів 

регулювання довгострокової стійкості, а й 

конкурентоспроможності банку. Для забезпечення стабільного 
функціонування системи контролю власного капіталу банку 

потрібно вжити заходів щодо підвищення рівня капіталізації, 

зниження рівня ризикованості здійснюваних операцій, 

покращення якості активів і пасивів та забезпечення їх 

збалансованого зростання, оптимізації витрат і доходів банку. 
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АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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Науковий керівник : к.е.н.,доцент Жидовська Н.М. 

 
Анотація. Уточнено організаційно-методичні аспекти аудиту 

адміністративних витрат діяльності підприємства для його ефективної 

організації. Подано основні етапи аудиторської перевірки адмінвитрат.  

Ключові слова : аудит, адміністративні витрати, аудитор, 

підприємство, організаційно-методичні аспекти аудиту. 

Постановка проблеми. З переходом України на 

національні стандарти бухгалтерського обліку суттєво 

змінились підходи до формування в обліку та аудиті  інформації 

про понесені підприємством витрати. Проведення аудиту 

адміністративних витрат на підприємствах набуває на сьогодні 

особливу актуальність. Вдосконалення аудиту адміністративних 

витрат підприємств є складовою подальшого вдосконалення 

процесу управління господарською діяльністю підприємств у 

ринкових умовах та покращення їх фінансових результатів. 

Виклад основного матеріалу. Метою аудиторських 

перевірок є сприяння раціональному використанню засобів і 

предметів праці, а також самої праці для зниження витрат 

виробництва і одержання підприємством стабільного прибутку.  

Мета аудиту адміністративних витрат полягає у 

встановленні достовірності, правильності та законності ведення 

бухгалтерського обліку адміністративних витрат, відображення 

їх у фінансовій звітності, відповідно до вимог П(С)БО 16 

«Витрати».  

Основними методами, які використовуються при аудиті 

адміністративних витрат є опитування, фактична перевірка, 

порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове 

дослідження [4]. 
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Важливим питанням теорії і практики аудиту є 

визначення об’єктів, які формують його предмет. Об’єктами 

аудиту є окремі або взаємопов’язані економічні, організаційні та 

інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан яких 

може бути оцінено кількісно та якісно: ресурси, господарські 

процеси, економічні результати діяльності, організаційні форми 

управління, методи управління, функції управління [2]. 

Джерелами інформації для аудиту адміністративних 

витрат є: наказ про облікову політику підприємства; відомість 

нарахування заробітної плати адміністративному персоналу; 

рахунки орендодавців на орендну плату за приміщення; облікові 

регістри, в яких відбиваються господарські операції по обліку 

витрат; акти ревізій; аудиторські висновки; звітність. 

Методика проведення аудиту адміністративних витрат 

повинна відповідати певним етапам аудиторської перевірки. 

Поетапна послідовність дій аудитора, тобто за якими напрямами 

та з якою інтенсивністю буде проводитись аудит 

адміністративних витрат, представлений в табл. 1 [3]. 

Таблиця 1  

Стадії й етапи аудиторської перевірки адміністративних 

витрат підприємства 
І. Початкова стадія 

 Ознайомлення з бізнесом клієнта, діючою на підприємстві системою 
бухгалтерського обліку 

 Ознайомлення з системою внутрішнього контролю витрат та використання 
прибутку 

 Визначення обсягів робіт, узгодження оплати та складання угоди  

 Складання плану та робочої програми аудиту  

II. Стадія дослідження 

 Перевірка господарських операцій та записів з обліку витрат і використання 
прибутку 

 Коригування плану і робочої програми  

 Оцінювання (аналіз) витрат  

III. Завершальна стадія 

 Оцінювання (аналіз) результатів перевірки  

 Написання звіту, підготовка пропозицій і ознайомлення з ними замовника  

 Складання аудиторського висновку й акта виконання робіт 
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Організація і методика проведення аудиту 

відображається в програмі аудиту, яка є переліком дій аудитора 

на кожному етапі перевірки. Для узагальнення результатів 

перевірки, на основі програми аудиту адміністративних витрат 

розроблені робочі документи, в яких фіксується отримана в ході 

перевірки інформація, і формулюються відповідні висновки про 

виявлені відхилення та порушення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Робочий документ з перевірки правильності кореспонденції 

рахунків з обліку адміністративних витрат 

Зміст 

операції 

За даними 

підприємства 

За даними  

аудитора 

Відхилення та 

виправлення 

Дт Кт 
Сума, 

грн. 
Дт Кт 

Сума, 

грн. 
Дт Кт 

Сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

По закінченню аудиторської перевірки аудитор складає: 

аудиторський висновок та звіт про результати аудиторської 

перевірки. Перед складанням аудиторського висновку аудитор 

остаточно оцінює аргументованість своїх тверджень і доказів.  

Висновки. На основі проведеного дослідження дійшли 

висновку, що перевірені на практиці методи роботи аудитора 

дають змогу не лише удосконалити системи управління 

адміністративними витратами, а й вживати потрібні заходи для 

наведення порядку в документообігу в цілому та значно 

покращити фінансову дисципліну на підприємстві.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність та характеристику гудвілу, 

його основні види. Висвітлено відображення в обліку позитивного і 

негативного гудвілу. 

Ключові слова. Гудвіл, негативний гудвіл, позитивний гудвіл. 

Постановка проблеми. Нестабільність сучасних умов 

функціонування та жорстке конкурентне середовище спонукає 

керівників підприємств до пошуку нових інноваційних форм 

управління. Підвищується інтерес до застосування нових методів 

збільшення прибутку, оскільки ефективність діяльності 

підприємства залежить вже не стільки від матеріальних активів, 

як від нематеріальних переваг. До нематеріальних переваг 

підприємства відносяться: ділова репутація, сталі ділові зв’язки з 

постачальниками, сформована мережа стабільних споживачів 

тощо. Зазначені переваги є складовими елементами такого 

нематеріального активу, як гудвіл. В умовах постіндустріальної 

економіки, що ґрунтується на використанні інтелектуального 

капіталу, питання сутності та оцінки невідчутних активів є 

надзвичайно актуальними [2]. 

Виклад основного матеріалу. Загальноекономічний 

підхід визначає гудвіл як певні активи, які відрізняються від 

звичайних активів тим, що не існує способів відокремити їх від 

інших активів та достовірно оцінити. Тобто, з цієї точки зору під 

гудвілом розуміються переваги, які отримує покупець при 

купівлі існуючого суб’єкта господарювання порівняно зі 
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створенням нового підприємства. А з позицій бухгалтерського 

обліку під гудвілом варто розуміти різницю між ціною 

придбання і вартістю матеріальних активів придбаного 

підприємства, за вирахуванням його зобов’язань при об’єднанні 

балансів цих підприємств. 

У вітчизняній бухгалтерській практиці поняття «гудвіл є 

порівняно новим. Проте, гудвіл у великих компаній є дуже 

вартісним, наприклад, вартість нематеріальних активів у Кока-

Коли становить 96% ринкової вартості компанії. 

Загальновідомо, що для цієї компанії ділова репутація – понад 

усе.  За даними аудиторської компанії Ernst&Young, у структурі 

власності найбільших світових корпорацій ( isney, Microsoft, 

Nike тощо) нематеріальні активи становлять понад половину 

загальної вартості компанії і дане явище має тенденцію до 

збільшення.  

Облік гудвілу виконується згідно Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку № 19 «Об’єднання підприємств» (Наказ 

Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163) із 

останніми змінами і доповненнями. Це Положення (стандарт) 

визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання 

інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злитті 

підприємств, а також регламентує розкриття інформації про 

об'єднання підприємств. 

Згідно із П(с)БО 19 «Об’єднання підприємств» гудвіл - це 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та 

зобов’язань на дату придбання [2]. 

У разі перевищення вартості частки покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і 

зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання виникає 

негативний гудвіл. 

В міжнародній та вітчизняній економіці відображається 

лише придбаний гудвіл, який набуває ознак активу. Внутрішньо 

створений гудвіл активом не визнається і в обліку не 
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відображається. Гудвіл не враховується в балансі підприємства 

до тих пір, поки не відбудеться акт купівлі-продажу 

підприємства.  Однак, позитивний внутрішній гудвіл впливає на 

показники фінансового стану, оскільки потенційні інвестори 

звертають увагу саме на вартість нематеріальних активів.  

Для узагальнення інформації про гудвіл і негативний 

гудвіл, що виникають при придбанні згідно з П(с)БО 19 

«Об’єднання підприємств», призначено рахунок 19 «Гудвіл», 

який має такі субрахунки: 

— 191 «Гудвіл при придбанні» 

— 192  субрахунок виключено 

— 193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)». 

Висновки і пропозиції. Гудвіл є складною та 

малодослідженою категорією, пов'язаною з інтелектуальними 

ресурсами, які здатні до зростання через інтенсивне відтворення 

знань, кваліфікації персоналу та інтелектуального потенціалу 

підприємства. Тому цей об’єкт обліку потребує ретельного 

дослідження. 

Підходи в українській та міжнародній практиці щодо 

ведення бухгалтерського обліку  нематеріальних активів в т.ч. і 

гудвілу принципово відрізняються. З метою уніфікації обліку 

мають бути розроблені єдині підходи до визнання, класифікації 

оцінки та методики обліку гудвілу [3]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Гаташ В. Багатоликий гудвіл. / В. Гаташ. «Дзеркало тижня», №39, 07 

жовтня 2000, 00:00 Електронний ресурс. [Режим доступу]: - 

http://dt.ua/SCIENCE/bagatolikiy gudvil-22104.html/ 

2. Гудвіл Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Електронний 

ресурс. [Режим доступу]: -http://uk.wikipedia.org/wiki/ryBm). 

3. Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства. Економічна природа, 

проблеми оцінки та обліку / Г. Уманців. Електронний ресурс. [Режим 

доступу]: - http://tm-logos.com.ua/stattia 2.html 

4. П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» Наказ Міністерства фінансів 

України 07.07.99N 163  ttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 
 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

245 

 

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Савельєва Діана 

Стрийський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач Пилипенко Л.О. 

 
Анотація. У статті розглянуто поняття ринку праці та його 

особливості розвитку в Україні. 

Ключові слова: ринок праці, вакансія, резюме, конкуренція, 

роботодавці, скорочення. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження даної 

теми зумовлена тим, що в сучасних умовах  розвитку економіки 

особливої актуальності набувають проблеми ефективної 

зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і 

запобігання масового безробіття. 

Виклад основного матеріалу.  Сукупність економічних 

відносин, форм і методів погодження і регулювання інтересів 

безпосередніх виробників і роботодавців, пов'язаних з 

організацією, використанням і оплатою найманої праці, 

створюють ринок праці.  

Загальні тенденції ринку праці в Україні станом на 

2013 р. : 

  Докризова політика щорічного тотального перегляду 

зарплати або індексацій у більшості компаній не 

проводиться. Зарплати підвищуються точково, найбільш 

цінним спеціалістам і в основному за рахунок економії. 

Або в окреслених державним регулюванням рамках, але, 

як правило, не більше 10%. 

  Тотальних скорочень на ринку нема, і поки не 

передбачається. З іншого боку, є перетікання ресурсів і 

оптимізація штату відповідно до актуальних потреб 

компанії, і, як наслідок, відчуття нестабільності у 

багатьох співробітників. За рахунок цього, а також за 

рахунок зростання окремих галузей на ринку праці, 

спостерігається невелика позитивна динаміка — на 20% 

більше вакансій у порівнянні з минулим роком. 



Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за                        

 результатами досліджень у 2013 році 

246 

 

  У зв’язку з обмеженими можливостями для матеріальної 

мотивації, особливого значення набувають програми 

нематеріальної мотивації, де новим трендом стає 

можливість працювати за гнучким графіком або частково 

з дому. У виробництві основна роль належить 

нематеріальній мотивації в розширенні соціальної 

інфраструктури виробництва. 

  Попит на молодих спеціалістів присутній, але далеко не в 

усіх компаніях.  

  На ринку праці України затребувані програмісти, а 

також ті, хто вміє виробляти й продавати. Для таких 

спеціалістів пропонують найбільшу кількість вакансій, і 

серед них найнижчий рівень конкуренції. 

  Конкуренція на ринку праці України складала більше 

двох осіб на одне робоче місце.  

Найбільш динамічно в 2013 році збільшувалась кількість 

вакансій для робочого персоналу, кваліфікованих співробітників 

виробничих компаній і молодих спеціалістів. 

Регіони: 
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Загалом регіональна структура незмінна — з великим 

відривом лідирує Київ, до п’ятірки регіонів, найбільш 

популярних серед роботодавців і пошукачів, входять Донецьк, 

Дніпропетровськ, Харків, Одеса, АР Крим і єдине місто Західної 

України — Львів. На частку решти регіонів припадає не більше 

14% вакансій. У 2013 році можна помітити тенденцію до 

зниження домінування Києва. Частка столиці у порівнянні з 

2012 роком знизилась на 13% і складає всього 45%. 

Рейтинг запитів роботодавців: 

 
 

Роботодавці найчастіше шукають кандидатів на посаду 

менеджерів з продажів. Найбільш популярними пошуковими 

запитами в роботодавців України є менеджер з продажу (2,6% 

від загальної кількості запитів), менеджер з персоналу (1,2%), 

юрист (0,8%), головний бухгалтер і бухгалтер (0,7%), секретар 

(0,6%). Сумарно частка спеціалістів із продажів у рейтингу 
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запитів — більше 40% (враховуючи всі можливі формулювання 

назви цієї професії). 

Рейтинг запитів шукачів: 

Найбільш популярними пошуковими запитами в шукачів 

України є бухгалтер (2,2% від загальної кількості запитів), 

юрист (2,1%) і водій (1,6%). Трійка лідерів незмінна з 2012 року. 

 

 
 

Висновки і пропозиції.  Минулий рік склався досить 

непросто для ринку праці. Враховуючи політичні й економічні 

потрясіння, до кінця року спостерігалося зниження активності 

роботодавців. Проте навіть це не змінило тенденцію позитивної 

динаміки. Більшість експертів згодні — тенденції 2014 року не 

будуть кардинально відрізнятися від трендів 2013 року. 

Прогнозують: подальшу оптимізацію,стабільність, що передусім 

передбачає відсутність активного зростання штатів і зарплат, 

орієнтацію на програми нематеріальної мотивації як спосіб 
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компенсувати низький рівень зростання зарплат, орієнтацію на 

роботу й підготовку молодих спеціалістів. 
 

Список використаних джерел: 
1. Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. — К., 2000. 

2. Дані, отримані з Департаменту виробничої політики та колективно-
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ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Самборська Наталія 

Стрийський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: магістр, викладач 1 категорії Виваль Н.В.  

 
Анотація. У статті розглянуто сутність дебіторської та 

кредиторської заборгованості, описано проведення обліку дебіторської 

заборгованості,розглянуто резерв сумнівних боргів, проведений порівняльний 

аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 
 Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська 

заборгованість, сумнівний борг. 

Постановка проблеми. Дебіторська і кредиторська 

заборгованість виникає при незбігу в часі появи зобов’язань за 

розрахунками та виконання цих розрахунків у відносинах 

підприємства з покупцями, постачальниками, фінорганами, 

підрядчиками, працівниками, органами соцстрахування, 

підзвітними особами. Дебіторська заборгованість становить 

значну питому частку в складі поточних активів та істотно 

впливає на фінансовий стан підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Дебіторська 

заборгованість - це заборгованість інших підприємств, установ, 

а також фізичних осіб підприємству, діяльність якого 

аналізується. В балансі підприємства відображається в складі 

активів (рядки 160-210 балансу). Дебіторська заборгованість 

поділяється на довгострокову і короткострокову. 

http://hh.ua/
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Для обліку сум дебіторської заборгованості 

застосовується декілька видів оцінок: 

 1. Дисконтована вартість майбутніх платежів, що 

очікуються для погашення цієї заборгованості. Оцінка за 

дисконтованою вартістю майбутніх платежів застосовується 

орендодавцями для відображення платежів за договорами 

фінансової оренди. Інакше кажучи, сума таких платежів повинна 

відображатися в сумі чистих інвестицій в оренду, що дорівнює 

загальній сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої 

ліквідаційної вартості за вирахуванням незаробленого 

фінансового доходу. У міжнародній практиці широко 

застосовується така оцінка. Що стосується українського 

бухгалтерського обліку, то до прийняття П(С)БО 14 "Оренда" 

застосування цієї оцінки неможливе. 

2. Чиста реалізаційна вартість. Оцінка за чистою 

реалізаційною вартістю застосовується для поточної 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і 

послуги, Значення цієї оцінки полягає в наступному. 

Підприємство, відвантажуючи продукцію або товари, 

виконуючи роботи або надаючи послуги, не завжди отримує 

оплату від покупців і замовників негайно. Воно змушене йти на 

певний ризик для того, щоб збільшити обсяг своєї реалізації в 

умовах конкуренції. По суті, підприємство надає своїм 

покупцям комерційний кредит. У таких умовах завжди 

залишається ймовірність того, що оплата від покупця не 

надійде. У той же час відповідно до принципу нарахування в 

момент відвантаження товарів (продукції), виконання робіт або 

надання послуг підприємство повинне визнати дохід від їх 

реалізації. У дохід включаються також борги, що, імовірно, 

ніколи не будуть оплачені. Це призводить до того, що реальний 

дохід, який отримає підприємство в майбутньому, 

необгрунтоване завищується на суму зазначених боргів. Тому 

при визнанні доходу від реалізації його необхідно зменшити на 

суму сумнівних боргів. 
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3. Первісна вартість. Оцінка за первісною вартістю 

застосовується для всіх видів довгострокової і поточної 

дебіторської заборгованості, які не є заборгованістю за 

продукцію, товари, роботи чи послуги, або очікуваними 

платежами за договорами фінансової оренди. 

Сумнівний борг (Debt)– поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. За кожною групою заборгованості визначається 

коефіцієнт сумнівності. Резерв сумнівних боргів визначається як 

сума / добутків заборгованості за кожною групою на відповідні 

коефіцієнти сумнівності.  

У процесі виробничої діяльності часто трапляються 

випадки, коли кредиторська заборгованість значно перевищує 

дебіторську. Деякі економісти-теоретики вважають, що це 

свідчить про раціональне використання коштів, ніж вилучає з 

нього. Проте, бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію 

тільки негативно, оскільки підприємство мусить погашати свої 

борги незалежно від стану дебіторської заборгованості. 

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської 

заборгованості розраховується як відношення кредиторської 

заборгованості до дебіторської заборгованості. Значення 

коефіцієнта повинно бути менше 1,0. Якщо кредиторська 

заборгованість перевищує дебіторську заборгованість, 

необхідно з'ясувати причини такого стану.Від'ємне значення 

показника говорить про відсутність оборотних коштів, а його 

розмір характеризує мінімальну суму на поповнення оборотних 

коштів. Високе значення показує, що ресурси заморожені в 

оборотних коштах. 

Висновки і пропозиції. Дебіторська заборгованість має 

значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на 

фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської 

заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли 

іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.  
Список використаних джерел: 
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НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

ЗГІДНО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

Семенюк Ольга 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Брик Г.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто суть і значення амортизації в 

процесі відновлення основних засобів на підприємстві. Охарактеризовано 
основні методи нарахування амортизації, проаналізовано їх переваги і 

недоліки.  

Ключові слова: амортизація, амортизаційна політика, основні 

засоби, методи нарахування амортизації. 

Постановка проблеми. В умовах переходу до ринкових 

відносин, питання, що пов’язані зі змінами в обліку та аналізі 

господарської діяльності, стали предметом глибокого 

економічного дослідження. Особливо важливе значення в 

механізмі відтворення основних засобів має амортизація, 

оскільки вона, з одного боку, є елементом виробничих витрат, 

що включається в собівартість продукції, а з іншого – є 

джерелом коштів для реновації (відновлення) основного засобу 

нерідко на якісно новій основі. Саме в таких умовах 

дослідження порядку нарахування амортизаційних відрахувань 

має важливе значення.  

Виклад основного матеріалу. Амортизація – це 

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного 
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використання (експлуатації). Таке визначення амортизації 

подається у П(С)БО 7 «Основні засоби» та у Податковому 

кодексі України (ст.14.1.3) [4; 5]. 

Амортизаційна політика підприємства – це 

цілеспрямована діяльність з вибору та застосування одного з 

можливих методів амортизації з метою максимізації обсягу 

власних фінансових ресурсів протягом амортизаційного періоду. 

Формування амортизаційної політики пов’язане з вибором 

методу нарахування амортизації [1]. Законодавство України 

передбачає п’ять методів нарахування амортизації: 

прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості, метод 

прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і 

виробничий (рис.1)  

Рис. 1. Характеристика методів нарахування амортизації 

 

Кожен із вище перерахованих методів нарахування 

амортизації має свої переваги та недоліки, які необхідно 

враховувати кожному підприємству індивідуально (табл. 1)  
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Таблиця 1 

Переваги та недоліки методів нарахування амортизації 
Метод 

нарахування 

амортизації 

Переваги Недоліки 

Прямолінійний 

метод 

Простота застосування. Недоліком цього методу є 

те, що, сума амортизації не 

залежить від обсягів 
виробленої продукції, що 

не дозволяє реально 

розрахувати собівартість. 

Метод 

зменшення 

залишкової 

вартості 

Основна частина 

амортизаційних відрахувань 

припадає на перші роки 

експлуатації, що є 

виправданим у випадку 

швидкого морального 

старіння  основних засобів. 

В перші роки застосування 

зростає показник 

собівартості продукції 

(товарів, робіт, послуг). 

Метод 

прискореного 

зменшення 

залишкової 
вартості 

Основна частина 

амортизаційних відрахувань 

припадає на перші роки 

експлуатації, що є 
виправданим у випадку 

швидкого морального 

старіння об’єкта основних 

засобів. 

При застосуванні даного 

методу в перші роки 

експлуатації об’єкта 

основних засобів показник 
собівартості завищується. 

Недоліком також є 

складність розрахунку 

Кумулятивний 

метод 

На відміну від інших 

прискорених методів суми 

нарахування, зменшення 

амортизаційних сум 

відбувається рівномірно. 

При застосуванні даного 

методу сума  амортизації 

не залежить від обсягів 

виробленої продукції, що 

не дозволяє реально 

розрахувати собівартість. 

Виробничий 

метод 

При застосуванні даного 

методу можна реально 

оцінити стан об’єкту основних 

засобів та сума 

амортизаційних відрахувань 
пропорційна обсягу 

випущеної продукції (товарів, 

робіт, послуг). 

Застосування  методу 

обмежене тим, що не 

завжди можливо визначити 

виробничу потужність 

об’єкта протягом всього 
терміну його експлуатації 
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Розглянуті методи нарахування амортизації використовуються 

для різних груп основних засобів.  

Згідно Податкового кодексу основні засоби та інші 

необоротні активи для цілей податкового обліку і відповідно 

нарахування амортизації поділені на 16 груп. Основні засоби 

потрапляють у перші  9 класифікаційних груп із чітко 

визначеним терміном використання (табл. 2) 

Таблиця 2 

Класифікація основних засобів згідно Податкового Кодексу  
 

Основні засоби  

Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання 

№ 

групи 

Назва Років 

1 Земельні ділянки 3 

2 Капітальні витрати на поліпшення земель, 

не пов’язані з будівництвом 

15 

3 Будівлі 20 

3 Споруди 15 

3 Передавальні пристрої 10  

4 Машини та обладнання електронно-

обчислювальні машини, інші машини для 

автоматичного оброблення інформації, 

пов’язані з ними  засоби зчитування або 
друку інформації пов’язані з ними 

комп’ютерні програми (крім програм, 

витрати на придбання яких визнаються 

роялті, та/або програм, які визнаються 

нематеріальним активом), інші 

інформаційні системи, комутатори, 

маршрутизатори, модулі, модеми, 

джерела безперебійного живлення, 

телефони, мікрофони, рації, вартість яких 

перевищує 2500 гривень  

5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 Транспортні засоби 5 

6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 

7 Тварини 6 

8 Багаторічні насадження 10 

9 Інші основні засоби 12 
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Підприємство самостійно обирає метод нарахування 

амортизації в цілях оподаткування та зазначає його в Наказі про 

облікову політику.  

Згідно Податкового кодексу нарахування амортизації 

окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного 

за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних 

засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних 

матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.  

Нарахування амортизації призупиняється на період його 

виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на 

підставі документів, які свідчать про виведення таких основних 

засобів з експлуатації. 

Амортизація основних засобів здійснюється до 

досягнення залишкової вартості об'єкта на рівні його 

ліквідаційної вартості. 

 Перелік груп основних засобів та методи амортизації, що 

можна до них застосовувати показано в табл. 3 

Таблиця 3 

Методи нарахування амортизації за групами основних 

засобів  
Групи 

основних 

засобів  

 

Прямолі- 

нійний 

Зменшення 

залишкової 

вартості 

 

Прискорене 

зменшення 

залишкової 

вартості 

Кумулятив- 

ний 

Виробни-

чий 

1 - - - - - 

2 + + - + + 

3 + + - + + 

4 + + + + + 

5 + + + + + 

6 + + - + + 

7 + + - + + 

8 + + - + + 

9 + - - - + 
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Слід зауважити, що амортизація на об'єкти групи 9 

нараховується за прямолінійним або виробничим методами, а на 

основні  засоби  групи 1, до якої входять земельні ділянки та 

інші природні ресурси, амортизація  не нараховується.   

Підприємство може нараховувати амортизацію в цілях 

оподаткування одним методом, а в цілях складання фінансової 

звітності – іншим, але це вплине на такий показник як 

собівартість реалізованої продукції. Для більшості суб’єктів 

господарювання така практика нарахування амортизації не 

використовується. Для цілей фінансового і податкового обліку 

використовується, як правило, лише прямолінійний метод. 

Висновки і пропозиції. Амортизація  це економічний 

процес, що  кількісно відображає втрату основними  засобами 

своєї  вартості, яка амортизується,  та  її  систематичний 

розподіл (перенесення) на  заново  створений продукт (виконану 

роботу, надану послугу) протягом строку їх корисного 

використання. Вміла амортизаційна політика зі сторони 

підприємства дозволяє  через прискорення чи уповільнення 

темпів формування грошових потоків впливати на темпи і 

пропорції відтворення основних засобів.  
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД  

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сиротюк Катерина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: д. е. н., професор Костирко І.Г. 

 
Анотація. Досліджено структуру операційних витрат та 

особливості формування операційного прибутку підприємств. Вказано на 
зміни, що відбулися в обліку фінансових результатів, у зв’язку з прийняттям 

Податкового кодексу. Запропоновано розробити єдину методику щодо 

обліку доходів і витрат.  

Ключові слова: облік, доходи, витрати,  фінансові результати, 

операційна діяльність, прибуток, збиток. 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік 

фінансових результатів покликаний створити належні умови 

менеджерам для здійснення відповідного контролю виконаних 

господарських операцій, не лише оперативно реагуючи на зміни, 

що відбуваються на самому підприємстві, а також передбачаючи 

й уникаючи небажаних ситуацій, пов’язаних зі змінами в 

зовнішньому середовищі. 

Головною спонукальною основою кожного підприємства 

та вагомою метою господарської діяльності є одержання 

доходів. За сприяння системи бухгалтерського обліку постійно 

та цілеспрямовано здійснюється формування інформації про 

доходи від операційної діяльності. Фінансові результати, 

отримані в результаті такої діяльності, за умови ефективної її 

організації займають найбільшу частку в загальному обсязі 

прибутку. Правильне відображення доходів і витрат, що 

формують фінансові результати від операційної діяльності, 

значно впливають на суму податку на прибуток і отримання 

кінцевого результату. 

Виклад основного матеріалу. Операційна діяльність – 

це основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Основна діяльність визначається згідно з НП(С)БО 1   «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності» як операції, пов'язані з 

виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), 

що є головною метою створення підприємства і забезпечують 

основну частку його доходу [1]. 

Загальноекономічна суть фінансових результатів полягає 

у порівнянні доходів та витрат звітного періоду. Причому, 

витрати – це вартість ресурсів, інвестованих в оборот для 

досягнення економічної вигоди – доходу. Звідси, якщо 

діяльність підприємства ефективна, то фінансові результати 

проявляються у вигляді прибутку, в протилежному випадку – у 

вигляді збитків, які ставлять під загрозу існування 

господарюючого суб’єкта  

Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється: 

за видами діяльності та за елементами (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 1. Структура операційних витрат і їх склад за елементами 

 

У бухгалтерському обліку доходи відображаються в сумі 

справедливої вартості активів, що отримані (підлягають 

отриманню). У процесі дослідження з’ясовано, що оцінка за 

справедливою вартістю носить суб’єктивний характер. 

Економічна інформація про об’єкти обліку, вартість яких 

визначена за справедливою вартістю, не може бути 

об’єктивною. З цього випливає, що даний метод оцінки не 

відповідає одній з основних вимог до облікової інформації, яка 

Операційні витрати Елементи операційних витрат 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

Матеріальні витрати 

Витрати на оплату праці 

Відрахуванннна соціальні заходи 

Амортизація 

Інші операційні витрати 
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формується в системі бухгалтерського обліку: поняття 

справедливої оцінки не є коректним. Оцінка об’єктів обліку за 

ринковою вартістю повинна мати місце для надання інформації 

керівництву підприємства про ситуацію, що склалась на ринку, 

але при цьому бути як додатковий підхід для покращення 

показників управлінської звітності, а не фінансової. 

На основі узагальнення та систематизації теоретичних 

основ і практики ведення обліку доходів та посилаючись на 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» зосередимо увагу на трьох 

основних складових доходу, отриманого від 

сільськогосподарської діяльності [3] (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Встановлені проблеми визначення доходу від 

сільськогосподарської діяльності 

 

Механізм формування прибутку від операційної 

діяльності складається з двох етапів: формування валового 

прибутку – як різниця чистого доходу і собівартості продукції; 

Складові доходу, отриманого від сільськогосподарської діяльності 
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коригування валового прибутку в сторону збільшення на 

величину інших операційних витрат. 

Прохар Н. В. розглядає прибуток як економічну 

категорію, яка має кількісну та якісну сторону в їх діалектичній 

єдності, й розкриває суть прибутку (збитку) [4]. 

На рис. 3 зображено механізм формування операційного 

прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механізм формування операційного прибутку 
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Управління операційним прибутком підприємства включає 

такі складові: визначення обсягу продажу, який забезпечує 

беззбиткову операційну діяльність; використання операційного 

лівериджу в обґрунтуванні шляхів збільшення прибутку; 

проведення операційного аналізу для оцінки впливу різних 

чинників на обсяг прибутку. 

З прийняттям Податкового кодексу в обліку відбулись 

зміни, що були спрямовані на усунення невідповідності між 

бухгалтерським та податковим обліком. Серед них можна 

виділити: відміну правила «першої події», застосування якого 

призводило до оподаткування віртуального прибутку 

підприємства і запровадження правила нарахування; відмову від 

особливих «податкових» понять на користь термінології, що 

використовується у бухгалтерському обліку; зміни в порядку 

визначення витрат [2]. Так відсутність єдиної нормативної бази  

для обліку доходів і витрат від операційної діяльності 

призводить до проблем визнання та відображення таких об’єктів 

в обліку. До того ж, від того як підприємство відобразить в 

обліку фінансові результати, залежить величина їх податку на 

прибуток. Тому вирішенням цієї проблеми на даному етапі може 

бути закріплення в обліковій політиці порядку ведення обліку 

для цілей оподаткування. 

Висновки. Отже, облік має важливе значення при 

визначені доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню і тому 

повинен бути організований на відповідному рівні, що зменшить 

коло проблем при визнанні і відображенні доходів та витрат. В 

результаті можна буде розробити єдину методику щодо обліку 

відповідних об’єктів, їх оподаткування що полегшить складання 

податкової звітності на базі бухгалтерського обліку, наблизить її 

до світових стандартів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СТАТУТНОГО І РЕЗЕРВНОГО 

КАПІТАЛУ 

Скочиляс Марія 

Вишнянський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Клебан О.Д. 

 
Анотація. У статті розкрито сутність та значення статутного і 

резервного капіталу, як основні складові власного капіталу суб’єкта 

економічних відносин і необхідні передумови для подальшої підприємницької 

діяльності. 
Ключові слова: капітал, статут, прибуток, статутний капітал, 

акції, резервний капітал, внески учасників. 

Постановка проблеми. Статутний капітал є одним з 

найважливіших показників, що дозволяють отримати уявлення 

про розміри і фінансовий стан економічних суб'єктів. Це один з 

найбільш стійких елементів власного капіталу організації, 

оскільки зміна його величини допускається в строго 

визначеному порядку, встановленому законодавчо. Статутний 

капітал організації - джерело формування засобів організації, 

який потрібен йому для виконання статутних зобов'язань. Це 

стартовий капітал для виробничої діяльності з метою одержання 

надалі прибутку.  

Виклад основного матеріалу. Формування статутного 

капіталу пов'язано з цілями створення організації і її 

організаційно-правовою формою. Згідно з Цивільним кодексом  

статутний капітал, в залежності від організаційно-правової 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
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форми підприємства, може виступати у вигляді: статутного 

капіталу, статутного фонду, складеного капіталу, пайового 

фонду. 

Статутний капітал - сукупність у грошовому вираженні 

внесків (часток, акцій за номінальною вартістю) засновників 

(учасників) у майно організації при її створенні для 

забезпечення діяльності в розмірах, визначених установчими 

документами. Формується в господарських товариств: 

акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю.  Пайовий фонд - сукупність пайових внесків 

членів виробничого кооперативу для спільного ведення 

підприємницької діяльності, а також придбаного і створеного в 

процесі діяльності [1]. 

Згідно з чинним законодавством, внеском у статутний 

капітал товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі 

або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. Не 

грошові внески, що вносяться до статутного капіталу, можна 

умовно поділити на кілька груп. Так, в якості внеску можуть 

бути внесені речі, що становлять основну категорію майна. При 

цьому жодних законодавчих обмежень за призначенням та 

кількістю переданих речей не існує. 

Статутний капітал господарського товариства повинен 

бути повністю оплачений протягом одного року з моменту 

державної реєстрації, господарські товариства самі визначають 

цей термін у своїх установчих документах, а статутний фонд 

унітарних підприємств повинен бути повністю оплачений вже 

до моменту реєстрації. Більше того, статутний капітал може 

бути збільшений у процесі функціонування підприємства, і при  

цьому він вже виступає не як початковий джерело, а як джерело 

залучення додаткових ресурсів [2]. 

Резервний капітал створюється відповідно до 

законодавства та установчих документів організації на покриття 

можливих у майбутньому непередбачених збитків, втрат. 

Резервний капітал - це так званий запасний фінансовий джерело, 
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що створюється як гарантія безперебійної роботи підприємства і 

дотримання інтересів третіх осіб.  

Формування резервного капіталу може носити 

обов'язковий і добровільний характер. У першому випадку він 

створюється відповідно до законодавства, а в другому - 

відповідно до порядку, встановленого в установчих документах 

підприємства, або з його обліковою політикою. В даний час 

створення резервного капіталу є обов'язковим тільки для 

акціонерних товариств і підприємств з іноземними інвестиціями. 

Якщо в установчих документах не передбачений пункт 

створення резервного фонду, то підприємство не має право його 

створювати [4]. 

Інформація про величину резервного капіталу в балансі 

підприємства має надзвичайне значення для зовнішніх 

користувачів бухгалтерської звітності, які розглядають 

резервний капітал, як запас фінансової міцності підприємства. 

Недостатня величина обов'язкового резервного капіталу 

свідчить або про недостатність прибутку, або про використання 

резервного капіталу на покриття збитків. Розмір резервного 

фонду повинен бути не менше 15% від статутного капіталу 

підприємства, а для підприємств з іноземними інвестиціями не 

більше 25% від статутного капіталу. Згідно з законодавством 

спрямована до резервного фонду сума не повинна зменшувати 

розмір податку з прибутку більш ніж на 50% [3].  

Кошти резервного фонду призначені для покриття 

балансового збитку за звітний рік, для погашення облігацій і 

викупу акцій акціонерного товариства при відсутності інших 

засобів. Резервний фонд створюється підприємствами також і на 

випадок припинення їх діяльності для покриття кредиторської 

заборгованості. Ні на які інші цілі використовувати "резервні" 

гроші не можна.  

Висновки і пропозиції. Економічна роль статутного 

капіталу полягає у створенні матеріальної бази для формування і 
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розвитку товариства. За рахунок статутного капіталу 

створюються основні та оборотні фонди товариства. 

Економічна роль резервного  капіталу полягає у тому, що 

він призначений для покриття можливих збитків по операціях і 

послугах, які надає чи виконує банк. Наявність резервного 

капіталу забезпечує фінансову стійкість банку, що, в свою чергу, 

позитивно впливає на підвищення його платоспроможності і 

зменшує вірогідність банкрутства [2]. 
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Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гнатишин Л.Б. 

 
Анотація. Автоматизовану облікову систему визнано пріоритетним 

напрямком вдосконалення процесу обробки інформації. Визначено місце 

бухгалтерських компютерних программ в системі облікового забезпечення 

управління підприємством. Представлено критерії вибору бухгалтерського 

програмного забезпеченя та пропозиції щодо його  впровадження.     

Ключові слова: бухгалтерський облік, користувачі інформації, 

автоматизована облікова система, інформаційні технології, методи 
бухгалтерського обліку. 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік на 

сучасному сільськогосподарському підприємстві неможливий 

без застосування інформаційних технологій. Із впровадженням 
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комп’ютерних інформаційних  облікових систем, бухгалтери 

отримують численні переваги і виграє підприємство в цілому. 

Облікова праця стає творчою, спрямованою на організацію 

обліку та його вдосконалення. Сьогодні на вітчизняному ринку 

представлено велику кількість програмних продуктів для 

бухгалтерії. Усі вони відрізняються між собою методами 

вирішення задач, конфігурацією, вартістю.  

Виклад основного матеріалу. Серед значної кількості 

бухгалтерського програмного забезпечення, що пропонується 

підприємствам, можна виділити декілька, які претендують на цю 

роль. Беззаперечні лідери у цій області: «1C», «Акцент», 

«Парус», «ФБР», «БЕСТ». Після порівняльного аналізу цих 

програм, ми припускаємо, що боротьба за лідерство в найближчі 

роки відбудеться між програмами «Акцент» і 

«1C:Підприємство». На основі таких критеріїв, як продуманість 

системи, швидкість роботи, можливість побудови довільних 

звітів без написання додаткових програм «Акцент» випереджає 

«1C». А за обсягами продажу, доходів, популярності у 

користувачів безумовним лідером є програма «1С».  

Як свідчить практика впровадження на російських та 

українських підприємствах, віддачу від інвестицій в 

автоматизовану систему управління отримують за рахунок [1]: 

 наскрізного    і    своєчасного    оперативно-виробничого 

планування й обліку виробництва, що дає змогу на 20-30 % знизити 

втрати безпосередньо в цехах; 

 зменшення рівня запасів на складах - на 20-25% 

(через 5-6 місяців після запуску системи); 

 уникнення   необлікованих   недостач   (3-5% від рівня 

запасів); 

 зниження необгрунтованої видачі матеріалів в цехи 
(на 10-15%); 

 зменшення витрат допоміжних матеріалів на 20-30%; 

 зниження собівартості продукції за рахунок 

скорочення цехових і загальногосподарських витрат - на 3-5%; 
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 зниження дебіторської заборгованості за рахунок її 
всебічного, персоніфікованого контролю (на десятки відсотків); 

 зменшення необгрунтованих знижок при 

відвантаженні товару (3-5% відвантажень). 

Крім того, основні переваги технології автоматизованої 

обробки інформації прослідковуться на всіх етапах ситеми 

бухгалтерського обліку. Також, що суттєво, забезпечується 

автоматизованй режим застосування всх методів 

бухгалтерського обліку для опрацювання, систематизації, 

групування та узагальнення економічної інформації (табл. 1).  

Таблиця 1 
Переваги автоматизованої обробки облікової інформації [2,3] 

Методи  

бухгалтерського 

обліку 

 

Спосіб обробки облікової інформації 

 

Паперовий 

 

Автоматизований 

1 2 3 

1. Первинне 

документування: 
а) тип носіїв 

первинної 

інформації 

Паперові носії 

первинної інформації 

Електронні (магнітні, оптичні) носії 

первинної інформації: електронні 
первинні документи, смарт-картки, 

штрихові коди 

б) проектування та 

створення форм 

первинних 

документів 

Конструювання папе-

рових форм первин-

них документів з ура-

хуванням відповідних 

стандартів; викорис-

тання готових бланків 

документів 

За допомогою програмних засобів 

можливе створення двох форм 

кожного первинного документа: 

форми, пристосованої для введення 

необхідних реквізитів до 

комп'ютерної бази даних, і форми 

для роздруковування документів на 

папері 

в) встановлення 

порядку здійснення 
записів у 

первинних 

документах             

Розробка інструкцій із 

заповнення первинних 
документів 

Заповнення документів відбувається 

відповідно до алгоритму з 
автоматичним розрахунком ряду 

реквізитів та контролем за 

правильністю їх введення 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

г) виписування 

первинних 

документів 

Рунне виписування 

документів, після 

цього - передача їх 
до бухгалтерії та 

обробка 

Створення електронних документів 

під час здійснення господарських 

операцій та одночасна їх обробка і 
накопичення  

2. Інвентаризація Ручний 

перерахунок 

Застосування технічних засобів 

(сканерів штрихових кодів) 
3. Оцінка (методи 

списання, 

амортизації) 

активів 

Використання 

найменш трудо-

місткого із методів 

(ФІФО, середньої, 

фактичної собівар-

тості тощо; для 

необоротних 

активів - вибір по-

ддаткового методу 
амортизації) 

Програмна реалізація 

найоптимальнішого способу оцінки, 

використання різних способів 

оцінки для різних груп 

матеріальних цінностей, 

необоротних активів та інших 

об'єктів обліку 

4. Калькулювання Обмежена 

номенклатура 

статей виробничих, 

адміністративних і 

цехових витрат, 

способу кальку-

лювання виробів 

тощо 

Побудова багаторівневих розрізів 

статей витрат, необхідних для 

потреб управління. Можливість 

використання кількох розрізів 

обліку (в розрізі виробничих 

підрозділів, видів продукції, статей 

та елементів витрат, переділів) 

5. План рахунків та 

аналітичний облік 

Ієрархічна струк-

тура субрахунків та 
обмежена номен-

клатура аналі-

тичних рахунків 

Використання кількох планів 

рахунків, розробка багаторівневої 
ієрархічної та багатовимірної 

паралельної структур субрахунків 

та аналітичних рахунків 

 

Висновки і пропозиції. Застосування автоматизованих 

систем посилює функцію контролю правильності, законності, а 

іноді й економічної доцільності бухгалтерських операцій 

(записів), не підвищуючи трудомісткості ведення обліку. Це 

досягається попереднім програмуванням відповідних 

перевірочних нормативів та алгоритмів. При цьому 
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автоматизована інформаційна система забезпечує безперервний 

контроль як складання документів, так і поточних облікових 

записів. У цілому, незважаючи на наведені проблеми, ми 

вважаємо, що альтернативи інформаційним обліковим 

технологіям немає. І це стосується підприємств будь-яких 

розмірів і видів діяльності.  

 
Список використаних джерел: 

1. Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві : курс 
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ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ПРОГРАМ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8.2» ТА  

«ФІНАНСИ БЕЗ ПРОБЛЕМ» 

Сорока Христина 

Вишнянський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач вищої категорії Клебан О.Д. 

 
Анотація. В статті розглянуто можливості комп’ютерних 

програм, що використовуються для ведення обліку, розкритий механізм їх 

застосування і відображена порівняльна характеристика цих видів 

програмного забезпечення. 
Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні технології, 

автоматизація, журнал операцій, структуризовані довідники, безперервний 

документообіг. 

Постановка проблеми. Результативність роботи будь-

якого підприємства в наш час багато в чому залежить від вибору 

програмного забезпечення. В даному напрямі було створено два 

різновиди програм, а саме: ті, що базуються на 

автоматизованості більшості облікових та аналітичних процесів, 

а також програми-конструктори, що дають відносну свободу у 

виборі дій. В умовах, коли на економічному просторі працюють 

http://svyaznoy.ru/
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різноманітні господарські суб’єкти – юридичні та фізичні особи, 

звітність стає основним джерелом інформації [1]. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомим 

представником бухгалтерських програм з високою 

автоматизацією процесів являється програма «1С: Бухгалтерія 

8.2», тоді як однією з найвідоміших програм-конструкторів є 

розроблена у 1991 році і удосконалена у відповідності з 

сучасними технологіями програма «Фінанси без проблем». В 

таблиці 1 представлено сильні та слабкі сторони програмного 

пакету «Фінанси без проблем». [1] 

Головною характеристикою «ФБП», є універсальність 

цієї програми, що дозволяє використовувати її у різних галузях 

економіки, для розв’язання найрізноманітніших задач 

бухгалтерського обліку. «ФБП» не потребує особливих знань 

щодо її використання, її мова є простою ї доступною для 

користувача. [2] 

Таблиця 1 

          Переваги та недоліки програми «Фінанси без проблем» 
Переваги 

1. Надвисока швидкість обрахунків 

2. Здатність пристосовуватись до конкретної облікової задачі 

3. Програма не вимагає високоспеціалізованих знань і навиків 

4. Можливість використання у різних галузях народного господарства 

5. Застосування переваг динамічного обліку 

6. Надійність збереження даних та захищеність від помилок 

7. Програма не вимагає використання потужних комп’ютерів і мереж 

8. Доступність для друку будь-яких файлів 

Недоліки 

1.ФБП – це програма, що вимагає вміння створювати потрібні 

налаштування. 

2. Вимагає часу на побудову потрібних звітів 

3. Складнощі зі створенням документів, де відображені (курс валют, ціни 
ресурсів) у часі 

4. Записи у журналі операцій можуть не поміщатись у вибране поле 

*Складено на основі джерела [2]. 

 

http://svyaznoy.ru/
http://alpari.ru/
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Всі операції, що виникають у процесі господарської 

діяльності можна заносити у спеціальний журнал операцій, де 

відображається лише дата, зміст операції і сума коштів. Самі ж 

бухгалтерські проводки відображаються у дереві операцій, яке 

створюється після побудови плану рахунків. У «ФБП» можна 

друкувати як первинну документацію, звіти, так і дерево 

операцій, план рахунків, обороти коштів на рахунках. [2] 

Велика розповсюдженість програми «1С: Бухгалтерія 

8.2» пояснюється присутністю в ній готових шаблонів, 

алгоритмів, налаштувань, що побудовані на базі новітній SQL 

технологій [3]. За лічені хвилини можна підготувати потрібні 

звітні документи чи роздрукувати первинну документацію, 

інформація ж зберігається у системі зручних структуризованих 

довідників. Проте «1С: Бухгалтерія 8.2» не притаманна висока 

гнучкість у пристосуванні до низки облікових задач, до того ж 

для її впровадження потрібні комп’ютерні системи високої 

потужності. [3] Переваги і недоліки програми «1С: Бухгалтерія 

8.2» відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Переваги та недоліки програми «1С: Бухгалтерія 7.7» 
Переваги 

1. Наявність готових налаштувань 

2. Одержання потрібної документації з мінімальними затратами часу 

3. Відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів 

4.Максимально відповідає поставленим завданням 

Недоліки 

1. Неможливість ведення обліку в динаміці 

2. Відносно не найвища швидкість проведення обрахунків 

3. Програма 1С не універсальна, розроблені версії для кожного виду діяльності 

*Складено на основі джерела [3]. 

 

Висновки і пропозиції. Отже, можна говорити про 

очевидні переваги, так і недоліки програм-конструкторів та 

майже повністю автоматизованих систем. Тому доцільно 

застосовувати комбіноване програмне середовище. Як уже 

зазначалося, одним із нечисленних недоліків програмного 

http://svyaznoy.ru/
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середовища «ФБП» є досконале знання користувачем всіх 

тонкощів облікового процесу. Крім того динамічний облік, 

гнучкість і швидкість обрахунків допоможуть вищому 

адміністративному персоналу проводити не лише 

бухгалтерський облік, але прогнозування, планування та аналіз 

фінансового стану підприємства та фінансових результатів. «1С: 

Бухгалтерія 8.2» у свою чергу дозволить проводити 

безперервний документообіг без зайвих затримок на будь-якому 

його етапі. Програма також не вимагає високих професійних 

знань всіх деталей обліку, тому підходить для застосування 

персоналом нижчого рангу. 

 
Список використаних джерел: 

1.Дмитренко А. В. Удосконалення обліку податку на додану вартість в 
умовах здійснення спільної діяльності при застосуванні програмного 

продукту «1С: Бухгалтерія»/ А.В. Дмитенко// Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації України. – 2009. – №1(32). – с. 67-70. 

2. Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической 

информации: Учеб пособие / Ю.Ю. Королев, Л.А. Попкова, Т.В. Прохорова и 

др. – Мн.: УП “ИВЦ Минфина”, 2010. – 352 с. 

3. 1C: Бухгалтерия 8 для Украини. – М.: Фирма «1С», 2006. – 464 с. 

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
Стахура Наталя 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. Гром’як Т.Д. 

 
Анотація. Розкрито суть валютного ринку, досліджено попит та 

пропозицію іноземної валюти на готівковому ринку в України та динаміку 

офіційного обмінного курсу гривні в Україні за 2012-2013 рр. 

Ключові слова: валютний ринок, сучасний валютний ринок, 

конюктура валютного ринку, система валютного регулювання. 

Постановка проблеми. Валютний ринок та його 

регулювання займає важливе місце в економічній політиці 

держави, оскільки стимулює економічний розвиток у країні та 

здійснює відповідний вплив на стан окремих секторів, галузей і 
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підприємств. Таким чином, за умов активізації впливу процесів 

глобалізації на економіку України, що супроводжуються 

посткризовим ускладненням відновлення основних 

макроекономічних показників, проблеми функціонування 

вітчизняного валютного ринку набувають особливої 

актуальності. 

Метою даної статті є дослідження поняття, суть та стан 

валютного ринку в Україні за останні роки. Для реалізації 

поставленої мети у роботі вирішуються основні такі питання:1) 

суть валютного ринку; 2) попит та пропозиція іноземної валюти 

на готівковому ринку в України за 2012 – 2013рр.; 3)динаміка 

офіційного обмінного курсу гривні в Україні за 2012-2013 рр. 

Виклад основного матеріалу. Валю тний ри нок — ринок 

на якому  гроші однієї країни використовують для 

купівлі валюти іншої країни. 

Невід'ємною ланкою міжнародної валютної системи є 

валютний ринок. Сучасний валютний ринок — система стійких 

економічних і організаційних відносин між учасниками 

міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних 

операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення 

інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і 

використання різних іноземних валют [1]. 

Об’єктом купівліпродажу на цьому ринку є валютні 

цінності. Суб’єктами – будьякі економічні агенти та 

посередники (банки, валютні біржі). Ціною на валютному ринку 

є валютний курс [2]. Невід’ємною складовою валютного ринку є 

система валютного регулювання – діяльність держави та 

державних органів щодо врегулювання міжнародних 

розрахунків та порядку проведення операцій з валютними 

цінностями. Одним із найбільш важливих важелів до 

регулювання валютної політики є валютна інтервенція. В 

Україні валютна інтервенція є головним методом НБУ, за 

допомогою якого впроваджується національне регулювання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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валютного курсу та запобігання зниженню (підвищенню) 

валютного курсу гривні [3]. 

Аналіз кон’юнктури валютного ринку України доцільно 

розпочати з характеристики поточних тенденцій, що склалися на 

валютному ринку. У І кварталі 2013 року динаміка показників 

валютного ринку України перебувала під впливом таких двох 

визначальних чинників [4]. 

 
 

Рис. 1. Попит та пропозиція іноземної валюти на 

готівковому ринку України 

 

Поперше, стійкого перевищення надходжень іноземної 

валюти від нерезидентів над переказами на їх користь – на 2,5 

млрд дол. США, в еквіваленті (водночас обсяг чистих валютних 

надходжень порівняно з відповідним періодом 2012 року 

знизився на 20% переважно через зменшення експортної 

виручки), до порівняння у 2012 році надходження іноземної 

валюти від нерезидентів перевищували перекази на їх користь 

на 13,5 млрд дол. США (в еквіваленті) [5]. 

Подруге, з кінця 2012 року триває поступове зниження 

чистого попиту на іноземну валюту [6]. У цілому за І квартал 

2013 року він скоротився на безготівковому сегменті 

міжбанківського валютного ринку в 3,1 раза, а на готівковому 
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сегменті – у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом 

попереднього року. Останнє позитивно позначилося на стані 

валютного ринку, сприяючи підвищенню його збалансованості, 

а також передбачуваності динаміки ринкового курсу гривні. У 

той самий час динаміка попиту та пропозиції на 

міжбанківському валютному ринку України в І кварталі 2013 

року, як і впродовж усього 2012 року була нерівномірною. 

З метою врівноваження попиту/пропозиції іноземної 

валюти на міжбанківському ринку Національний банк України 

здійснював операції як з продажу, так і в купівлі іноземної 

валюти. Основною метою операцій було запобігання різким 

ситуативним курсовим коливанням гривні, збереження її 

прогнозованої динаміки для забезпечення виконання 

інфляційних орієнтирів, поповнення і диверсифікація 

міжнародних резервів.  

За операціями з продажу, відповідно до тенденцій на 

міжбанку на готівковому валютному ринку, гривня також 

девальвувала на 0,83% з 8,089 грн/дол. США на кінець грудня 

2012 р. до 8,156 грн/дол. США на кінець січня 2013 року. У січні 

– березні 2013 року реальний ефективний обмінний курс гривні 

знизився на 0,8% порівняно з груднем 2012 року. Номінальний 

ефективний обмінний курс гривні за цей період посилився на 

0,7% у зв’язку зі зміцненням на міжнародних ринках долара 

США відносно євро Офіційний курс гривні до долара США 

впродовж березня був стабільним і залишався на рівні кінця 

липня 2012 року – 7,993 грн/дол. США [7]. 

На рис. 2 подано динаміку номінального обмінного курсу 

гривні до долара США та розраховані рівноважні та циклічні 

значення (відхилення). 

Висновки. Незважаючи на дію адміністративних 

чинників НБУ, ризики дестабілізації ситуації на валютному 

ринку все ще залишаються  (високий рівень невизначеності 

щодо розвитку світової економіки та зовнішніх фінансових 
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ринків, погіршення стану платіжного балансу, високий рівень 

зовнішньої заборгованості України тощо).  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка номінального обміну курсу гривні 

 

Тому вважаємо, що для успішного й ефективного 

функціонування валютного ринку необхідним є:поперше, 

забезпечення відповідної ліквідності; подруге, оптимізація 

механізму регулювання (застосування фінансових механізмів 

для забезпечення ефективного регулювання платіжного балансу 

та збереження рівноваги на валютному ринку); потретє, 

підтримка впевненості у грошовій системі та національній 

грошовій одиниці. 
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 

РАХУНКАХ В БАНКАХ  
Стельмах Катерина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: старший викладач. Салука І.Я. 

 
Анотація. У статті  запропоновано розглянути облік грошових 

коштів на рахунках в банках, а також методику відкриття рахунків. 

 Ключові слова: рахунки, грошові кошти, рахунки в банках, 

безготівкові розрахунки. 

Постановка проблеми. За умов ринкової економіки 

кожне підприємство для здійснення розрахунків з іншими 

підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і 

окремими особами, для безготівкового обігу, а також зберігання 

власних коштів має відкриті в установах банків розрахункові 

рахунки.  

Виклад основного матеріалу. У процесі господарської 

діяльності між підприємствами, організаціями, установами та 

ланками фінансово-кредитної системи здійснюються розрахунки 

в основному в безготівковій формі, шляхом перерахування 

коштів зі своїх рахунків в банку. Безготівкові розрахунки 

законодавчо регулюються Національним банком України [1].  

Документи, за допомогою яких проводяться операції на 

поточному рахунку у банку, можна поділити на три групи: 1) 

документи, за допомогою яких суб’єкт господарювання 

забезпечує взаємозв’язок між поточним рахунком і касою 

підприємства (заява на отримання чекових книжок, грошова 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=1305098
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чекова книжка, об’ява про внесення готівки); 2) документи, за 

допомогою яких суб’єкт господарювання здійснює розрахунки 

із іншими суб’єктами господарювання в обох напрямках 

(платіжне доручення, платіжна вимога-доручення); 3) 

документи, за допомогою яких здійснюється списання сум 

недоїмок до бюджету за податками і які стягуються у 

безспірному порядку (платіжна вимога, інкасове доручення-

розпорядження) [2].  

Поточний рахунок відкривається банком клієнту на 

договірній основі для зберігання грошей і здійснення 

розрахунково - касових операцій за допомогою платіжних 

інструментів. До поточних рахунків також належать рахунки за 

спеціальними режимами їх використання та типами: "Н" – 

відкриваються в національній валюті офіційним 

представництвам і представництвам юридичних осіб-

нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на 

території України; "П" відкриваються в національній валюті 

постійним представництвам; поточні (накопичувальні) рахунки 

виборчих фондів; інвестиційні рахунки – відкриваються 

нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України 

відповідно до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної 

діяльності в Україні, а також для повернення іноземної 

інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних 

іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.  

При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись 

акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також 

форми розрахунків за розрахунковими чеками та з 

використанням розрахункових документів на паперових носіях 

та в електронному вигляді. Різні форми розрахунків пов'язані з 

використанням різних видів розрахункових документів. 

Розрахункові документи готує постачальник або платник, а в 

окремих випадках - банк.  

 Синтетичний облік операцій за поточним рахунком 

здійснюють на  рахунку 31 «Рахунки в банках». На дебеті 
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рахунка відображають надходження (збільшення) грошей, на 

кредиті — їх списання. Сальдо рахунка може бути тільки 

дебетовим і показує залишок грошей на певну дату. На кредиті 

рахунка 31 відображають зменшення коштів у зв’язку з видачею 

готівки в касу, погашенням заборгованостей постачальникам, 

підрядникам, до бюджету, в банк за одержані кредити, тобто 

списання коштів. Операції за рахунком 31 "Рахунки в банках" 

відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових 

документів, доданих до них.  

Аналітичний облік на рахунку 31 "Рахунки в банках" 

здійснюється за виписками банку, і лише за наявності на 

підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі 

аналітичні рахунки для обліку відповідних. Аналітичний облік 

за рахунком 31 у розрізі кореспондуючих рахунків 

відображають у листках-розшифровках на основі доданих до 

виписки банку розрахункових документів, у яких зазначено 

номер документа, дату, коротке найменування та суму операції.  

Дані про операції за рахунками в банку за журнально-

ордерної форми обліку систематизуються у двох багатографних 

реєстрах: у журналі-ордері №1 на кредиті рахунка 31 «Рахунки в 

банках» і у відомості № 1.2 — на дебеті рахунка. Записи в 

журналі-ордері та у відомості роблять після обробки 

банківських виписок  [3].  

Для полегшення обліку грошових коштів на рахунках в 

банках можемо запропонувати використання корпоративної 

банківської платіжної картки (КБПК), при цьому слід відкрити 

картрахунок як у гривнях так і в інвалюті (для закордонних 

відряджень). Підприємство, застосувавши КБПК, помітно 

заощаджуватиме сили і час при проведенні розрахунків.  

Для покращення фінансового обліку грошових коштів на 

рахунках в банках підприємствам пропонуємо відкрити 

додаткові поточні рахунки в інших банках крім того з яким вони 

співпрацюють. Поточні рахунки в іноземній валюті слід 

відкривати в банках, що мають контррахунки в зарубіжних 
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країнах, що значно прискорить розрахунки з постачальниками і 

забезпечить швидкість обігу капіталу та зекономить час. 

Додаткові поточні рахунки в національній валюті забезпечать 

зняття перенавантаження з основного рахунка підприємства і 

прискорить розрахунки та обіг грошових коштів [4].  

Висновки та пропозиції. Одним з напрямків 

покращення обліку грошових коштів на рахунках в банках є 

удосконалення найбільш широко використовуваного в 

розрахунках через банк платіжного доручення. З метою 

покращення оперативного обліку платіжних доручень 

пропонуємо внести деякі зміни до нього, що прискорить його 

заповнення та зекономить час:  Відмінити такий реквізит 

платіжного доручення під назвою “Одержано банком”. 

Підставою для цього можна вважати те, що дата одержання і 

проведення банком платежу збігаються. Таким чином 

відбувається звичайне дублювання однієї і тої ж дати здійснення 

переказу готівки банком за направленням підприємства, адже 

отримання та проведення платежу відбувається тепер завжди в 

один і той самий день.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Стриковська Ірина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник к.е.н.,доцент Мирончук З.П. 

 
 Анотація. У даній статті розкрито особливості екологічного 

обліку, охаракткризовано основні напрямки розвитку. Проаналізовано 
зарубіжний досвід впровадження екологічного обліку на підприємствах.  

Ключові слова. Екологічний облік, звітність, управління 

підприємством . 

 Постановка проблеми. Сьогодні в Україні у 

регулюванні ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності екологічні аспекти враховуються частково. На жаль, це 

пов’язано з тим, що в нашій країні ще не розроблені такі 

організаційні заходи, які б враховували першочергову 

необхідність досягнення природно-екологічної рівноваги та 

сприяли розвитку народного господарства. Для підприємств 

характерним є первісне накопичення капіталу та орієнтація на 

отримання прибутку. При цьому екологічних вимог не завжди 

дотримуються. 

Виклад основного матеріалу. В наш час поняття 

екологічного бухгалтерського обліку ще не набуло остаточного 

осмислення і логічної завершеності як комплексно сформована 

система знань в економіко-екологічній теорії та практиці. 

Безсумнівно, він має стати частиною управлінського обліку.  

Вченими зроблено значний внесок до теоретичного та 

практичного обґрунтування питань, пов'язаних з екологічними 

аспектами фінансово-господарської діяльності підприємств. Цей 

науковий напрям висвітлено у працях вітчизняних вчених: Ф. 

Бутинця, І. Замули, Л. Максимів, Н. Малюги, В. Папінко, Л. 

Пелиньо, М. Пушкаря, М. Чумаченка, а також зарубіжних 

науковців: А. Бєлоусова, Г. Вінтера, А. Гофмана, Н. Еліаса, та 

інших.  
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        Термін «екологічний облік» різними авторами має різний 

зміст. На національному рівні він тлумачиться як облік щодо 

фізичних запасів природних ресурсів, вартісної оцінки 

,деградації навколишнього природного середовища і 

відповідних витрат на природоохоронні заходи. На рівні 

підприємств облік природоохоронної діяльності може бути 

використаний у контексті методик управлінського обліку, 

фінансового обліку з метою подання зовнішньої звітності, а 

також аналізу фізичних витрат сировини з методу «витрати - 

випуск» [2,с.251]. 

Успішні результати екологічної діяльності підприємств 

АПК залежать від безперервності прийняття зважених і 

послідовних рішень його керівників, кожне з яких ґрунтується 

на існуючій інформаційній базі і в підсумку зумовлює кращий 

або гірший вплив на навколишнє природне середовище. 

Позитивним чинником у цьому є включення екологічної 

діяльності в систему бухгалтерського обліку і контролю. 

В Україні поліпшення стану природного середовища та 

використання природних ресурсів можливе тільки за умови 

державної підтримки та регулювання цих процесів, особливо в 

умовах формування ринкових відносин, економічної свободи і 

безвідповідальності господарських структур та правового 

нігілізму, який поки що панує у свідомості підприємців. 

Важливим засобом державного регулювання мають стати 

державні програми охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів. До числа 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні екологічні 

відносини, інтегрованим об'єктом яких є природа, належить 

Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Будучи одним з найважливіших джерел 

екологічного права України, цей Закон визначає правові, 

економічні й соціальні основи організації охорони 

навколишнього природного середовища як єдиного, 

інтегрованого об'єкта екологічних правовідносин.[1] 
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Варто зазначити, що у зарубіжних країнах набагато 

активніше відбуваються процеси екологізації обліку в системі 

управління підприємством.Суспільство високорозвинутих 

держав вже давно усвідомило необхідність перегляду 

традиційно споживацької парадигми господарювання і переходу 

до "дружньої" форми співіснування з природою в рамках 

концепції сталого розвитку.  

          Висновки і пропозиції. Отже, традиційний 

бухгалтерський облік (як управлінський, так і фінансовий) на 

сучасному етапі розвитку не є придатним для адекватного 

врахування екологічних впливів підприємства і виконання 

функцій екологічно свідомого управління і контролю.  

 Таким чином, перспективним та надзвичайно важливим з 

точки зору національної безпеки напрямом розвитку 

бухгалтерського обліку є його екологізація. Розширення меж 

традиційного бухгалтерського обліку створить умови для більш 

повного врахування ступеню впливу діяльності суб’єктів 

господарювання на навколишнє середовище. А це, в свою чергу, 

дозволить своєчасно приймати обґрунтовані управлінські 

рішення стосовно запобігання негативним тенденціям розвитку 

підприємств та економіки нашої держави. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ   

Струк Мар'яна  

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: ст. викладач Салука І.Я. 

 
Анотація. У статті запропоновано розглянути методику аудиту 

фінансової звітності суб’єктів господарювання різних форм власності та 
видів діяльності. 

Ключові слова: методика аудиту, фінансова звітність, аудит 

фінансової звітності. 

Постановка проблеми. Метою ведення фінансового 

обліку є узагальнення даних бухгалтерського обліку для 

складання фінансової звітності. Очевидно, що достовірність 

останньої залежатиме від правильної організації облікового 

процесу і точного відображення активів, зобов’язань, власного 

капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів суб’єктів 

господарювання.  

Сьогодні прослідковується ситуація, коли інформація, 

яка відображається у бухгалтерському обліку, не відповідає 

даним фінансової звітності, що пояснюється намаганням 

управлінського персоналу прикрасити показники діяльності 

підприємства з метою підвищення його інвестиційної 

привабливості та кредитоспроможності для цілої низки 

користувачів. Такі дії відбуваються внаслідок того, що 

користувачів фінансової звітності цікавить інформація щодо 

фінансово-майнового стану суб’єкта господарювання, 

перспектив його розвитку, прибутковості та можливості 

одержання прибутків у майбутньому з метою прийняття ними 

тактичних та стратегічних управлінських рішень.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з вимогами 

П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова 

звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних 

характеристик [1]:  
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– зрозумілість означає, що інформація, яка надається у 

фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на 

однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони 

мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї 

інформації.  

– доречність означає, що фінансова звітність повинна 

містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття 

рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, 

теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні 

оцінки, зроблені у минулому.  

– достовірність означає, що фінансова звітність повинна 

бути достовірною, яка не містить помилок та перекручень, що 

здатні вплинути на прийняття рішення користувачів звітності.  

– зіставність – означає, що звітність повинна 

забезпечувати можливість порівнювати звіти за різні періоди та 

різних підприємств.  

У вітчизняній літературі процес аудиту фінансової 

звітності в організаційному плані поділяється на такі етапи: 

планування; вивчення; оцінювання; встановлення достовірності; 

звітування [2]. 

На етапі планування необхідно розробити загальну 

стратегію і тактику аудиту фінансової звітності і обліку, 

визначити строки і обсяги аудиторської перевірки.  

На етапі вивчення аудитору необхідно здійснити 

попередній огляд та дати оцінку стану бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності замовника аудиту. 

 До одних з найвагоміших етапів процесу аудиту 

фінансової звітності потрібно зарахувати етап оцінювання, на 

якому аудитор зобов’язаний одержати якомога більше 

інформації про об’єкт дослідження з метою її аналізу та оцінки 

для наступного формування обґрунтованої думки, на підставі 

якої і формуватиметься висновок про достовірність фінансової 

звітності клієнта. 
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Етап встановлення достовірності фінансової звітності 

ґрунтується на підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про 

достовірність відображення у системі рахунків бухгалтерського 

обліку та звітності інформації про активи, зобов’язання, власний 

капітал, а також про доходи, витрати і фінансові результати 

господарюючого суб’єкта. 

Завершальним етапом процесу аудиту фінансової 

звітності є етап звітування, на якому аудитор формує думку.  

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі розвитку 

економіки та складності нормативно-правової бази зростає 

ризик прийняття помилкових рішень на підставі фінансової 

звітності різними її користувачами. Підтвердження 

достовірності фінансової звітності аудитором має надзвичайне 

значення для прийняття будь-якими користувачами 

обґрунтованих ефективних управлінських рішень, які повинні 

прийматися на підставі достовірно наданої обліково - 

аналітичної інформації. Запропоновані в статті процес та 

методика аудиту фінансової звітності підприємств нададуть 

можливість звести до мінімуму властивий аудиторський ризик 

та ризик невиявлення, що надалі дозволить уникати появи 

істотних помилок та реальніше оцінювати фінансово-майновий 

стан підприємства.  
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Анотація. У статті розглянуто основні проблеми ведення обліку у 

фермерських господарствах. Запропоновано основні шляхи його 
вдосконалення. Проаналізовано основні сторони спрощення методики 

ведення обліку у фермерських господарствах. 

Ключові слова: фермерські господарства, бухгалтерський облік, 

форми обліку, документація, прибуток, витрати. 

Постановка проблеми. Фермерське господарство як 

організаційно-правова форма діяльності вже себе 

відрекомендувало на ринку. Відмітимо, що йому належить 

багато позитивних складових, яким особливу увагу приділяють 

виробники сільськогосподарської продукції, що й впливає на 

вибір цієї форми господарювання. Еволюція розвитку 

фермерського господарства привертала й привертає увагу до 

вирішення нових питань та задач, які виникають в процесі його 

діяльності. Сучасний етап функціонування фермерських 

господарств потребує вдосконалення у них ведення 

бухгалтерського обліку, а й отже усунення сформованих 

проблем. 

Виклад основного матеріалу. Встановлення ринкової 

економіки на базі різних форм власності створило умови для 

розвитку нових форм організації виробництва, серед яких 

найбільш адаптованими до аграрного ринку є фермерські 

господарства. Розвиток фермерських господарств сприяє 

зміцненню ефективності сільського господарства в цілому. 

Успішна діяльність фермерських господарств та ефективні 

ділові відносини на ринку вимагають забезпечення їхніми 

керівниками чіткої системи облікової політики. Належно 

сформована система бухгалтерського обліку дасть змогу 

оптимально поєднати правовий, організаційний і економічний 
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механізми господарювання цієї форми господарювання [1, c. 

223]. 

Серед основних проблем організації обліку у 

фермерських господарствах на сучасному етапі можна виділити: 

  Складність введення обліку у фермерських 

господарствах, що пояснюється основною діяльністю 

фермерських господарств – виробництво сільськогосподарської 

продукції, яке характеризується сезонністю та 

багатогалузевістю виробництва; 

 Відсутність єдиної методики визначення та 

розрахунку економічних показників, а саме: виручки, валового 

доходу, витрат, прибутку тощо; 

 Наявність значної кількості облікових реєстрів, що 

впливає на трудомісткість обліку; 

 Неконтрольованість витрат, що пов’язано з 

віддаленістю окремих ділянок обліку (поля, складові тощо), де 

облікові функції виконують працівники, які зазвичай не мають 

досвіду або спеціальних навичок. 

Саме тому облік у фермерських господарствах повинен 

бути налагоджений таким чином, щоб фермер в будь-який 

момент міг одержати повну і достовірну інформацію про 

господарські процеси, визначити свій майновий і фінансовий 

стан, виявити прибутковість здійснених операцій [3]. 

У фермерських господарствах облік предметів і засобів 

праці, на нашу думку, повинен здійснюватись на єдиних 

методологічних засадах. Необхідно забезпечувати певну 

систематизацію наявних у фермерському господарстві основних 

засобів.  

Важливим питанням є спрощення загального порядку 

проведення інвентаризації у фермерських господарствах. 

Виходячи з особливостей фермерського господарства повну 

інвентаризацію всіх товарно-матеріальних цінностей варто 

проводити один раз на рік – станом на 1 липня поточного року. 

Саме у цей період найменші запаси сільськогосподарської 
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продукції урожаю минулого року. На нашу думку, тут немає 

потреби складати спеціальні інвентаризаційні описи. 

Враховуючи порівняно невеликі запаси товарно-матеріальних 

цінностей і незначну кількість об’єктів основних засобів у 

фермерському господарстві звірку їх фактичної наявності з 

даними обліку можна проводити безпосередньо на основі 

карток чи книг складського обліку, відомостей обліку основних 

засобів [2]. 

Під час ведення обліку витрат у фермерських 

господарствах, фермеру необхідно вміти вдало скомбінувати 

собівартість та платоспроможність при формуванні 

реалізаційної ціни. Це відкриває прямий шлях фермера до 

успіху на ринку. Оптимальна система обліку повинна 

забезпечувати фермеру оцінювання наслідків господарювання, 

здійснення аналізу економічної діяльності, своєчасного 

запобігання негативним фінансовим явищ та прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень. 

З метою вирішення вищеперелічених проблем вважаємо 

за доцільне: 

1) уточнити Методичні рекомендації з організації та 

ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) 

господарствах, затверджених наказом Міністерства 

агрополітики від 2001.07.02 № 189. Тобто розробити в них 

додаткову інформацію, яка б краще допомагала власникам 

фермерських господарств у  веденні обліку; 

2) розробити нові, більш зручні для ведення обліку та 

удосконалити існуючі регістри аналітичного та синтетичного 

обліку. На нашу думку, це забезпечить більш краще 

розмежування інформації по тих чи інших ділянках обліку; 

3) створювати спеціальні відділи, інститути, які би 

сприяли підвищенню кваліфікації бухгалтерів з питань обліку та 

оцінки сільськогосподарського виробництва; 

4) визначити чіткі межі скорочення обліку, які б з одного 

боку – спростили звітність фермерських господарств, а з іншого 
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– забезпечували всі потреби управління фермерським 

господарством. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, запропоновані 

зміни у методиці обліку фермерських господарствах дадуть 

можливість сприяти більш кращій обліковій роботі бухгалтера, 

а фермерам, як власникам – отримувати більш повну та швидку 

економічну інформацію для оцінки результатів господарської 

діяльності.  
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Постановка проблеми. Трансакційні витрати є однією з 

провідних категорій у дослідженнях представників 

інституціоналізму та неоінституціоналізму. Їх можна визначити 

як витрати, що забезпечують взаємодію підприємства із 

зовнішнім середовищем (контрагентами, комерційними 

посередниками) з метою здійснення трансакцій і включають 

витрати на пошук інформації, проведення переговорів, 

укладання контрактів і забезпечення їх виконання. Значним 

джерелом трансакційних витрат є опортуністична поведінка 

контрагентів, адже економічні агенти повинні вживати заходів 

для попередження та мінімізації втрат від недобросовісної 

поведінки. Тенденція до зростання рівня трансакційних витрат 

актуалізує потребу до необхідності обґрунтування їх 

теоретичної суті, класифікації та методики обліку [2]. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «трансакції» було 

вперше введене в науковий обіг Дж. Коммонсом і означало не 

обмін товарами, а відчуження та привласнення прав власності і 

свобод, створених суспільством. Якщо звернутися до 

англійського слова «трансакція» (transaction), то в ньому можна 

виділити дві складові частини. «Транс» (trans) у даному 

контексті означає «між», «акція»(action) – «дія». Найближче за 

змістом до цього іноземного терміну знаходиться слово 

«взаємодія» [1]. 

В рамках сучасної економічної теорії трансакційні 

витрати отримали безліч тлумачень, інколи багатих на 

суперечності та розбіжності. На сьогодні існує значна кількість 

класифікацій трансакційних витрат, що свідчить про 

незавершений характер їх дослідження. За однією із 

найпоширеніших трансакційні витрати поділяють відповідно до 

хронологічної послідовності етапів укладання та виконання 

контракту. Відповідно до цього підходу трансакційні витрати 

включають витрати, здійснені до моменту укладання контракту, 

та витрати, здійснені після укладання контракту. Велика 

кількість класифікацій і класифікаційних ознак призвела до 
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потреби їх систематизації [4, c. 189]. Погоджуємося із думкою 

Архієрєєва С. І., який запропонував використовувати вищу 

таксономічну одиницю – тип трансакційних витрат (табл. 1). 

Таблиця 1  

Класифікація трансакційних витрат 

Ознаки типології Типи трансакційних витрат 

Економічні наслідки 
Трансакційні витрати 

Трансакційні втрати 

Характер контрактів 
Легальні трансакційні витрати 

Нелегальні трансакційні витрати 

Джерело відшкодування 
Собівартість продукції 

Прибуток підприємства 

Тип інституцій 

Трансакційні витрати, що регламентуються 

формальними інститутами 

Трансакційні витрати, що регламентуються 

неформальними інститутами 

Сфера виникнення 
Зовнішні трансакційні витрати 

Внутрішні трансакційні витрати 

Періодичність виникнення 
Постійні трансакційні витрати 
Змінні трансакційні витрати 

Разові трансакційні витрати 

 

І. Б. Садовська зауважує, що у традиційному 

бухгалтерському обліку трансакційні витрати не виділені 

окремою групою витрат і здебільшого відображаються в складі 

адміністративних або витрат на збут. Це негативно впливає на 

процес прийняття управлінських рішень і управління ними [3]. 

Вважаємо, що для забезпечення відокремленого обліку 

трансакційних витрат доцільно створити окремий синтетичний 

рахунок 99 «Трансакційні витрати» з відповідними 

субрахунками (табл. 2). 

Для бухгалтерського відображення трансакційних витрат 

на сільськогосподарських підприємствах не потрібно 

створювати спеціальні форми первинних документів та реєстрів 

синтетичного обліку, а можна використовувати діючі форми з 

обліку витрат. 
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Таблиця 2 

Рахунок 99 «Трансакційні витрати» 

Назва субрахунку Відображення даних 

991 «Витрати на пошук 
інформації» 

Витрати на пошук покупців чи 

продавців, на отримання інформації 
про них, на юридичне вивчення та 

оформлення угод тощо. 

992 «Організаційні трансакційні 

витрати» 

Витрати на утримання підрозділів, які 

забезпечують здійснення трансакцій. 

993 «Витрати виміру»  

Витрати на придбання вимірювальної 

техніки, витрати на оплату послуг 

спеціалізованих установ, на оплату 

консультацій спеціалістів. 

994 «Витрати опортуністичної 

поведінки» 

Витрати на контроль і дотримання умов 

угоди, можливі втрати від 

недобросовісності партнерів, витрати 

на стягнення дебіторської 

заборгованості. 

995 «Витрати на захист прав 
власності» 

Витрати по оформленню прав 

власності, витрати на захист від 
претензій третіх осіб, захист майнових 

прав у суді, захист порушених прав. 

 

Винятком є лише Звіт про трансакційні витрати № 5.12, 

що потребує подальшої розробки (рис. 1). 

Висновки і пропозиції. Трансакційні витрати 

розглядаються в сучасній економічній літературі як складова 

витрат підприємства. Вони є центральним елементом 

неоінституційного напряму економіки. Це відносно 

універсальний вартісний вимірник взаємодії між підприємством 

та зовнішнім інституційним оточенням.  

Незважаючи на зростання величини трансакційних 

витрат, в бухгалтерському обліку їм не приділяється належна 

увага. Для того, щоб полегшити ведення обліку трансакційних 

витрат, пропонуємо накопичувати їх на синтетичному рахунку 

99 «Трансакційні витрати». 
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Первинні документи 

 

Звіт про трансакційні витрати № 5.12 

 

Журнал-ордер №5 В с.-г. 

по рахунках: 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві»,  

39 «Витрати майбутніх періодів», 91 «Загальновиробничі 

витрати»92 «Адміністративні витрати», 99 «Трансакційні 

витрати» 

 

Головна книга 

 

Звіт про сукупний дохід   

(рядок 2260 «Трансакційні витрати») 

 

Рис. 1. Схема записів в обліку трансакційних витрат. 

 

Розроблена методика обліку трансакційних витрат 

дозволить покращити інформаційне забезпечення управління 

витратами підприємства в цілому. 
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ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Телюк Андріана 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к. е. н.,доцент Петришин Л.П. 

 
Анотація. В статті розглянуто особливості структури й змісту 

нових форм фінансової звітності. Визначено дискусійні аспекти складання 
фінансової звітності. Обґрунтовано напрями вдосконалення звітності. 

Ключові слова:  фінансова звітність, стаття, баланс, сукупний 

дохід, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух 

грошових коштів, доходи, витрати. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

бухгалтерський облік містить важливу інформацію про 

господарську діяльність підприємства. Для одержання 

інформації про результати такої діяльності дані поточного 

обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це 

досягається складанням фінансової звітності, яка є 

завершальним етапом бухгалтерського обліку. Однак, вплив 

економіко-правових, політичних та соціальних особливостей 

нашої країни призвів до значних відмінностей у порядку 

складання та подання фінансової звітності. Головною причиною 

таких змін стала орієнтація бухгалтерського обліку на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності й на прийняті 

НП(С)БО. 

Виклад основного матеріалу.  Із прийняттям 

Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 

відбулись певні зміни у формах та структурі фінансової 

звітності. Це положення відмінило дію П(С)БО 1 – 5, які 

регламентували порядок складання форм фінансової звітності 

[3]. Форми фінансових звітів для підприємств України змінені 

не суттєво, але підходи до заповнення окремих статей звітності 

містять принципові відмінності та потребують уточнення. П. 4 
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р. II НП(С)БО 1 передбачено, що підприємства можуть не 

наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття, а 

також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з 

переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у 

додатку 3 НП(С)БО 1, у разі якщо стаття відповідає таким 

критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути 

достовірно визначена. 

У структурі Балансу відбулись певні зміни, пов’язані із 

затвердженням нового нормативно-правового акту. Зокрема, він 

отримав іншу назву, яка  безпосередньо визначає його суть – 

«Звіт про фінансовий стан».  

Кількість розділів в активі Балансу скоротилась з 

чотирьох до трьох, оскільки витрати майбутніх періодів з 

окремого розділу стали статтею у складі розділу «Оборотні 

активи». Пасив балансу також зазнав значних змін. Тепер він 

складається з 4 розділів, а не з п’яти. Найбільших змін зазнав 

розділ I «Власний капітал». Тепер інформація про статутний та 

пайовий капітал підприємства відображається у статті 

«Зареєстрований капітал». І це правильно, оскільки 

підприємства залежно від форми власності формують тільки 

один вид зареєстрованого капіталу - статутний або пайовий. 

Звіт про фінансові результати теж отримав іншу назву – 

«Звіт про сукупний дохід». У першому розділі визначення 

фінансових результатів розпочинається з відображення чистого 

доходу від реалізації продукції товарів, робіт, послуг), тобто не 

потрібно показувати загальну виручку, в якій міститься податок 

на додану вартість, акцизний податок та інші надходження, які 

не відносяться до доходів. Загалом, структура першого розділу 

майже не змінилась: фінансові результати визначаються 

поступово порівнюючи доходи і витрати від різних видів 

діяльності. Однак, навіть у додаткових статтях не передбачено 

статей, в яких би відображались доходи та витрати від 

надзвичайних подій [1]. 
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Нововведенням є другий розділ Звіту про фінансові 

результати «Сукупний дохід». Це новий розділ для національної 

практики складання звітності, який містить інформацію 

стосовно дооцінки необоротних активів, фінансових 

інструментів тощо. 

Назва третьої форми фінансової звітності залишилася 

незмінною. Як і раніше вона має назву «Звіт про рух грошових 

коштів». Тут наведено дані про рух грошових коштів протягом 

звітного періоду в розрізі видів діяльності. Під час складання 

фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб 

складання звіту про рух грошових коштів за прямим методом, за 

яким відображається рух грошових коштів у розрізі окремих 

операцій або непрямим методом, який передбачає відображення  

причини зміни та залишку грошових коштів. Метод складання 

звіту необхідно передбачити в Наказі про облікову політику.  

У Звіті про власний капітал розкривається інформація 

про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду. У його графах, призначених для наведення 

складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені 

у розділі I «Власний капітал» балансу. Щодо змін у власному 

капіталі, то їх кількість скоротилась: у частині додаткового 

капіталу – переоцінка необоротних активів показується 

узагальнено як інший сукупний дохід; а списання 

невідшкодованих збитків та безкоштовно отриманих активів 

відображаються у складі інших змін у капіталі підприємства. 

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши структуру й 

зміст нової фінансової звітності відповідно до вимог НП(С)БО 

та МСФЗ було виявлено значні зміни у їх структурі через 

укрупнення та перегрупування окремих статей звітності, 

включення до її складу додаткових розділів тощо. Головною 

перевагою такої новизни стало наближеність до МСФЗ, поява 

нових термінів - «сукупний дохід» та «інший сукупний дохід», 

вилучення статей доходів і витрат від надзвичайних подій, 

альтернативність вибору підприємством методу складання 
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звітності (прямий чи непрямий – для Звіту про рух грошових 

коштів), наявність переліку додатковий статей фінансової 

звітності у Додатку 3 до НП(С)БО 1 тощо. Однак, відсутність 

змісту та інструкції постатейного заповнення форм фінансової 

звітності, особливо її нових розділів, призведе до викривлення 

інформації, що використовується для аналізу й прийняття 

управлінських рішень, а тому потребує термінового 

роз’яснення. 
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Анотація. У статті обґрунтовано соціально-важливі аспекти 

етики професійних бухгалтерів та аудиторів. Систему бухгалтерського 

обліку і аудиту проаналізовано як один із елементів забезпечення соціальної 

відповідальності сучасного бізнесу.  

Ключові слова: аудит, бухгалтерський облік, етика, соціальна 
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Постановка проблеми. Врахування соціальних факторів 

як всередині, так і поза межами підприємства, дотримання 

етичних норм та охорони навколишнього середовища є одними 

з основних питань, які постають перед суб’єктами 

господарювання. Саме реалізація цієї мети є не менш важливою 

та актуальною, ніж фінансові показники, оскільки питання 

соціальної відповідальності та етики бізнесу, здатні так само 

впливати на вартість бізнесу, як і стандартні показники еконо-

мічного зростання, бо метою виробництва була й залишається 

людина.  

Виклад основного матеріалу. Соціальна 

відповідальність аудиторів полягає у забезпеченні потреби 

суспільства, та зокрема користувачів фінансової звітності, у 

отриманні якісної інформації щодо діяльності компаній, 

звітність яких перевіряється аудиторами [2].   

Етичні проблеми характерні практично всім видам 

людської діяльності. 

Однією з умов соціально орієнтованої економіки є повна 

та достовірна інформація про діяльність кожного суб’єкта 

господарювання.  

Враховуючи відкритість кінцевої інформації, 

сформованої в системі бухгалтерського обліку, суб’єкти 

господарювання, звітність яких відображає низький рівень їх 

соціальної відповідальності, будуть менш конкурентоздатними в 

умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. В свою 

чергу, цей факт спонукатиме власників та менеджерів до 

пошуку кращої ніші на вітчизняному та світовому ринку. Це 

призводитиме до перегляду діяльності та виявлення перспектив, 

однією з яких є удосконалення власної соціальної політики, 

збільшення поточних витрат на соціальні заходи всередині чи 

поза межами підприємства  [5].   

Відмінною рисою бухгалтерської професії є прийняття 

бухгалтером на себе обов’язку діяти в суспільних інтересах. 

Обов’язок професійного бухгалтера полягає не тільки в 
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задоволенні потреб замовника або роботодавця, а й у виконанні 

покладених на бухгалтера чи аудитора соціальних функцій. Все 

це свідчить про те, що бухгалтерський облік має велике 

соціальне значення. 

 Діяльність аудиторів з підтвердження достовірності 

фінансової звітності зменшує ризики користувачів при 

прийнятті ними економічних рішень. Аудитор є відповідальним 

за свою діяльність, за вплив результатів своєї роботи на окремих 

людей та суспільство в цілому. В цьому полягає сутність 

соціальної відповідальності аудиторів  [1].   

Аудиторську діяльність прийнято вважати вищою 

формою реалізації облікових вмінь та навичок. У процесі її 

реалізації аудиторові довіряють усю комерційну інформацію: 

установчі документи, внутрішню звітність, стратегічні плани 

тощо. Відповідно в основу аудиту покладено ключові категорії 

етики: моральність, чесність, відповідальність тощо  [3].   

Професія аудитора - це професія фахівців, яких визнає 

суспільство як гарантів впевненості користувачів фінансової 

інформації в її достовірності, повноти та відповідності чинному 

законодавству. В своїй професіональній діяльності професійні 

бухгалтери та аудитори повинні дотримуватися ряду необхідних 

та фундаментальних принципів, які прийняті Міжнародною 

федерацією бухгалтерів і викладені в Кодексі етики 

професійних бухгалтерів. До фундаментальних принципів 

аудиторської етики відносять чесність, об’єктивність, 

професійну компетентність, конфіденційність, професійну 

поведінку  [4].   

Висновок. Отже, зміна підходу до мети господарювання 

призвела до того, що одержання прибутку та постійне прагнення 

до його збільшення перестало бути єдиною метою 

підприємницької діяльності. Рівнозначним завданням стає 

досягнення соціальної мети. І ці два напрями діяльності нерідко 

вступають між собою в конфлікт, який виникає через 

недосконалість функціонування механізму так званої досконалої 
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конкуренції. Узгодження цих цілей можна досягти за умови 

поєднання принципів ринкової економіки та соціальної 

спрямованості, що втілено в концепції соціально орієнтованої 

ринкової економіки.  
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Анотація. У статті уточнено значимість організації обліку з 

реалізації продукції. Також наведені рекомендації і пропозиції щодо 

вдосконалення діючої методики обліку реалізації продукції.  

Ключові слова: бухгалтерський облік, реалізація продукції, 

автоматизація, вдосконалення.  

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

господарювання на підприємствах, які займаються 
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виробництвом продукції велике значення приділяється її 

реалізації – найважливішому економічному показнику роботи, 

що визначає ефективність, доцільність господарської діяльності 

підприємства. Саме тому реалізація продукції та отримання до-

ходів в умовах конкуренції стають центральними проблемами 

функціонування підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом облік 

реалізації продукції стає більш складним. Це пояснюється, 

насамперед, змінами в правово-економічних відносинах при 

продажі сільськогосподарської продукції, виникнення нових 

форм взаємовідносин між продавцем і покупцем та створенням 

нових видів реалізації через відсутність наявних грошових 

коштів для розрахунків, а також накопичення даних відповідно 

до потреб податкової звітності. 

Все це призводить до необхідності перегляду ряду сталих 

уявлень, завдань та вимог щодо обліку реалізації. Якщо раніше 

всіх цікавило, що було продано, за якою ціною і який результат 

при цьому одержано, то в сучасних умовах виникають додаткові 

вимоги до інформації, а саме : умови продажу продукції; дата 

випуску; дата платежу тощо [1]. 

Відтак необхідним є створення нового підходу до 

групування даних про процеси продажу з метою посилення 

контрольних функції обліку. Насамперед облік процесу 

реалізації потребує значного спрощення, вдосконалення 

облікових регістрів та, особливо, зменшення та уніфікації 

первинних документів. 

Особливістю процесу реалізації на підприємстві є 

великий перелік продукції власного виробництва, робіт і послуг, 

що пояснюється різноманітними напрямами виробництва [2]. 

Це приводить до громіздкого ведення обліку при відображенні 

процесу реалізації в регістрах бухгалтерського обліку. 

Важливою умовою вдосконалення обліку - скорочення й 

спрощення первинної документації, стандартизація й уніфікація 

форм бланків документів. Ця проблема може бути вирішена 
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шляхом виключення з форм документів зайвих реквізитів, 

широкого використання накопичувальних документів. Тому 

необхідно в сільсько-господарських підприємствах спростити та 

удосконалити ведення обліку [3]. 

В цьому напряму перш за все слід визначити наступні 

моменти. При реалізації продукції в сільськогосподарських 

підприємствах, замість виписування накладних та рахунків-

фактур доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на 

відпуск товарно-матеріальних цінностей, яку потрібно 

виписувати в трьох примірниках. Один з них залишається на 

підприємстві, а два інших видаватимуться покупцеві - 

організації, з яких один примірник використовує для 

оприбуткування цінностей, що надходять на склад, а другий 

разом з платіжним дорученням передасть, в обслуговуюче 

відділення банку для оплати. 

Багато часу витрачається на облікову обробку товарно-

транспортних накладних та виписаних на основі них 

приймальних квитанцій, оскільки типові форми накладних 

мають багато недоліків. Необхідно ліквідувати ці недоліки в 

типових формах товарно-транспортних накладних [4]. 

Для посилення оперативного контролю реалізації 

сільськогосподарської продукції необхідно обов’язково 

заповнювати обидві сторони товарно-транспортних накладних. 

Це дозволить не тільки контролювати витрати, а і своєчасно 

вести звірку записів обох розділів по обсягу реалізованої та 

перевезеної продукції. 

Велике значення для вдосконалення обліку реалізації 

продукції має застосування прогресивних форм і методів його 

ведення: раціональна побудова регістрів синтетичного й 

аналітичного обліку, чітка послідовність і взаємозв'язок в 

облікових записах. 

На сьогодні також все більшого поширення набуває 

комп’ютеризована форма бухгалтерського обліку, яка є дуже 

зручною та економічною, з точки зору витрат часу на розрахункові 
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процеси. Адже при застосуванні такої форми обліку необхідність у 

ручних розрахунках зникає.  

Технологія автоматизації бухгалтерського обліку продукції 

та процесу її реалізації своїми процесами аналогічна до 

звичайного «паперового» обліку.  

Автоматизована форма ведення бухгалтерського є кращою 

тим, що програмне забезпечення дає змогу перевірити повноту, 

правильність заповнення реєстрів відповідно до нормативних 

актів, швидко виявити помилку і вказати способи її 

виправлення. 

Таким чином, підвищується достовірність та оперативність 

інформації. Ефективність роботи бухгалтера, аналітика та 

управлінця при реалізації продукції на підприємстві суттєво 

підвищується завдяки засобам інформації та автоматизації 

документообігу, які дають змогу оперативно накопичувати 

відповідні бази даних про наслідки господарської діяльності та 

використовувати їх для формування редагування та друку 

вихідних документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а 

також надавати інформаційні послуги відповідним організаціям, 

ланкам управління щодо ефективності роботи, підвищувати 

ефективність праці аудиторів, ревізорів [5]. 

Висновок. Застосування автоматизованого обліку 

реалізації продукції на підприємствах дає змогу повністю 

позбутися помилок, які виникають на етапі перенесення даних з 

одного первинного документа до іншого, а також при складанні 

різноманітних документів. При автоматизованій формі процес 

ведення вхідної інформації проводиться тільки один раз і 

частково контролюється програмним забезпеченням, решта 

процесів – складання реєстрів, звітності тощо – проводиться 

автоматично. 

Отже, ефективне ведення обліку реалізації продукції 

неможливе без запровадження автоматизованої обробки 

облікової інформації.  
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Анотація.  В статті розкрито суть та значення лізингових операцій 

в процесі відтворення основних засобів на підприємстві. Проаналізовано 

сучасний стан лізингу в Україні. Висвітлено проблемні аспекти обліку 
лізингових операцій та визначено шляхи їх удосконалення.   

Ключові слова: лізинг, лізингові операції, лізингодавець, 

лізингоодержувач, фінансовий лізинг, оперативний (операційний) лізинг. 

Постановка проблеми. Розвиток лізингових відносин 

обумовлений високими темпами зростання промисловості, 

розвитком науково-технічного прогресу. Для економіки України 

в цілому лізинг корисний тим, що сприяє прискоренню темпів 

оновлення та модернізації основних засобів. Дослідження 

лізингу обумовлено тим, що ефективна побудова системи обліку 

забезпечує отримання повної, правдивої,та неупередженої 

інформації про здійснення лізингових операцій для прийняття 

виважених управлінських рішень.  
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Виклад основного матеріалу. На етапі глибоких змін 

економічних умов господарювання, перетворень у сфері 

виробництва та обігу під дією науково-технічного прогресу 

актуальними є пошук і залучення нових для нашої економіки 

методів оновлення матеріально-технічної бази і модернізації 

основних засобів. Одним із таких методів є лізинг. 

Особливо широке визнання лізинг одержав у зарубіжних 

країнах за останніх 15-20 років [7]. 

Лізинг є угодою між власником майна (орендодавцем) і 

орендарем про передачу в користування майна на домовлений 

період за встановлену плату, що виплачується щорічно, 

щоквартально або щомісячно. 

У класичній формі лізингові відносини мають 

тристоронній характер, тобто в угоді беруть участь, як правило, 

три сторони: лізингодавець, лізингоодержувач і постачальник 

[4]. 

Лізингові операції поділяються на два принципових види: 

1) оперативний (лізинг з неповною окупністю); 

2) фінансовий (лізинг з повною окупністю). 

Фінансовий лізинг –  це основний вид договору щодо 

лізингу основних засобів, який базується на тому, що 

лізингодавець купує обладнання на замовлення клієнта, якому і 

здає його в лізинг, при цьому обладнання й експлуатаційні 

витрати повністю окуповуються лізингодавцеві впродовж 

терміну оренди. Амортизація при цьому нараховується 

впродовж основного терміну оренди [3]. 

Фінансовий лізинг характеризується тривалим періодом 

контракту. Фактично фінансовий лізинг являє собою форму 

дострокового кредитування купівлі і має такі різновиди: 

- лізинг з обслуговуванням; 

- ліверидж лізинг; 

- лізинг у “пакеті”; 

Лізинг з обслуговуванням поєднує фінансовий лізинг з 

договором підряду і передбачає надання певних податкових 
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послуг, які пов'язані з утриманням і технічним обслуговуванням 

зданого у найм майна. 

Ліверидж лізинг –  особливий вид фінансового лізингу. За 

цією угодою велика частка (за вартістю) зданого в оренду 

обладнання береться у найм у третьої сторони (інвестора) і в 

першій половині терміну оренди здійснюються амортизаційні 

відрахування за орендоване обладнання. 

Лізинг у “пакеті” - лізингова система фінансування 

магазину, заводу, лікарні та ін. у цілому. Як правило, будинок, 

інтер'єр, інвентар даються у кредит, обладнання ж дається по 

договору лізингу [2]. 

  Натомість оперативний лізинг – це форма угоди, за якої 

не відбувається повної окупності майна, що передається за 

термін однієї угоди. 

Оперативний лізинг, у свою чергу, охоплює рейтинг і 

хайринг. 

Рейтинг - короткострокова оренда від одного дня до 

одного року без права наступного придбання орендарем майна. 

Хайринг - середньострокова оренда, яка передбачає здачу 

в найм товарів, обладнання і машин на термін від одного до 

трьох років. 

Операції по рейтингу і хайрингу передбачають 

багаторазову передачу машин і обладнання від одного орендаря 

до іншого. Їх об'єктом є стандартне обладнання, яке відповідає 

вимогам численних орендарів [5].  

Лізинг — один із найпоширеніших у світовій практиці 

методів фінансування технічного оснащення та оновлення 

виробництва, який має давні традиції. У країнах із розвиненою 

ринковою економікою лізинг становить майже третину 

інвестицій в основні засоби, а в решті країн із високими 

показниками росту – від 10 до 15 % (в Україні – лише 1,5 %). У 

таких країнах Східної Європи, як Естонія, Чеська Республіка, 

Угорщина, Польща, а також Росія, співвідношення річного 
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обсягу ринку лізингу та ВВП коливається від 2 до 5 % (в Україні 

– всього 0,3 %) [3]. 

Динаміка видів  активів, які надаються на правах лізингу 

відображена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка зміни структури лізингових операцій за видами 

активів в Україні , % 
№ 
п/п 

Вид активу Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Устаткування 25,00 25,02 23,45 22,72 20,00 20,66 

2. Комп’ютери 13,90 11,33 11,67 11,08 9,00 8,26 

3. Легковий 
автотранспорт 

33,30 32,90 35,16 34,42 38,00 42,15 

4. Вантажний 
автотранспорт 

16,90 19,32 18,25 19,95 19,00 18,60 

5. Літаки, 
залізничний 
транспорт,судна 

4,90 3,75 4,42 6,02 6,00 6,20 

6. Інше 6,00 7,68 7,05 5,81 8,00 4,13 

7. Разом 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Облік лізингових операцій на рівні суб’єкта 

господарювання в першу чергу визначається належно 

організованою системою документування і саме на цій ділянці 

обліку виникають певні труднощі. Так, отримання об’єкта 

основних засобів на правах лізингу не знаходить відповідного 

відображення у первинній документації підприємства.  У 

типовій первинній формі з обліку основних засобів  ф.№ ОЗ-1 

«Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 

основних засобів» не передбачено відповідні графи для 

фіксування одержання об’єкта основних засобів на правах 

лізингу. Відсутність інформації про об’єкт лізингу (в розрізі 

назви лізингодавця, термін дії лізингу, періодичність сплати та 

методу нарахування лізингових платежів) суттєво ускладнює 

аналіз лізингових операцій по підприємству в цілому, а також 

встановлення випадків передчасного повернення предмету 

лізингу, надання в сублізинг.  Крім того, для ідентифікації  
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лізингових операцій на інших стадіях облікового процесу 

(аналітичний і синтетичний облік) теж виникають суттєві 

труднощі. 

Удосконалити обліковий процес лізингу можливо лише 

при затверджені відповідних Методичних рекомендацій з обліку 

лізингових операцій в  підприємствах, установах та організаціях. 

Дані методичні рекомендації мають визначати єдині 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про лізингові операції та відображення їх у звітності. 

У Рекомендаціях необхідно врахувати такі основні положення: 

1) для обліку основних засобів, отриманих на правах лізингу, 

застосовувати єдиний субрахунок до відповідного рахунку 

бухгалтерського обліку; 2)   складати спеціальний первинний 

документ з обліку основних засобів, які отримано на правах 

лізингу; 3) при переході прав власності на предмет лізингу 

підприємства складати первинний документ ф. № ОЗ-1 «Акт 

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів»  та робити відповідний запис у картці обліку ф№ 03-6 

«Інвентарна картка обліку основних засобів» та інші [2]. 

Висновки і пропозиції.  Впровадження лізингу у 

діяльність підприємств потребує попереднього удосконалення 

його відображення в обліковому процесі. Розробка та прийняття 

Методичних рекомендацій з обліку лізингових операцій 

дозволить:  створити адекватні економічні умови для облікового 

процесу лізингу на підприємствах України;  мати оперативний 

доступ до інформації про окремі об'єкти основних засобів 

придбаних за рахунок лізингу; простежувати рух основних 

засобів отриманих на правах лізингу;  аналізувати та проводити 

аудит лізингових операцій. 
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Анотація.  В даній статті визначено відмінності в обліку основних 

засобів згідно з міжнародними та національними стандартами; наведена 

порівняльна характеристика їх сутності та взаємозв’язку. 

Ключові слова: основні засоби, П(С)БО, МСБО, оцінка основних 

засобів, первісна вартість, переоцінка. 

Постановка проблеми. В процесі активізації інтеграції 

та глобалізації економіки важливим є запровадження 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), яке 

сприяє підвищенню прозорості та зрозумілості інформації про 

діяльність суб'єктів господарювання для іноземних інвесторів. 

Основні засоби - вагомий елемент, який забезпечує ефективне 

функціонування діяльності будь-якого підприємства. Вони є 

основною складовою балансу і значно впливають на фінансовий 

результат діяльності, тому правильність ведення їх обліку з 

врахуванням міжнародного досвіду є необхідним. 
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Виклад основного матеріалу. Важливою передумовою 

інтеграції України в європейське середовище вимагає 

відповідних змін і у бухгалтерській практиці. Як відомо, одним з 

головних нормативних документів, яким керуються бухгалтери 

українських підприємств є положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО). Світова облікова практика 

опирається на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО). 

Щороку все більше національних підприємств виходять 

на світовий ринок, в пошуках додаткових джерел прибутку, а це 

вимагає складання фінансової звітності відповідно до 

міжнародних вимог. Так як, основні засоби є однією з головних 

складових активу балансу, а відповідно впливають на 

фінансовий результат, то чимала кількість науковців приділяють 

цьому питанню свою увагу, серед них: Л. Косовиць, Р. Грачова, 

С. Голов, Н. Крічка, І. Бланк, М. Баканов та ін. Питання ведення 

обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку відображено у роботах С. Голова, В. Костюченка, М. 

Войнаренка, Н. Пономарьова, О. Замазій, І. Жолнер. 

Згідно МСБО 16, основні засоби – це матеріальні об’єкти, 

які: а) утримуються для використання у виробництві або 

постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду 

іншим або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть 

протягом більше одного періоду [4]. І хоча визначення терміну 

можна вважати подібним з визначенням національних 

стандартів, проте при порівнянні цих двох документів можна 

побачити суттєві відмінності. 

Так, МСБО 16 не уточнює, що є об'єктом основних 

засобів. Належність окремих видів майна до основних засобів 

визначається на підставі професійної думки бухгалтера з 

урахуванням конкретних обставин і умов експлуатації об'єкта, в 

окремих випадках методів нарахування амортизації [3].  

Відповідно до П(С)БО 7 об'єкт основних засобів також 

може бути поділений на окремі частини, однак на практиці, 
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далеко не кожне підприємство використовує подібний спосіб 

покращення контролю та коригування амортизаційних 

відрахувань [5]. 

Аналогічно МСБО 16 передбачена можливість об'єднання 

окремих незначних активів (наприклад, шаблонів, інструментів і 

штампів тощо) в один об'єкт основних засобів, національні ж 

стандарти таку можливість виключають. 

Оцінка основних засобів проводиться трьома способами: 

первинна оцінка, уцінка та дооцінка. Первинна оцінка за обома 

положеннями має однаковий зміст щодо витрат, які до неї 

включаються, а також щодо обміну на подібні та неподібні 

основні засоби. Слід зазначити, що значення уцінки і дооцінки 

мають більш розширене поняття в П(С)БО 7. Згідно з даним 

положенням, уцінку основних засобів включають до складу 

витрат, а дооцінку – до додаткового капіталу [5].  

Серед необоротних активів, облік яких регулюється 

П(С)БО 7, значаться, і інші необоротні матеріальні активи. У 

міжнародних стандартах про подібні облікові категорії не 

згадується. А предмети прокату, що значаться серед цих активів, 

цілком очевидно, належать до МСФЗ 40 «Інвестиційна 

нерухомість» як вид довгострокових активів, бо вони явно 

придбані з метою отримання інвестиційного доходу. Хотілося б 

ще раз відзначити, що такого поняття, як «Інші необоротні 

матеріальні активи», у міжнародній практиці немає, але це не 

означає, що у традиційному для Західної Європи обліку немає 

таких активів, як, наприклад, бібліотечні фонди або тимчасові 

(нетитульні) споруди. Інша річ, що деякі малоцінні активи 

(наприклад інвентарна тара) взагалі не прийнято обліковувати 

серед довгострокових активів; як правило, їх не піддають 

капіталізації, а списують на витрати поточного періоду . 

Висновки і пропозиції.  Отже, з вищесказаного, можна 
зробити висновок, що П(С)БО 7 вимагає змін і доповнень як з 

боку визначення термінів, так і збоку сфери його дії. Вирішення 

цих проблем дозволить гармонізувати національну систему 
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обліку основних засобів відповідно до міжнародних стандартів, 

в результаті чого будуть подолані певні неузгодженості в обліку 

основних засобів щодо їх придбання, використання та оцінки.  
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Постановка проблеми. Розробка міжнародних 

стандартів фінансової звітності є важливим кроком руху 

світового економічного співтовариства до формування прозорої 

інформаційної бази діяльності підприємств.  

Сьогодні Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ) в багатьох країнах стали частиною національного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
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законодавства або загальноприйнятою практикою. Україна 

також вже зробила перші кроки на зустріч прийняттю МСФЗ з 

врахування національної специфіки. Однак, в процесі адаптації 

міжнародних стандартів виникають проблеми, які потребують 

негайного розв’язання.  

Виклад основного матеріалу. Питання запровадження 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності є надзвичайно актуальними. Зокрема, необхідність 

розробки міжнародних стандартів викликана процесом 

уніфікації наявних національних вимог і правил ведення обліку 

та складання звітності в різних країнах.  

Слід зазначити, що МСФЗ – це стандарти виключно 

звітності, тобто заключного етапу бухгалтерської роботи. Вони 

не передбачають жодних спеціальних вимог до обліку, тому 

суб’єкти господарювання мають право самостійно обирати 

будь-який доступний спосіб подання міжнародної звітності. 

 Проте, складаючи звітність за міжнародними 

стандартами, бухгалтерські служби зазвичай зустрічаються з 

низкою проблем, серед яких: 

 відсутність кваліфікованих фахівців, які можуть 

розуміти і застосовувати МСФЗ; 

 виникнення додаткових витрат внаслідок потреби у 

придбанні нового програмного забезпечення, за допомогою 

якого складання звітності значно полегшило роботу персоналу 

та зменшило можливість допущення помилок; 

 необхідність збору додаткової інформації, включення 

до посадових обов’язків працівників підрозділів додаткових 

функцій; 

 складність та незрозумілість окремих стандартів [2]. 

На сьогодні найважчі для сприйняття елементи МСФЗ – 

стандарти, присвячені відображенню у звітності фінансових 

інструментів, зокрема вкладень у цінні папери, похідних 

інструментів, дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Складність також полягає ще й у тому, що активи і зобов'язання 
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мають оцінюватися за справедливою вартістю, що є складним 

завданням для вітчизняних фахівців. 

До позитивних сторін застосування МСФЗ для суб’єктів 

господарювання і зовнішніх користувачів є: 

 можливість отримання необхідної інформації для 

прийняття управлінських рішень; 

 забезпечення порівнянності звітності з іншими 

організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони 

є і на якій території здійснюють свою діяльність; 

 можливість залучення іноземних інвестицій, а також 

виходу на міжнародні ринки; 

 забезпечення більшої довіри з боку потенційних 

партнерів; 

 престижність, вища надійність та прозорість 

інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її 

складання, а також численними поясненнями до звітності. 

Таким чином, прийняття й використання МСФЗ 

забезпечує: 

-  зменшення ризику для кредиторів та інвесторів; 

- зниження витрат кожної країни на розробку власних 

стандартів; 

-  поглиблення міжнародної кооперації в бухгалтерському 

обліку; 

-  однозначне розуміння фінансової звітності та зростання 

довіри до її показників у всьому світі [1]. 

Висновки і пропозиції. Отже, запровадження МСФЗ 

дасть змогу збільшити кількість іноземних інвесторів і 

розширити експортні можливості України.  На нашу думку, такі 

зміни приведуть до зниження безробіття, забезпечать вихід із 

кризи та передбачатимуть майбутнє процвітання економіки 

України, зокрема й через вступ до Європейського Союзу. 

Загалом, робота щодо реформування бухгалтерського обліку в 

рамках адаптації законодавства України до європейського 

підвищить рівень професійного співтовариства бухгалтерів, 
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прискорить процес інтеграції економіки нашої держави та 

сприятиме формуванню сприятливого інвестиційного клімату.  
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Науковий керівник к.е.н.доцент Мирончук З.П. 

 
Анотація.Стаття присвячена обґрунтуванню нових підходів до 

підвищення рівня інвестиційної привабливості та фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств та аграрної галузі в цілому. Проблему 

відображення активів сільськогосподарських підприємств у фінансовій 
звітності. Проаналізовано вплив податкової політики на фінансову безпеку 

аграрної галузі. 

Ключові слова: фінансова безпека, інвестиційна привабливість, 

обліково-фінансова технологія, капіталізація, фінансова звітність. 

  Постановка проблеми. В сучасному світі інвестування, 

перерозподіл капіталу, у великій мірі залежить від фінансової 

звітності. Фінансова звітність як вершина бухгалтерського 

обліку є своєрідною мовою бізнесу, про це заявляв Василь 

Леонтьєв на початку минулого століття, у 60-ті роки з трибуни 

ООН говорив президент Кенеді і це взяли за озброєння передові 

країни світу. Прикладу успішної капіталізації компаній Google, 

http://buhgalter.com.ua/news/485636/
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Facebook та інших, у значній мірі пов'язаний з професійним 

відношенням до складання і презентації фінансової звітності. 

       Міжнародні стандарти фінансової звітності, на які 

переходить Україна дозволять і нашим підприємствам, їх 

бухгалтерам і фінансистам досягати своїм професіоналізмом 

подібних результатів. Але вітчизняні підприємства, в тому числі 

і аграрного сектору таких можливостей не використовують, в 

тому числі і через відсутність їх наукового адаптування до 

вітчизняних реалій [1. c.248]. 

Питанню інвестиційної привабливості та фінансової 

безпеки сільськогосподарських підприємств присвячені 

дослідження видатних вчених економістів: О.І.Барановського, 

І.О.Бланка, А.П.Гайдуцького, П.І.Гайдуцького, О.Є.Гудзь, 

М.І.Кісіля, Ю.О.Лупенка, Р.С.Папехіна, Н.С.Самбуріної. 

Проте дослідження цих проблем в контексті врахування 

впливу фінансової звітності на інвестиційну привабливість і 

фінансову безпеку не проводились.У даному випадку 

запозичення методів, методик, інструментів, принципів 

фінансової та бухгалтерської спеціалізації, дозволяє значно 

посилити наукове забезпечення у вирішенні проблеми 

фінансової безпеки та інвестиційної привабливості [2. c.153]. 

Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є 

розробка методологічних підходів та методичних інструментів 

посилення інвестиційної привабливості та фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств за рахунок облікової 

політики та фінансової звітності (фінансово-облікових 

технологій) та професіоналізму бухгалтерів і фінансистів. 

Вивчення стану представлення у фінансовій та іншій 

економічній звітності інвестиційної привабливості та фінансової 

безпеки аграрних підприємств засвідчує наступне.[3. c.258]. 

       У порівнянні з розвинутими країнами структура балансів 

наших підприємств є деформованою та інвестиційно 

непривабливою з причин непредставлення ряду важливих 

капіталів (рис.1). 
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Рис. 1. Відображення капіталу (активів) у фінансовій звітності 

 

Як видно з рисунку в  країнах ЄС земля, як власна так і 

орендована, в структурі активів займає 40%, тоді як у 

вітчизняних балансах вона взагалі відсутня. З іншої сторони 

існуюча фінансова та статистична звітність несе загрози для 

фінансової безпеки галузі в цілому та підприємств зокрема. Для 

вирішення проблем інвестиційної привабливості та фінансової 

безпеки необхідне застосування нових обліково-фінансова 

технологій. Інститутом обліку і фінансів НААН розроблені такі 

технології у вигляді методологічних підходів та методичних 

рекомендацій, що включені у програмний продукт САРА 

(Certified Agricultural Professoinal Accountant- Сертифікований 

професійний бухгалтер АПВ) [4. с.14]. 

Висновки. Економічні служби підприємств, в особах 

бухгалтерів і фінансистів, не менше ніж виробнича сфера 

(агрономи, зоотехніки) можуть впливати та інвестиційну 

привабливість і фінансову безпеку за рахунок освоєння 

інноваційних обліково-фінансових технологій, як це є у 

розвинутих країнах. 

На рівні підприємств застосування новітніх обліково-

фінансових технологій дозволяє разом з посиленням фінансової 

безпеки значно збільшити інвестиційну привабливість. 
Список використаних джерел 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ  

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Цепок Валентина 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петришин Л.П. 

 
Анотація. У статті розглянуто значення інформації в умовах 

економічної кризи, розкрита її сутність та запропоновано рекомендації для 

подальшого розвитку системи обліку в Україні. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, економічна криза, інформація. 

Постановка проблеми. У сучасному світі особливо 

гостро постає проблема економічних криз локального та 

глобального характеру. Бухгалтерський облік є унікальним 

інститутом, що забезпечує порозуміння та керованість у 

соціально-економічних середовищах різних рівнів. Тому в 

розвинутих країнах ця економічна категорія є необхідною 

складовою для розв*язання глобальних проблем, інформування 

про стан господарської діяльності підприємств і посідає важливе 

місце в наукових дослідженнях з економіки.  

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік - це 

система накопичення та надання економічної інформації про 

діяльність підприємства, необхідної для ефективного управління 

та прийняття керівниками підприємств ефективних рішень. 
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Якщо інформація достовірна та своєвчасна - рішення 

керівників будуть адекватними, якщо - ні, тоді рішення будуть 

помилковими [1]. 

Бухгалтерський облік реалізує свою здатність до 

тлумачення інформації в першу чергу за допомогою оцінки, 

перетворюючи вхідний потік у певну структуровану сукупність 

даних. Постачаючи і трактуючи інформацію для оточуючого 

середовища, він є універсальною мовою бізнесу, яка пояснює 

факти господарського життя через набір упорядкованих 

символів. 

Накопичення необхідної інформації вцілому можна 

досягти завдяки таким крокам у процесі її формування в 

бухгалтерському обліку:  

1.забезпечення цілей різних груп користувачів інформації 

бухгалтерського обліку шляхом здійснення моніторингу їх 

потреб;  

2. погодженість інтересів диференційованих груп 

користувачів;  

3. виявлення можливих методів і прийомів ведення 

бухгалтерського обліку, які в змозі забезпечити  формування 

різних видів звітності. [2]  

Інформація має двохсторонній вплив на управлінську 

діяльність: по-перше, повнота, достовірність та оперативність 

інформації є необхідною умовою прийняття об’єктивних 

управлінських рішень; по-друге, закладені обґрунтовані  

показники в носіях інформації (первинних документах, 

регістрах  синтетичного і аналітичного обліку, формах звітності) 

спонукають  менеджерів до відповідних дій, а також сприяють 

обізнаності з окремими  нормативними показниками, яких 

потрібно досягти. [2] 

Слід підкреслити, що в кризових ситуаціях управлінські 

стратегії змінюються із великою швидкістю, доки підприємство 

не набуде стійкого стану, а це, своєю чергою, вимагає 

відповідного інформаційного забезпечення. Методологічною 
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основою обліку кризових явищ є виявлення причин та обставин 

виникнення кризової ситуації на підприємстві та вивчення умов 

самої кризи.  

Тому одним основним завданням обліково-аналітичної 

системи в умовах економічної кризи є забезпечення 

управлінського персоналу необхідною інформацією, аналіз якої 

надасть можливість  знайти правильне рішення та уникнути 

втрат.  

Діяльність підприємств у кризових умовах протягом 

певного періоду не залежить від волі керівників підприємства, а 

потребує розробки прогнозованих бюджетів, які мають певні 

відмінності від традиційних планів. Водночас, на нашу думку, 

поряд із обліковою прогностичною функцією значна роль 

відводиться невизначеності. Це означає, що в умовах кризи 

потрібна система обліку, яка більшою мірою має бути 

орієнтована на використання інформації про зовнішнє 

середовище, де прогнозування не є реальним та його вплив на 

економічну діяльність визначити неможливо. [3] 

Висновки і пропозиції.  Проведений аналіз інформації в 

умовах економічної кризи свідчить, що організація 

бухгалтерського обліку має бути покладена в основу 

формування інформаційного забезпечення управлінської ланки 

суб’єкта господарювання. Від накопиченої інформації залежить 

ефективність діяльності підприємств, прийняття важливих 

економічних рішень; інформація забезпечує контроль за 

діяльністю підприємства і є стимулом до відповідних дій. Нині 

інформаційні системи, в тому числі облікові, майже не 

пристосовані до прогнозування кризових тенденцій, оскільки 

вони були розроблені у стабільних зовнішніх умовах і 

потребують доопрацювання з боку підприємства і держави. 
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Анотація. У статті визначено систему електронних платежів та 

її місце в державній системі міжбанківських розрахунків. Проаналізовано 

основні показники роботи СЕП та завантаженість її функціонування. Для 

вдосконалення діяльності системи пропонуємо розробити нові інструменти 

і механізми функціонування СЕП, підвищення її пропускної спроможності 

та надійності. 

Ключові слова. Система електронних платежів, платіжна 

система, банківські розрахунки, учасники СЕП. 

Постановка проблеми. Нормальне функціонування 

економіки не можливе без надійної системи розрахунків між 

суб’єктами господарської діяльності, що забезпечує швидкість 

та надійність проведення платежів. У розрахунках і платежах, 

що здійснюються установами банків, знаходять відображення 

практично всі види економічних відносин у суспільстві. 

Незважаючи на успішність функціонування  платіжних систем, 

постає більш складне завдання – покращення та 

постійна модифікація використовуваних систем. 

Виклад основного матеріалу. Систе ма електро нних 

платежі в Націона льного ба нку Украї ни (СЕП) — 

загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення 

розрахунків між  банківськими установами, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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органами державного казначейства на території України із 

застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, 

передавання та захисту інформації [1]. У 1993 році було 

створено сучасну СЕП, що дало можливість банкам 

ефективніше використовувати ресурси, а клієнтам – свої кошти. 

СЕП базується на повністю безпаперовій технології і 

передаванні електронних повідомлень через власну 

телекомунікаційну систему Національного банку.  

В Україні існують такі електронні платіжні системи 

(табл. 1) [6]. 

Таблиця 1 

Електронні платіжні системи в Україні 

Назва 

системи 

Адреса 

сайту 

 

Функціонування на даному етапі 

З якого 

року 

існує 

Web 

Money 

http://we

bmoney.

ua/ 

Популярна електронна платіжна система, яка не є 

банківською. Має більше 10 млн зареєстрованих 

учасників. Сама система не бере участь в обміні в якості 

однієї зі сторін, але надає сервіс http://wm.exchanger.ru, в 

якому учасники системи проводять обмін один з 

одним.Переказ коштів можливий тільки між гаманцями 

одного виду; обмін титульних знаків різних видів проводиться 

в обмінних сервісах. 

1997 

Інтернет 

Гроші 

http://im

oney.ua/ 

Порівняно молода система, дозволяє оплатити та отримати 

коди доступу в Інтернет, поповнити рахунок мобільного 

телефону, заплатити за комунальні послуги, супутникове та 

кабельне телебачення, та багато іншого.За допомогою 

Інтернет. Грошей можна перераховувати гроші на рахунок 

іншого користувача і отримувати гроші з іншого рахунку. 

2003 

Яндекс. 

Гроші 

http://mo

ney.yand

ex.ru/ 

електронна платіжна система, що реалізує ідею електронних 

грошей. Забезпечує проведення фінансових розрахунків між 

учасниками системи (особами, які відкрили рахунки в 

системі) в режимі реального часу.Валюта розрахунків - 

російський рубль. Призначена для забезпечення 

функціонування систем електронної комерції. 

2002 

 

Впровадження СЕП підняло банківську індустрію 

України на якісно новий рівень. СЕП НБУ ефективно виконує 

покладені на неї функції державної системи міжбанківських 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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розрахунків, оперативно і надійно обслуговує учасників СЕП, 

гарантуючи високий рівень безпеки та надійність 

міжбанківського переказу коштів у національній валюті. 

Кількість учасників СЕП в 2011-2014 рр. наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Кількість учасників СЕП України, 2011-2014 рр. 
Учасники СЕП 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. Відхилення 

+; - 

Всього, в т.ч.: 694 506 453 423 - 271 

- банки України 175 175 176 180 +5 

- філії банків 453 265 212 178 - 275 

-органи Державної 

казначейської 

служби України 

28 28 28 28 - 

- установи НБУ 37 37 37 37 - 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2, ми бачимо, що станом на 

1 січня 2014 року у порівнянні із попередніми роками кількість 

учасників СЕП суттєво зменшилася - на 271 одиницю. Це 

пояснюється змінами у структурі банківської системи України, а 

саме: ліквідацією банків (філій), їх реорганізацією, 

перетворенням філій на територіально відокремленні без 

балансові відділення тощо. Незважаючи на це, кількість 

початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень 

зросла. 

У 2013 році учасниками СЕП здійснено 347 611 тис. 

початкових платежів та надіслано електронних розрахункових 

повідомлень на суму 12 685 354 млн. грн., що більше на 4% за 

кількістю й на 8% за сумою порівняно з 2012 роком (табл. 3).  

Переважна більшість початкових платежів та 

електронних розрахункових повідомлень була надіслана до СЕП 

банками України та їх філіями – 323 686 тис. документів 

(93%  від їх загальної кількості).  
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Таблиця 3 

Завантаженість функціонування СЕП, 2012-2013рр. 
Кількість 

початкових 

платежівта 
електронних 

розрахункових 

повідомлень  

( тис. шт. ) 

Відхилення 
( +; - ) 

 

 

 

Сума 

початковихплатежів 
 ( млн. грн. ) 

 

 

 

Відхилення 
 ( +; - ) 

 

 

 

2012 р. 2013 р. 

тис. 

шт. % 2012 р. 2013 р. 

тис. 

шт. % 

335499 347611 12112 4 11723088 12685354 962266 8 

 

Про ефективність діяльності СЕП свідчать і 

середньодобові показники роботи платіжної системи, які 

наведено у таблиці 4.  

   Таблиця 4 

Середньодобові показники роботи СЕП, 2012-2013рр. 
Середньодобові показники роботи СЕП 2012 рік 2013 рік 

В середньому за день оброблялося 

початкових платежів  ( тис. шт.) 

1342 1385 

- на суму (млн. грн.) 46892 50539 

Середньоденний залишок на рахунках 
учасників СЕП ( млрд. грн. ) 

23 27,82 

Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів 

на рахунках учасників СЕП 

2,03 1,81 

 

Аналіз  даних таблиці свідчить про те, що СЕП протягом 

2013 року успішно виконувала покладені на неї функції 

державної системи міжбанківських розрахунків, задовольняла 

потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала 

максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та 

надійності проведення платежів. 

Висновки та пропозиції. Отже, впровадження системи 

електронних платежів дозволило одержати такі принципові 

результати: прискорення здійснення розрахунків та обігу 
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коштів, що дало змогу вивільнити певну частину грошової 

маси; зменшення документообігу; суттєве зниження 

вірогідності фальсифікації міжбанківських розрахункових 

документів, завдяки чому знизилася прихована емісія, пов’язана 

з надходженням до обігу коштів, отриманих за підробленими 

документами; посилення контролю за станом грошової маси в 

державі, зниження збитків держави та підприємців від низької 

швидкості виконання розрахунків та використання підроблених 

платіжних документів; підвищення можливостей комерційних 

банків і Національного банку України контролювати здійснення 

платежів.  

 
          Список використаних джерел: 

        1. http://www.bank.gov.ua/ 
2. Закон України «Про Національний банк України» / Додаток до 

журналу «Вісник НБУ», 1999, № 7 (із змінами та доповненнями). 

3.  Закон України «Про банки і банківську діяльність в Україні» від 

7.12.2000 (із змінами і доповненнями). 

4. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 

5 квітня 2001 р. № 2346 III від 6 жовтня 2004 р. № 2056 IV. 

5. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в 

національній валюті, затверджена постановою Правління Національного 

банку України від 16.08.2006 № 320, зареєстрована в  Міністерстві 

юстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909 (зі змінами). 

6.  Банківська справа: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - М.: Фінанси 
і статистика, 2003. - 576 с. 

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКІ АСПЕКТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН У БІЗНЕСІ 

Шигінська Інна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Хомка В.М.  

 
 Анотація. В статті проведено аналіз дефініцій понять, що 

стосуються здійснення франчайзингу, в навчально-практичній та науково-

дослідній літературі з питань бухгалтерського обліку. 

Ключові слова. Франчайзинг, франчайзер, франчайзі, франшиза. 
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Постановка проблеми. Розпочинаючи власний бізнес, 

не дивлячись на підтримку держави, більшість підприємців 

зустрічаються з рядом проблем, таких, наприклад, як: складний 

доступ до кредитних ресурсів, недостатність знань, навичок та 

досвіду здійснення підприємницької діяльності у 

конкурентному середовищі, труднощі із пошуком надійних 

ділових партнерів, отримання повної, достовірної інформації 

про стан та кон’юнктуру ринку, надмірно високі ціни на якісну 

рекламу, недовіра споживачів до якості продукції та нової 

торгової марки. Однак, як показує міжнародний досвід, ці 

ризики можна мінімізувати розпочавши бізнес вже під відомою 

торговою маркою, та разом з цим отримати в користування 

успішну на ринку модель ведення бізнесу та секрети 

виробництва (ноу-хау). Зробити це дозволяє франчайзинг. 

На сьогодні, франчайзинг є однією з найбільш успішних 

форм ведення бізнесу. В багатьох країнах світу, в яких 

франчайзинг вже отримав масове розповсюдження, його 

розглядають як нову, прогресивну систему організації бізнесу та 

ділових відносин, що відповідає потребам сучасного ринку. 

Викладення основного матеріалу. Як перспектива 

модель організації бізнесу франчайзинг є вже досить 

популярним і в нашій країні. Усе більше українців хочуть 

побудувати своє життя опираючись на власний бізнес, а значна 

частина успішних підприємців прагне до співробітництва з 

відомими торговельними марками, використовуючи схеми 

франчайзингу. Таким чином, бізнесмени України усе частіше 

розуміють, що працювати під відомим брендом набагато 

вигідніше, ніж витрачати величезні кошти на розвиток власного 

бізнесу та підтримку його стабільності.  

Для потреб бухгалтерського обліку пропонуємо 

розглянути франчайзинг з облікової точки зору. Тому 

франчайзинг необхідно розуміти як договірні відносини, на 

основі яких одна сторона передає іншій стороні за платню на 

певний строк чи безстроково права на використання 
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торговельної марки, фірмового найменування, ноу-хау тощо, 

надає їй консультаційну чи технічну допомогу у виробництві і 

реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. 

Сьогоднішній  стан ринку франчайзингу України в 

цілому є достатньо динамічним з точки зору зацікавленості 

зарубіжних компаній у виході та розвитку з українськими 

партнерами. 

Період стресів від кризи 2008 року перетворився на 

період активного пошуку тих видів діяльності, які допоможуть 

підприємцям у стабільному існуванні та поступовому розвитку. 

Загальна кількість бізнесів в Україні, які розвиваються по 

типу «франчайзинг» скоротилася за період 2008-2013 роки на 

40-50%, але це скорочення якраз якісно вплинуло на сам ринок. 

Основне скорочення відбулося за рахунок тих франшиз, які з 

точки зору Федерації розвитку франчайзингу в Україні якраз і 

шкодили самій суті франчайзингу, так як не відповідали ні 

одній нормі цього виду відносин. А якщо бути точними, то в 

Україні за системою франчайзингу працюють близько 200 

торговельних марок не лише зарубіжних, але й українських. 

В сфері законодавства суттєвих змін не відбулося, за 

винятком того, що уже більшість державних чиновників 

розуміють термін «франчайзинг» та з цікавістю розглядають 

можливості для розвитку галузей економіки по даній моделі. 

Так Міністерство АПК України прийняло програму розвитку 

«Рідне село», де активно планує розвивати як сільську 

інфраструктуру так і види фермерських господарств по моделям 

франчайзингу. 

Концепція програми полягає в тому, що місце,де живе і 

працює людина, має стати для нього рідним, тобто комфортним 

в економічному, соціальному,культурному і духовному 

розумінні. Проект «Рідне село» - це перенесення фокусу 

державної підтримки на середньотоварного та дрібнотоварного 

виробника, на тих, хто є основою гарантування продовольчої 

безпеки країни і головним роботодавцем на селі. За 
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статистичними даними, у господарствах населення 

виробляється близько 80% молока, 47% м’яса, 98% картоплі, 

37% яєць. Крім того, в них утримується 77% корів, 56% свиней, 

47% птиці. Це – значні обсяги у загальному виробництві, які не 

залучаються до економічного обороту. 

Великотоварне сільськогосподарське виробництво в 

Україні уже склалося. Його головне завдання – нарощувати 

експортний потенціал, і воно з цим справляється. Сьогодні 

великі господарства, які застосовують потужну техніку та 

новітні технології, мають чітку мотивацію – динамічний 

розвиток. Для середніх же і дрібних господарств поки що 

головне – це можливість просто вижити. Кооперативний рух 

серед дрібних та середніх товаровиробників – один із дієвих 

європейських інструментів сталого сільського розвитку. До 

речі, 2012 рік, відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН, проголошено Міжнародним роком кооперативів. Тому 

наша ініціатива є сьогодні символічною. 

    Більшість дрібних та середніх сільгоспвиробників 

взагалі не мають або мають вкрай обмежені можливості для 

первинної обробки та зберігання зібраного урожаю. Вони не в 

змозі забезпечити ефективного просування і збуту своєї 

продукції на ринку. Кооперативні ж формування таку 

можливість надають. Саме тому створення кооперативів – 

заготівельних, виробничих та обслуговуючих – було покладено 

в основу програми «Рідне село». Вони дозволять включити 

вироблене у фермерських і селянських господарствах до 

маркетингового ланцюга, підвищити вартість продукції шляхом 

покращення первинної обробки і зберігання. Крім того, 

кооперативи стануть ефективним механізмом згуртування селян 

і нададуть можливість вирішити низку їхніх соціально-

економічних проблем.  Через систему кооперації дрібний 

виробник зможе отримувати державну підтримку (щодо 

цінового регулювання, виробничих дотацій), донорську 

допомогу і доступ до кредитних ресурсів. Всіх дрібних 
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господарів будуть підтримувати, навіть тих, хто працює на 20-

30 сотках або тримає одну корову. За своєю суттю це скоріше 

питання соціальної відповідальності уряду за селян, ніж 

економічне. Та особливої уваги та підтримки отримають ті, хто 

укрупнюється сам або спільно з односельцями. Тобто ті, хто 

кооперується.Уряд має намір допомогти кожній громаді у 

економічному обґрунтуванні тієї чи іншої діяльності, яку вона 

обере: кооперація, переробка сільськогосподарської продукції, 

сільський туризм, розвиток легкої промисловості тощо. Але 

сільська громада повинна сама усвідомити свою роль – 

«прокинутися» та самоорганізуватися, не відкидаючи активність 

економічно зацікавлених селян і підтримуючи ініціативи 

сільського чи селищного голови. 

    Висновки та пропозиції. Складність відносин, що 

виникають при франчайзингу, зумовлюють існування різних 

позицій відносно формулювання його сутності.  

     В цілому, характеризуючи франчайзинг, можна 

зробити висновок про складну природу взаємозв’язків між 

франчайзером та франчайзі, що стосуються не лише організації 

франчайзингового бізнесу, але й порядку отримання та 

використання франшизи, здійснення відповідних платежів, а 

також дотримання прав та обов’язків сторонами 

франчайзингових договорі. 

    Щодо франчайзингу в АПК Україні, то з викладеної 

інформації можемо зробити висновки про те, що тенденції на 

ринку франчайзингу є як достатньо позитивними так і такими, 

що стримують розвиток, але їх наявність свідчить про те, що 

франчайзинг буде ще не один рік стрімко розвиватися в Україні, 

адже даний напрямок зосереджує в собі не тільки вітчизняні 

бренди, але й відомі світові бренди, що, безсумнівно, є кращим 

стимулом для споживачів продукції або послуг.  Саме тому 

ринок франчайзингу можна розглядати як перспективний 

напрямок для ведення комерційної діяльності на території 

України. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості обліку нематеріальних 

активів. Висвітлено проблемні питання оцінки нематеріальних активів та 
особливості їх  відображення в системі бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: нематеріальні активи, облік, оцінка, 

інтелектуальна власність, гудвіл. 

Постановка проблеми. Зростання конкурентоспромож-

ності підприємств передбачає ефективне використання 

природних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

Водночас дедалі більшу роль відіграють нематеріальні активи, 

частка яких у структурі активів суб’єктів підприємницької 

діяльності постійно зростає. Наявність нематеріальних активів у 

складі ресурсів підприємства збільшує ринкову вартість 

підприємств, підвищує інвестиційну привабливість суб’єкта 

господарювання. 

http://minagro.gov.ua/apk?nid=3389
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Виклад основного матеріалу. Перехід України на нові 

облікові принципи та методи ведення бухгалтерського обліку 

відповідно до міжнародних стандартів спричинив зміни в 

організації та методології обліку, а також у порядку складання 

фінансової звітності. Процес реформування національної 

облікової системи свідчить про наявність питань щодо 

організаційно-методичних основ бухгалтерського обліку, які 

потребують додаткового вивчення та удосконалення.  

Згідно з національними стандартами пострадянських 

країн визначення нематеріальних активів практично відповідає 

визначенню, наведеному в МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». 

Нематеріальний актив розглядається як немонетарний актив, 

який можна ідентифікувати без фізичної субстанції та 

утримувати для використання у виробництві чи постачанні 

товарів або послуг, а також для передачі в оренду іншим 

сторонам чи для адміністративних цілей.  

Проте у складі нематеріальних активів існують 

розбіжності (табл. 1).  

За даними табл. 1 можна стверджувати, що у більшості 

пострадянських країн, крім України, до нематеріальних активів 

відносяться: 

-     придбана ділова репутація (гудвіл); 

- організаційні витрати, пов'язані зі створенням 

юридичної особи. 

Визнання нематеріальних активів бухгалтерським 

обліком згідно з МСБО 38 та П(С)БО 8 ґрунтується на 

загальному принципі визнання, який «застосовується до витрат, 

понесених спочатку для придбання чи створення внутрішніми 

силами нематеріального активу, а також, витрат, що можуть 

бути понесені для доповнення, заміни його частини та 

обслуговування». 

Ресурс, що відповідає визначенню нематеріального 

активу, визнається у звітності тільки, якщо: 
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Таблиця 1 

Склад нематеріальних активів відповідно до нормативних 

документів пострадянських країн 
Країна Склад нематеріальних активів 

Киргизька 

Республіка 

патенти, авторські права;права користування земельними 

ділянками;торгові марки;особливі привілеї;ліцензії, формули, 

технології; ціна фірми (гудвіл) 

Республіка 

Білорусь 

права  на  об’єкти  інтелектуальної  і  промислової  власності  

(патенти,  права  на  придбані  на  правах  власності  і  створені  

ноу-хау,  винаходи,  програмні  продукти  тощо);організаційні  

витрати,  пов’язані  зі  створенням  юридичної  особи;вартість 

ділової репутації (гудвіл) 

Республіка 

Казахстан 

ліцензійні угоди;програмне забезпечення;патенти;організаційні 

витрати;гудвіл;інші нематеріальні активи  

Республіка 

Молдова 

організаційні витрати;гудвіл (ціна фірми);патенти, ліцензії; 

товарні знаки та знаки обслуговування;ноу-хау;копірайт 
(авторські права на публікацію, друк, продаж літературних, 

музичних, кіно-, відео- та інших творів мистецтва); 

франчайзинг (право, яке надається одним підприємством іншій 

юридичній або фізичній особі, на використання певної 

формули, продукту чи технології за винагороду); програмне 

забезпечення; промислові малюнки та моделі 

Російська 

Федерація 

виняткове право власника патенту на винахід, промисловий 

зразок, корисну модель;виняткове авторське право на програми 

для ЕОМ, бази даних; майнові права автора на топології 

інтегральних мікросхем;виняткове право власника на товарний 

знак і знак обслуговування, найменування місця походження 

товару;виняткове право власника патенту на селекційні 
досягнення; ділова репутація організації;організаційні витрати, 

пов’язані зі створенням юридичної особи  

Україна права користування природними ресурсами;право 

користування майном;права на комерційні позначення (торгові 

марки, знаки для товарів і послуг, комерційні найменування 

тощо);права на об’єкти промислової власності (право на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, 

компонування інтегральних мікросхем,  комерційна  таємниця,  

у  тому  числі  ноу-хау  тощо);авторське право та суміжні з ним 

права (право на літературні, художні, музичні твори, 

комп’ютерні програми тощо);незавершені капітальні інвестиції 

в нематеріальні активи;інші нематеріальні активи 
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- існує висока ймовірність отримання підприємством 

очікуваних майбутніх економічних вигід від активу; 

- вартість активу можна достовірно оцінити [2]. 

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються 

на баланс підприємства за первісною вартістю. 

Первісна вартість придбаного нематеріального активу 

складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не 

підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому 

він придатний для використання за призначенням. 

Вказівки, що містяться у міжнародних та вітчизняних 

стандартах бухгалтерського обліку щодо визнання і первісної 

оцінки нематеріальних активів, враховують те, яким чином 

підприємство отримало цей актив. Для визнання і первісної 

оцінки нематеріальних активів існують визначені правила 

залежно від того, чи були вони:   

- придбані окремо; 

- придбані в процесі об’єднання бізнесу; 

- придбані за рахунок державної субсидії (державних гарантів); 

- отримані в обмін на інші активи; 

- створені власними силами [3]. 

Згідно з національними стандартами в Україні оцінка 

нематеріального активу здійснюється за допомогою таких 

підходів, як: 

- витратний підхід – ґрунтується на визначенні 

вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення 

об'єкта оцінки. Витратний підхід застосовується для визначення 

залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав 

інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості 

відтворення (заміщення) величини зносу;  

- дохідний підхід – ґрунтується на застосуванні 

оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість 

об'єкта оцінки. Дохідний підхід застосовується для оцінки 

майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли 
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можливо визначити розмір доходу, що отримує або може 

отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі 

права, від їх використання; 

- порівняльний підхід – застосовується у разі 

наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на 

ринку подібних об'єктів та умови договорів щодо 

розпорядження майновими правами на такі об'єкти. У разі 

застосування порівняльного підходу до оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності подібність об'єктів визначається з 

урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, 

функціональних та інших характеристик [4].  

При цьому варто зауважити і те, що при оцінці 

нематеріальних активів необхідно керуватися не лише вимогами 

чинного національного законодавства, але й міжнародними 

стандартами, в яких реалізовано значний досвід в обліку таких 

специфічних об’єктів, як нематеріальні. 

Висновки і пропозиції. Дослідження теоретичних 

положень і діючої практики бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів дозволило визначити низку невирішених 

проблем. Серед них: недостатнє дослідження економічної 

сутності нематеріальних активів, недосконалість розробленого 

порядку визнання та зарахування на баланс підприємства 

об’єктів нематеріальних активів, відсутність методики обліку 

окремих операцій з нематеріальними активами,  амортизаційної 

політики. Перераховані проблемні питання та їх дискусійний 

характер визначають основні напрями  подальших досліджень 

особливостей обліку нематеріальних активів підприємства. 
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Анотація. У статті наведено особливості надходження 

гуманітарної допомоги в Україну . Також наведені рекомендації щодо її 

обліку та використання .  

Ключові слова: гуманітарна допомога, донор, отримувач, цільовий 

характер.  

Постановка проблеми. Кризовий стан економіки на 

даному етапі розвитку нашої держави породжує потребу малих 

та середніх підприємств у гуманітарній допомозі донорів з-за 

кордону. Саме тому організація обліку гуманітарної допомоги 

стає важливим аспектом у діяльності таких підприємств. 

Виклад основного матеріалу.  Згідно законодавства, 

гуманітарною допомогою є цільова адресна безоплатна 

допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання 

послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із 

гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні 

або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною 

незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким 

фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, 

зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, 

екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2010_2/met_rec.pdf
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загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою 

конкретних фізичних осіб[1]. 

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в 

Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на 

її одержання.  

Донор надсилає письмову пропозицію отримувачу. Після 

письмової згоди останнього відбувається фактичне надання 

гуманітарної допомоги з наступним її відображенням в обліку.  

При цьому суб’єкти господарювання мають бути 

зазначені  в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної 

допомоги, зареєстрованого Кабінетом Міністрів України та  

акредитовані в митному органі за місцем реєстрації, якщо 

допомога надходить з-за кордону. 

Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як 

гуманітарна допомога, підлягають першочерговому 

безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам 

України відповідними установами та організаціями незалежно 

від форми власності, з обов' язковим проставленням у 

товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях 

клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», завіреного 

печаткою митника. 

Об’єми та номенклатура сільськогосподарської 

продукції, продовольства, друкованої продукції, будівельних 

матеріалів та інших товарів, які можуть бути ввезені в Україну у 

якості гуманітарної допомоги визначаються Кабінетом 

Міністрів України. Ввезена гуманітарна допомога більш 

встановленого об’єму підлягає оподаткуванню на загальних 

підставах [2].  

До речі, гуманітарна допомога, що надається Україною, 

при її вивезенні за межі митної території України також 

звільняється від сплати вивізного мита. Крім того, відповідно до 

ст.8 Закону «Про гуманітарну допомогу» митне оформлення 

вантажів з гуманітарною допомогою здійснюється без 

справляння також і плати за виконання митних формальностей 
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поза місцем розташування митних органів або поза робочим 

часом, встановленим для митних органів. Така пільга надається 

лише за наявності рішення відповідних комісій з питань 

гуманітарної допомоги про визнання таких вантажів (товарів) 

гуманітарною допомогою [1]. 

Також гуманітарна допомога може надаватись як у формі 

грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, так і у 

вигляді робіт та послуг. 

При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як 

гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача 

гуманітарної допомоги, він як юридична особа - резидент 

повинен здійснювати її облік окремо. На рахунках 

бухгалтерського обліку підприємство-отримувач отримання 

грошових коштів в іноземній валюті відображатиме 

кореспонденцією: Дт 312 – Кт 48[3]. 

Одночасно з надходженням гуманітарної допомоги 

підприємство має визнати дохід від безоплатно отриманих 

активів (745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»), що 

відображатиметься кореспонденцією: Дт 48 – Кт 745. 

Якщо виконані роботи гуманітарної допомоги мають 

капітальний характер (будівництво, спорудження), то їх вартість 

відображається за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і 

кредитом рахунка 48 [4].  

Митна вартість отриманих від іноземних донорів 

товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, 

наданих послуг та одержана іноземна валюта відображаються у 

бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці України 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом 

Національного банку України, що існував на момент митного 

оформлення допомоги [5]  

Висновки і пропозиції. Бухгалтерам отримувачів 

гуманітарної допомоги треба мати на увазі, що в разі відсутності 

обліку отримання та цільового використання гуманітарної 

допомоги вона вважається використаною не за цільовим 
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призначенням. Тому, необхідно вести бухгалтерський облік  

гуманітарної  допомоги  та   відповідну звітність, яка   

здійснюються  отримувачами  гуманітарної  допомоги  та її 

набувачами.  

Необхідно пам’ятати, що порушеннями гуманітарного 

законодавства тягне за собою кримінальну або адміністративну 

відповідальність.  
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Анотація. У статті  розглянуто відображення інформації про 

розрахунки з постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності. 
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Постановка проблеми. При дослідженні економічної 

сутності категорії “розрахунки” було виявлено, що між 

науковцями і фахівцями у галузях бухгалтерського обліку, 
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фінансів, економіки та управління не має одностайної думки, а в 

бухгалтерському обліку в період після початку його 

реформування з 2000 р. взагалі відсутнє будь-яке трактування. З 

погляду бухгалтерського обліку, розрахункові операції є 

об'єктом обліку, по-перше, як динамічний процес (проведення 

платежу до, одночасно чи після одержання товарів, робіт, 

послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто заборгованість між 

суб'єктами розрахунків. 

Виклад основного матеріалу. Система розрахунків з 

постачальниками є складовою обліку кожного підприємства. 

Діяльність, що пов’язана із здійсненням закупівель, є 

комплексною, оскільки пов’язана як з функціональними видами 

діяльності на підприємстві, так із зовнішнім оточенням, 

наприклад, із постачальниками, які можуть впливати на 

здобуття стійкої конкурентної переваги на ринку [1]. 

Належна фіксація фактів здійснення розрахунків з 

постачальниками та підрядниками є невід’ємною складовою 

системи бухгалтерського обліку підприємств, яка побудована на 

основі документування та складання звітності. 

Формування інформаційної бази про розрахунки з 

постачальниками та підрядниками починається із складання 

первинних документів, до яких відносяться: договори, накладні, 

рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, послуг, 

податкові накладні, товарно-транспортні накладні, 

зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, вантажно-

митні декларації, приймальні акти і акти експертизи 

торговельно-промислової палати, комерційні документи, 

транспортні накладні [2]. 

Дані первинних документів є підставою для формування 

інформації у регістрах аналітичного та синтетичного обліку: 

Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками (форма № 3.3 с.-г.) та журнал-ордер 3 В с.-г. по 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». 

На основі Журналу 3 В с.-г. формується Головна книга, яка 
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використовується подальшому для складання фінансової 

звітності [3]. 

Інформація про стан розрахунків з постачальниками та 

підрядниками у фінансовій звітності знайшла своє відображення 

у Балансі. Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів 

України № 73 від 07.02.2013 р. баланс (звіт про фінансовий 

стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає 

на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал [5]. 

Метою складання балансу є надання користувачам повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан 

підприємства на звітну дату. 

Другою формою є Звіт про рух грошових коштів. Згідно 

НП(С)БО 1 звіт про рух грошових коштів – звіт, який 

відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом 

звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. Метою складання звіту про рух грошових 

коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, 

правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися 

у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах) за звітний 

період [5]. 

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 

фінансової звітності (наказ Мінфіну №433 від 28.03.2013 р.) 

передбачено, що при складанні фінансової звітності та 

консолідованої фінансової звітності підприємства можуть 

обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за 

прямим або непрямим методом. [2]. 

Висновки та пропозиції. Бухгалтерська фінансова 

звітність, ґрунтуючись на узагальнених даних бухгалтерського 

обліку, виступає ланкою зв’язку між підприємством із 

зовнішнім середовищем. Вона задовольняє вимоги щодо 

необхідного обсягу інформації, можливостей її засвоєння 

зовнішніми і внутрішніми користувачами. Обліковий процес 

здійснюється на підставі первинної документації та закінчується 
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складанням фінансової звітності, де розкривається інформація 

про власний капітал та його складові. Фінансова звітність має 

достовірно та правдиво відображати інформацію про елементи 

власного капіталу та фінансово-майновий стан підприємства, що 

дозволить користувачам звітності приймати обґрунтовані та 

виважені управлінські рішення. діяльність платника податків 

відповідно до даних фінансового та податкового обліку. 
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Анотація. У статті розглянуто оподаткування експортно-
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Постановка проблеми. Зростання обсягів 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, що 

пов’язано з міжнародною інтеграцією, ставить перед 

підприємствами ряд проблем. Однією з найбільш актуальних є 

питання відображення зовнішньоекономічних операцій в 

податковому обліку. Для практичної діяльності підприємств 

податкові розрахунки є важливою складовою облікової роботи, 

тому актуальним є вдосконалення методики їх здійснення, яка 

відповідала б достовірному обліковому забезпеченню 

податкової звітності при будь-яких змінах податкового 

законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Щодо податку на додану 

вартість, то, на відміну від Закону України «Про податок на 

додану вартість», в Податковому кодексі України визначено 

питання оподаткування імпорту послуг, що є досить 

проблемним на практиці. За новими правилами оподаткування 

вартість товарів перераховується в національну валюту за 

офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, 

встановленим Національним банком України, що діє на день 

подання митної декларації для митного оформлення, а в разі 

нарахування суми податкового зобов’язання митним органом у 

випадках, коли митна декларація не подавалася, – на день 

визначення податкового зобов’язання. Вартість послуг 

перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) 

курсом Національного банку України на дату виникнення 

податкових зобов’язань. Виключено статті витрат на 

транспортування та страхування, сплати брокерських, 

комісійних та інших видів винагород, пов’язаних з ввезенням 

імпортованих товарів, які включаються до митної вартості 

імпортованих товарів. На нашу думку, це пов’язано з тим, що 

базою оподаткування є договірна ціна, але не менша за митну 

вартість товару, а отже, митна вартість вже враховує всі 

вищеперераховані витрати. Положеннями нового податкового 

законодавства визначено у разі здійснення яких операцій 
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виникає право на віднесення сум податку до податкового 

кредиту. Також відбулися зміни в оподаткуванні прибутку 

суб’єкта господарювання. Порівняно із Законом України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» в новому ПКУ об’єктом 

оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом зменшення суми 

доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного 

податкового періоду.  

Такі зміни, на нашу думку, є позитивними, тому що 

призводять до узгодження норм податкового та бухгалтерського 

законодавства. Сума податку на прибуток за таких умов майже 

не відрізнятиметься у податковій та фінансовій звітності. 

Для цілей оподаткування під експортно-імпортними 

операціями розуміється вивезення (ввезення) товарів та інших 

активів з перетином митного кордону країни, а також надання 

(отримання) послуг з метою отримання прибутку або соціальних 

вигід для суб’єкта господарювання. 

Поняття експорту та імпорту для цілей оподаткування не 

враховує операції без їх фактичного вивезення чи ввезення. Такі 

господарські операції не мають спеціальних правил податкового 

обліку і тому на практиці виникають проблеми в частині їх 

оподаткування. Зокрема, експорт без вивезення та імпорт без 

ввезення не підпадають під визначення об’єкта оподаткування 

згідно ПКУ і тому деякі автори наукових видань (Т.І. 

Гориславець, Р.М. Циган [4]) зазначають, що такі операції не 

оподатковуються ПДВ. Хоча О.В. Кирнас [3]  звертає увагу на 

те, що об’єктом оподаткування операцій з експорту без 

вивезення є постачання товарів, місце надання яких знаходиться 

на митній території України. Таким чином, автор робить 

висновок, що дана операція обкладається ПДВ за ставкою 20 % 

як звичайне постачання товарів на митній території України. 

На нашу думку, так як операції без їх фактичного 

вивезення не визнаються ПКУ експортними, а місце їх поставки 
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є територія України, незалежно від статусу контрагента, дані 

операції повинні оподатковуватися за ставкою 20 %, як звичайні 

господарські операції суб’єктів господарювання. Імпортні 

товари, придбані у іноземного суб’єкта та продані іншому 

іноземному суб’єктові, не переміщаються через митний кордон 

України, отже, не ввозяться до України і не вивозяться з 

України. Таким чином, податкові зобов’язання по ПДВ не 

нараховуються, оскільки відсутній об’єкт оподаткування. 

Законодавством передбачено оформлення особливого 

первинного документа – податкової накладної та складання 

специфічних аналітичних регістрів – реєстрів отриманих і 

виданих податкових накладних. 

Для вдосконалення податкових розрахунків з ПДВ Л.І. 

Бабій [1,2] пропонує: 

 налагодити документальне оформлення й 

аналітичний облік, а також запровадити накопичення даних, яке 

відповідало б потребам бухгалтерської і податкової звітності.  

З метою удосконалення документального оформлення 

розрахунків з ПДВ автор вважає, що доцільно відмовитися від 

виписування податкових накладних. Такі зміни дозволять 

знизити трудомісткість облікових робіт, а реквізити платника 

податку можна буде заносити в первинні документи: рахунки-

фактури, накладні, акти виконаних робіт, товарні чеки, платіжні 

документи. Можливість такого підходу підтверджує той факт, 

що податкову накладну як документ не використовують ні в 

Російській Федерації, ні у Франції, ні в низці інших країн [3, c. 

49]. 

На нашу думку, такий підхід є не доцільним, адже 

знизиться контроль розрахунків за податком на додану вартість 

та виникатимуть проблеми при заповненні інших первинних 

документів у зв’язку з неврахуванням чи неправильним 

обчисленням ПДВ. Податкова накладна забезпечує організацію 

податкових розрахунків з ПДВ та є основою для формування 

показників податкової звітності. 
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Висновки та пропозиції. В ході дослідження здійснено 

порівняння Податкового кодексу України та нормативно-

правової бази, яка діяла до прийняття ПКУ. Аналіз нормативної 

бази щодо оподаткування експортно-імпортних операцій 

показав, що податкова реформа в Україні призвела до 

відповідності українське податкове законодавство та міжнародні 

положення і створила основу для узгодження податкового та 

бухгалтерського обліку. Обґрунтовано необхідність внесення 

пояснення щодо податкового обліку операцій експорту без 

вивезення товарів за митну територію. Адже існує 

невизначеність. На нашу думку, такі операції повинні 

оподатковуватися за ставкою 20 %, тому що місце їх поставки – 

територія України, та вони не визнаються податковим 

законодавством операціями, які мають статус експортних. 
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