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ПРАКТИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В 

БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Берків Ульяна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Андрушко Р.П. 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості експертного 

дослідження у будівельних організаціях,   охарактеризовано найбільш 

поширені правопорушення в будівельних організаціях.  

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, бухгалтер-

експерт, облікова інформація,  будівельні організації. 

Постановка проблеми. Судово-бухгалтерська експертиза - це 

процесуально-правова форма застосування експертно-бухгалтерських 

знань з метою отримання джерела доказів у кримінальних і цивільних 

справах. 

Бухгалтер-експерт обов'язково повинен володіти як певним 

обсягом процесуально-правових знань, так і достатніми знаннями з 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Тільки 

при суворому додержанні ним процесуального законодавства і 

правильному застосуванні спеціальних знань судово-бухгалтерська 

експертиза може бути визнана доброякісною і такою, що відповідає 

своєму призначенню. 

Предметом судово-бухгалтерської експертизи є відображені в 

первинних документах та облікових регістрах господарські операції, 

що стали об'єктом розслідування або судового розгляду, щодо яких 

експерт-бухгалтер дає висновок з питань, поставлених на його 

вирішення слідчим або судом. 

Виклад основного матеріалу. Науково обґрунтована система 

класифікації інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської 

експертизи передбачає багатоаспектне комплексне інформування 

безпосередніх виконавців експертного дослідження — бухгалтерів-

експертів про фактичний стан та структурно-динамічні зміни у 

РОЗДІЛ 1  

ОБЛІК ЯК УНІВЕРСАЛЬНА МОВА БІЗНЕСУ У 

ВИКЛАДАХ СТУДЕНТІВ-ОБЛІКОВЦІВ ЛНАУ 
 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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функціонуванні конкретних об'єктів судово-бухгалтерської 

експертизи [1]. 

Проведення судово-бухгалтерської експертизи складається з 

таких основних етапів: 

- підготовчий, який включає вивчення наданих матеріалів, 

з'ясування сутності поставленого перед експертизою завдання, 

визначення достатності наявних матеріалів, окреслення загальної 

схеми дослідження, постанову окремих завдань, які вирішуються 

кожним експертом окремо; 

- аналітичний, який передбачає виявлення властивостей 

об'єктів дослідження шляхом застосування різних методів та засобів; 

- порівняльний, на якому проводиться співставлення об'єктів 

та визначення характеру зв'язків, що існують між ними; 

- заключний, який складається із оцінки результатів, виділення 

підстав для висновків та формулювання відповідей на поставлені 

питання (висновків). 

Слід зазначити, що стандарт судово-бухгалтерської експертизи 

включає такі складові частини: об'єкти, джерела інформації, методичні 

прийоми судово-бухгалтерської експертизи, узагальнення і реалізації 

результатів експертного дослідження [2, с. 64]. 

Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є документи, 

бухгалтерські регістри та бухгалтерська звітність, в яких відображена 

господарська діяльність підприємств, у тому числі і протиправна. При 

цьому він не повинен виходити за межі спеціальних знань, тобто 

давати документам юридичну оцінку і визначати їх доказове значення 

у справі [3]. 

За ступенем пізнавальності джерела інформаційного забезпе-

чення судово-бухгалтерської експертизи поділяють на дві категорії: 

- нова інформація — характеризує новизну конкретного підхо-

ду обґрунтовує причину недоліків, зловживань та правопорушень 

(міститься, переважно, в обліковій документації підприємства); 

- релевантна інформація — акумулює сукупність даних, відо-

мих раніше (міститься, зокрема, у формах звітності підприємства) [4]. 

Нова інформація є, переважно, прямим доказом істини, а 

релевантна — побічним підтвердженням гіпотези. У процесі судово-

бухгалтерської експертизи обов'язковим є використання як нової, так і 

релевантної інформації.  
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Методи дослідження облікової інформації можна розділити на 

такі групи: 

1. Прийоми дослідження окремого документа.  

Для виявлення підробки застосовуються такі способи 

дослідження аналізованого облікового документа чи регістру:  

а) перевірка документів за формою;  

б) арифметична (лічильна) перевірка;  

в) нормативна перевірка.  

2. Прийоми дослідження кількох документів, які відображають 

одну й ту саму або взаємозв’язані операції. 

 3. Прийоми перевірки відображення господарських операцій у 

бухгалтерському обліку. 

Найбільш поширеними правопорушення в будівельних 

організаціях являються наступні: 

- розкрадання будівельних матеріалів шляхом часткового їх 

неоприбуткування   при надходженні від постачальників; 

    - розкрадання матеріалів і грошових коштів шляхом 

завищення в актах приймання фактичних обсягів виконаних робіт; 

 - розкрадання грошових коштів шляхом включення в наряди 

фіктивних або виконаних у меншому обсязі робіт; 

- розкрадання грошових коштів шляхом завищення розцінок 

або відображення в нарядах ручного способу виконання робіт при 

фактичному здійсненні робіт механізованим способом; 

- розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів 

шляхом завищення витрат будівельних матеріалів у виробництві. 

Розглянувши більш детально наведені вище способи 

розкрадання майна бачимо, що ознаками розкрадання будівельних 

матеріалів шляхом часткового їх неоприбуткування при надходженні 

від постачальників є наявність у підрядній організації незадоволених 

претензій чи рекламацій постачальникам щодо "недовантаження" 

матеріалів, а також факти підписування комерційних актів та актів 

приймання матеріалів одними особами протягом певного періоду. 

Механізм розкрадання матеріальних цінностей і грошових 

коштів шляхом завищення в актах приймання фактичних обсягів 

виконаний робіт полягає в тому, що в актах приймання відповідних 

об'єктів будівництва, а також у довідці форми № 3 підробляються 

найменування виконаних робіт та їх обсяги. 
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Для документування та виявлення даного способу розкрадання 

будівельних матеріалів необхідно використовувати такі документи: 

- договір постачання між підрядником та постачальником; 

- комерційні акти та акти приймання будівельних матеріалів; 

- товарно-транспортні накладні та подорожні листи; 

прибуткові ордери та картки складського обліку, 

- рапорти про роботу кранів та інших машин (у цих 

документах можуть міститися - записи про розвантаження тих чи 

інших матеріалів, не відображені в первинних документах); 

- журнал обліку вантажів, які надійшли від постачальників; 

- рахунок-платіжну відомість та виписки банку; 

- записи на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками" та 

записи на субрахунку 205 "Будівельні матеріали"; накопичувальні 

відомості з обліку будівельних матеріалів; 

- договір про матеріальну відповідальних осіб. 

Експертам необхідно мати на увазі, що при цьому звичайно 

підробляються й записи у нарядах, рапортах, розрахунково-платіжних 

відомостях. Такі підроблення актів приймання дають можливість 

створювати лишки будівельних матеріалів з метою їх подальшого 

розкрадання [2].  

Завищення в актах приймання та в довідці ф. № 3 фактичного 

обсягу виконаних робіт може досягатися застосуванням підрядною 

організацією завищених коефіцієнтів для обчислення кошторисних 

витрат, що дає можливість збільшувати суми грошових коштів, які 

забудовники сплачують підрядній організації за виконані роботи. 

Для дослідження цього способу розкрадання доцільно 

використовувати такі документи: 

- довідку ф. № З про кошторисну вартість виконаних робіт; 

- акт приймання об'єктів будівництва; 

- звіт про витрати матеріалів при виконанні будівельно-

монтажних робіт; 

- наряди на виконання робіт; 

- розрахунково-платіжну відомість; 

- журнал обліку виконаних робіт; лімітно-забірні картки. 

В ході експертного дослідження обов'язково зіставляються: 

- записи за кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації" і дані 

довідки ф. № 3; 
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- записи за дебетом рахунка 70 "Доходи від реалізації"' і за 

кредитом рахунка 23 "Виробництво"; 

- записи за дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та 

замовниками" і за кредитом рахунка 23 "Виробництво". 

Методи дослідження окремого документа або кількох доку-

ментів, що відображають взаємопов'язані господарські операції, 

дозволяють викрити лише певне коло корисливих зловживань. В даних 

випадках додатково вивчається акт ревізії, інвентаризаційний опис 

будівельних матеріалів, проводиться контрольний обмір виконаних 

робіт, а при необхідності проводиться будівельно-технологічна 

експертиза [2]. 

Висновки і пропозиції. Необхідно підкреслити, що експерт-

бухгалтер не повинен виходити за межі спеціальних знань, тобто 

давати документам юридичну оцінку і визначати їх доказове значення 

у справі. 

 Формування методики проведення експертного дослідження 

передбачає конкретизацію прийомів і способів проведення експертизи 

відповідно до мети і плану.  

Таким чином, розробка на організаційній стадії  стандарту 

сприяє успішному проведенню експертного дослідження в 

будівельних організаціях у заплановані терміни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Боратинська Тетяна 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Брик Г.В. 

 
Анотація. В статті розглянуто теоретичні аспекти 

функціонування  суб'єкта малого бізнесу в економіці держави. Розкрито 

особливості обліку і звітності суб’єктів  малого бізнесу в Україні. 

Ключові слова: малий бізнес, суб’єкти малого бізнесу, 

ефективність малого бізнесу, спрощена система обліку та звітності. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання 

розвиток ринкової економіки та внесок працівників малого бізнесу у 

розвиток суспільства створили чимало можливостей для всіх видів 

підприємницької діяльності. Варто зауважити, що з малим 

підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні 

структурні зміни  в  економіці,  вихід  з  економічної  кризи  та  

створення  умов  для  розширення  впровадження ринкових  реформ.  

На  сьогодні  розвиток  малого  та  середнього  бізнесу  є  одним  із  

важливих напрямків розвитку економіки України та розв’язання 

складних соціально-економічних проблем 

Виклад основного матеріалу. Значення функціонування 

системи малого бізнесу в національній економіці України 

проявляється через виконувані ним функції, а саме: надання ринковій 

економіці більшої гнучкості та пом'якшення соціальної напруги, 

демократизацію ринкових відносин, створення середнього класу через 

формування конкурентного середовища, оперативність реагування на 

потреби ринку, мобільність, а також прискорення реалізації новітніх 

технічних та комерційних ідей, наукоємної продукції; створення 

нових робочих місць і вирішення проблеми зайнятості.   

Малий бізнес є безумовним важелем структурної складової 

фінансово-економічної системи держави, що відіграє визначну роль у 

впровадженні ринкових перетворень [1]. 

Специфіка та призначення малого бізнесу висуває нові вимоги 

та завдання за умов перспективи інтеграції України до європейського 

та світового економічного простору. На сьогодні малий бізнес - це 

основа соціально-економічної моделі ЄС. Понад 20 млн. підприємств 

малого та середнього бізнесу діють на території Європейського 

Союзу, частка яких у  загальній  доданій  вартості  складає  близько  

50%.  До  того  ж,  вони  забезпечують  майже  чверть експорту.  
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Суб’єкти малого бізнесу впливають на рівень зайнятості ЄС, 

слугуючи важливим джерелом створення нових робочих місць [2]. 

Критерії віднесення підприємств до різних за величиною 

суб’єктів бізнесу відображено на таблиці 1  

Як свідчать дані табл. 1 згідно діючого законодавства, 

суб'єктами малого підприємництва, незалежно від форми власності, є: 

зареєстровані у встановленому законом порядку фізичні особи, а 

також юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-

якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового 

доходу не перевищує 500000 євро. 

 

Таблиця 1 

Критерії віднесення підприємств до різних за величиною   

суб’єктів бізнесу 

Суб’єкт господарювання Обмеження за 

кількістю працівників 

Обмеження за розміром 

доходу 

 

Суб’єкт великого 

підприємництва 

перевищує 250 осіб перевищує суму, 

еквівалентну  

50 млн євро 

Суб’єкт середнього 

підприємництва 

від 50 до 250 осіб становить суму, 

еквівалентну від 10 до 50 

млн євро 

Суб’єкт малого 

підприємництва 

не перевищує 50 осіб не перевищує суму, 

еквівалентну  

10 млн євро 

Суб’єкт 

мікропідприємництва 

не перевищує 10 осіб не перевищує суму, 

еквівалентну  

2 млн євро 

 

Переважна  кількість  середніх  і  малих  підприємств  України  

зосереджена  в Дніпропетровській,  Донецькій,  Київській,  Львівській,  

Одеській,  Харківській  областях  та  в  місті Києві.  Найменші  

кількісні  показники  середніх  і  малих  підприємств  демонструють  

Волинська, Закарпатська,   Івано-Франківська,  Рівненська, 

Тернопільська,  Чернівецька  області  та  місто Севастополь. 
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У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними 

сферами діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в 

Україні залишаються торгівля та сфера послуг, питома вага яких від 

загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) сумарно 

більше 60  %. Значно меншими є показники промисловості (20,3  %), 

сільського господарства (5,5  %), будівництва (5,4  %). 

Рівень  розвитку   малого  підприємництва  значною  мірою  

залежить  від  стану  законодавчої підтримки та формується під 

впливом нормативного-правового регулювання як на державному, так 

і на регіональному рівнях. Не менш важливий вплив на розвиток 

малого бізнесу має ступінь його державної підтримки, що значною 

мірою залежить від політичної ситуації у країні [9]. 

За  підсумками  рейтингу  Світового  банку  «Doing  Business-

2015»,  виходячи  з  умов  ведення бізнесу Україна піднялася на 16 

позицій порівняно з минулорічним рейтингом та посіла 96-е місце і 

таким чином повернулася у першу сотню рейтингу Світового банку 

(табл. 2) 

Таблиця 2 

Динаміка змін в критеріях оцінки України за рейтингу              

Світового банку у 2014-2015 роках 
Критерії Doing 

Business- 

2014 

Doing Business-

2015 

Місце рейтингу 112 96 

Реєстрація підприємств 47 -33 70 

Отримання дозволів на будівництво 41 -98 139 

Підключення до електропостачання 172 +34 138 

Реєстрація власності 97  +33 64 

Кредитування 13 -4 17 

Захист інвесторів 128 +41 87 

Оподаткування 164 +58 106 

Міжнародна торгівля 148 +39 109 

Забезпечення виконання контрактів 45 -53 98 

Відновлення платоспроможності 162 +21 141 

 

Найбільшого  прогресу  Україна  досягла  за  такими  

критеріями  як  оподаткування - 106 сходинка проти 164 у рейтингу – 

2014 році, захист інвесторів – 87 проти 128,  підключення до 
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електропостачання – 138 проти 172,  реєстрація власності – 64 проти 

97, відновлення платоспроможності – 141 проти 162. 

Запровадження спеціального режиму оподаткування, обліку та 

звітності в Україні відбулось в 1998 році на підставі Указу Президента 

«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів 

малого підприємництва Президент України». Даним Указом 

закріплено визначення фіксованого та єдиного податку та 

запровадження книги обліку доходів для суб’єктів малого бізнесу. 

Механізм складання та подачі спрощеної форми звітності для малих 

підприємств впроваджено на підставі Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» з 2000 року [6]. Затвердження плану рахунків, яким 

користуються в обліку суб’єкти малого підприємництва відбулось в 

2001 році на підставі Наказу МФУ «Про затвердження спрощеного 

Плану рахунків бухгалтерського обліку»[7].  

Законодавче розмежування малих підприємств і 

мікропідприємств закріплено в 2003 році прийняттям Господарського 

Кодексу України. Механізм спрощеної форми обліку, що застосовує 

подвійний запис і призначений для складання спрощеної звітності за 

формами 1-м та 2-м. розроблено в 2003 році і закріплено в 

Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку малими підприємствами №422 [3].  

Закріплення спрощеної форми оподаткування, обліку та 

звітності, податкових груп, ставок оподаткування, особливостей форм 

обліку та звітності для кожної з податкових груп відображено в 

окремому розділі Податкового кодексу України, прийнятого в 2010 

році. Однак зміни щодо спеціального режиму оподаткування почали 

діяти на рік пізніше, а в 2011 році суб’єкти підприємництва 

керувались перехідними положеннями Кодексу [5]. 

В 2011 році додатково запроваджено механізм спрощеної 

форми обліку без подвійного запису призначеного для складання 

спрощеної звітності за формами 1-мс та 2-мс, що закріплено в 

методичних рекомендаціях із застосування регістрів бухгалтерського 

обліку малими підприємствами №720 [4].  

Доцільно відмітити, що поступове формування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності триває і нині. Переважна 

частина нововведень стосується змін в системі оподаткування та 
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посиленні контролюючого тиску на суб’єктів мікропідприємництва з 

метою забезпечення прозорості їх обліку.  

З урахуванням останніх змін внесених до Податкового кодексу 

в 2015 році суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири 

групи платників єдиного податку. До перших двох груп відносяться 

виключно фізичні особи-підприємці обмеженням щодо кількості 

найманих працівників ( повна їх відсутність або до 10 осіб) та обсягу 

річного обороту до 300 тис. грн. та 1,5млн. грн. відповідно для першої 

та другої груп. Звернемо увагу, що третя група обмежується річним 

оборотом у 20 млн. грн., і при перевищенні вказаної межі суб’єкт 

господарювання повинен автоматично перейти на загальну систему 

оподаткування, обліку та звітності. Однак, відсутність обмежень щодо 

кількості працюючих говорить про те, що при використанні праці 

більш ніж 50 осіб, коли суб’єкт господарювання фактично втрачає 

статус малого, він все одно може застосовувати спрощену систему 

оподаткування. Щодо четвертої групи платників єдиного податку слід 

відзначити відсутність обмежень щодо кількості працюючих та обсягу 

річного обороту не вказано, тому даним спеціальним режимом можуть 

користуватись всі суб’єкти господарювання. Основною умовою її 

застосування є сільськогосподарський напрям діяльності. 

Враховуючи, що за умов застосування спрощеної системи 

оподаткування обліку та звітності платники єдиного податку ведуть 

облік відповідно до статті 296 Податкового кодексу України, в якій 

визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп та 

платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), 

які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку 

доходів. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 

використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо 

доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 

Податкового Кодексу [5]. Для організації спрощеного бухгалтерського 

обліку такі платники єдиного податку опираються на Методичні 

рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку № 422 

[3], що передбачають просту і спрощену форму обліку для заповнення 

фінансового звіту ф. 2-м. та Методичні рекомендації № 720 [4], що 

визначають систему регістрів, порядок і спосіб реєстрації та 

узагальнення інформації в них без застосування подвійного запису для 

складання ф. 2-мс.  
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Варто зауважити, що жодних особливостей обліку платники 

єдиного податку четвертої групи не мають, отже повинні його вести 

відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність» і мають право самостійно обрати форму обліку та звітності. 

Таким чином варто підсумувати, що в умовах сьогодення спрощена 

система оподаткування є механізмом підтримки не лише суб’єктів 

малого бізнесу, а й сільськогосподарських товаровиробників. 

Сьогодні  саме  з  малим  підприємництвом  держава  пов’язує  

надію  на  швидкі  позитивні структурні  зміни  в  економіці. За 

теперішньої ситуації  розвиток  малого  бізнесу  в  Україні  повинен  

стати  вирішальним  чинником  для  вдосконалення економічних 

механізмів: цей напрямок потребує ефективної державної підтримки, 

яка повинна бути спрямована на створення позитивного економічного 

та правового клімату.  

Висновки і пропозиції. З метою створення умов для 

позитивних структурних змін в економіці України, сприяння 

формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого 

підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в 

економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства 

слід активізувати роботу щодо державної підтримки суб'єктів малого 

бізнесу за рахунок: підтримки вітчизняних виробників та формування 

умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання 

безробіттю, створення нових робочих місць; формування 

інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, 

організацій державної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів;  встановлення дієвої системи пільг; фінансово-

кредитної підтримки малого підприємництва. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА                

ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Мирончук З.П. 
 

Анотація. У статті розглянуто сутність обліку витрат та виходу 

продукції рослинництва, розкриття інформації щодо формування 

собівартості продукції рослинництва, запропоновано рекомендації для 

удосконалення обліку витрат і виходу продукції . 

Ключові слова: облік, витрати, собівартість, продукція 

рослинництва. 

Постановка проблеми. Рослинництво є важливим  сектором 

економіки держави та джерелом прибутків суб'єктів підприємницької 

діяльності. Збільшення обсягів виробництва  продукції рослинництва 

та покращення її якості  є актуальним питанням, особливо за 

умов,  коли світовою тенденцією є зростання вартості продукції 

сільського господарства та її нестача. В зв'язку з цим питання обліку в 

галузі рослинництва є  досить вагомими, оскільки лише облік є 

єдиним джерелом  інформації, необхідної для управління та контролю 

за економічними показниками виробництва продукції рослинництва. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р. 

витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

власниками) [3]. Аналогічне визначення терміну «витрати» наведено 

у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 

«Витрати» № 318 від 31.12.1999 р. та Методичних рекомендаціях з 

планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) сільськогосподарських підприємств № 132 від 18.05.2001 р. 

Відповідно до П(С)БО 16 визнання витрат має такі особливості: - 

витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 406 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань; - витрати 

визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені; - витрати, які неможливо 

прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 

витрат звітного періоду, в якому вони були здійснені; - якщо актив 

забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних 

періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу 

його вартості між відповідними звітними періодами [5].  

Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем 

використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю 

трудових ресурсів у  виробничому процесі. В умовах обмеженості 

ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба 

постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів [4]. 

Доцільним є дослідження науковців щодо підходів класифікація 

витрат, оскільки науково обґрунтоване групування витрат за 

визначеними однорідними ознаками важливе для цілей обліку, 

аналізу, контролю, планування та прийняття управлінських рішень 

стосовно процесу виробництва продукції.  

У вітчизняній практиці вважається однією з основних 

класифікація витрат за економічними елементами та статтями 

калькуляції. Особливістю класифікації витрат за економічними 

елементами є те, що вона заснована на економічній природі витрат, не 

залежить від конкретних умов, і тому склад елементів може бути 

встановленим. Разом із тим, класифікація витрат за елементами не 

може задовольнити інформаційні потреби підприємства про витрати 

за їх цільовим призначенням, за окремими видами продукції, при 407 

здійсненні контролю за раціональним використанням матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів [1, с. 15].  
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Слід зазначити, що у процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції споживається значна кількість 

різноманітних ресурсів, що у галузі рослинництва поділяються за 

статтями витрат: оплата праці; насіння і посадковий матеріал; паливо 

та мастильні матеріали; добрива; засоби захисту рослин; роботи та 

послуги; амортизація; загальновиробничі витрати тощо. У 

економічній літературі майже всі науковці вітчизняної теорії обліку 

408 визнають класифікацію витрат виробництва відносно обсягу 

виробництва. Проте серед учених та практиків і дотепер не існує 

єдиного підходу до групування витрат за вказаною ознакою: одна 

група авторів розмежовує витрати на постійні та змінні; друга – на 

змінні та умовно-постійні; третя – на умовно-змінні та умовно-

постійні; четверта – на змінні, умовно-змінні та постійні. Поділяючи 

думку авторів четвертої групи, зауважимо, що всі витрати 

виробництва продукції галузі рослинництва варто розподіляти на 

постійні, що за будь-яких обставин не змінні, умовно-змінні, які 

визначаються площею посіву та змінні, сума яких визначається 

кількістю одержаної продукції [2]. 

 Найбільшої шкоди виробництву сільськогосподарської 

продукції завдає неврегульованість товарного ринку. Тому особливої 

актуальності набуває розробка квотованого підходу до збуту 

продукції та налагодження системи матеріального стимулювання 

виробництва певної продукції за аналогією з розвиненими країнами, 

зокрема з ЄС. Крім того, слід приділяти пильну увагу задоволенню 

потреб споживачів через врегулювання сортового складу певного 

виду продукції, її якості тощо.  

Агропромисловий комплекс потребує включення до системи 

контролю таких витрат, яких немає в деяких галузях економіки, а 

саме витрат, пов’язаних із збереженням ґрунтів, зокрема відновлення 

вмісту гумусу при вирощуванні культур з інтенсивною технологією) 

тощо. Витрати на виконання робіт з поліпшення стану земельних 

ресурсів мають обов’язково входити до складу витрат[1]. 

Висновки.Отже, враховуючи всі ці проблеми, потрібно внести

 змін до нормативно-законодавчих актів України, які враховували б 

галузеві особливості сільськогосподарських підприємств та сприяли б 

спрощенню та ефективності обліку витрат та виходу продукції 

рослинництва. 
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Анотація. У статті узагальнено та систематизовано теоретичні 

засади впровадження стратегічного контроллінгу в систему управління 

підприємством. Доведено, що як управлінська концепція контроллінг являє 

собою специфічну конфігурацію системи прогнозу майбутнього 

підприємства з індивідуальним набором інструментів стратегічного 

управління, що трансформується у відповідності до розмірів підприємства і 

підходів до передбачення майбутнього. 

Ключові слова: контроллінг, стратегічний контроллінг, 

стратегічний процес, система управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції постійного зростання        

складності та динамічності середовища господарювання сучасних 

підприємств, посилення конкуренції та якісна зміна її характеру на 

ринках товарів, робіт і послу, зумовлюють необхідність прикладання з 

боку керівників економічних організацій значних зусиль щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
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створення ефективного механізму функціонування підприємства. 

Злагодженість економічного механізму сучасних підприємств 

забезпечує чітка структуризація інформаційного середовища його 

діяльності, а результативність господарської діяльності залежить від 

швидкості та адекватності реагування на кон'юнктурні зміни в 

зовнішніх умовах ведення бізнесу. Така вимога до ефективності 

функціонування підприємства зумовлює пошук новітніх методів 

стратегічного управління організацією з метою набуття нових та 

підтримання набутих конкурентних переваг у довгостроковій 

перспективі.  

Одним з дієвих інструментів для прийняття управлінських 

рішень щодо перспектив діяльності підприємства може і має стати 

система стратегічного контроллінгу. Метою цього дослідження є 

визначення ролі та окреслення прикладних аспектів застосування 

контроллінгу в стратегічному процесі підприємства.  

В контексті стратегічного управління контроллінг слід визнати 

системною концепцією інформаційно-аналітичного та методичного 

забезпечення процесів планування, контролю, аналізу та прийняття 

управлінських рішень з метою успішної реалізації цілей підприємства. 

Таким чином, контроллінг займає проміжне місце між стратегічним та 

оперативним управлінням та являє собою своєрідне організоване 

середовище, в якому відбуваються планові, контрольні та 

інформаційні процедури, спрямовані на успішне втілення та 

відстеження результатів впровадження стратегії розвитку 

підприємства.  

З метою виділення стратегічної складової в системі 

контроллінгу згрупуємо існуючі підходи до його визначення у трьох 

напрямках: концепція, орієнтована на систему обліку; концепція, 

орієнтована на інформаційну систему; концепція, орієнтована на 

систему управління. Згідно з концепцією, орієнтованою на систему 

обліку, контроллінг визначається як специфічна система 

внутрігосподарського (управлінського) обліку, яка у будь-який 

момент дозволяє отримати кількісні дані про діяльність підприємства 

для здійснення процедур планування та контролю. У такому разі 

стратегія розвитку підприємства розробляється з урахуванням даних 

внутрішнього обліку та спрямовується на пошук шляхів досягнення 

заданого рівня прибутковості. 
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Дієвим інструментом інформаційної підтримки контроллінгу, 

орієнтованого на облік, є ERP- системи, що дозволяють оптимізувати 

управлінські процеси на підприємстві, створювати сприятливе 

середовище для ефективного використання усіх його ресурсів, а отже 

забезпечувати ефективність процесу формулювання, розробки та 

реалізації стратегії підприємства, що характеризується спрямованістю 

на створення відмітних характеристик організації або підвищення 

рівня її компетентності в спільноті подібних господарюючих 

суб’єктів. Концепція, орієнтована на інформаційну систему, 

передбачає, що система контроллінгу – це ядро інформаційного 

забезпечення підприємства, причому процес функціонування такої 

системи контролюється в межах самої системи [2].  

Контроллінг фактично виділяється в окрему функцію системи 

управління. Таким чином, стратегічний контроллінг являє собою, з 

одного боку, діяльність співробітників (контроллерів), що передбачає 

збір, аналіз і систематизацію інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень на всіх ієрархічних рівнях системи управління, 

з іншого боку, сукупність методик перетворення інформації в банк 

систематизованих техніко-економічних даних для підтримки 

стратегічного планування. Вітчизняні практики схиляються саме до 

розгляду системи контроллінгу як системи інформаційного 

забезпечення для менеджерів. Але необхідно зазначити 

суперечливість такого підходу для застосування інструментів 

стратегічного управління. З одного боку контроллінг забезпечує 

інформаційну підтримку у прийнятті управлінських рішень, зокрема, і 

розробці стратегії підприємства З іншого, ухвалення рішення (отже, і 

визначення стратегії підприємства) виходить за межі системи 

контроллінгу.  

Сутність контроллінгу за концепцією, орієнтованою на 

систему управління, полягає в управлінні довгостроковим розвитком 

підприємства на основі системної інтеграції функцій планування, 

контролю і інформаційного забезпечення. Фактично контроллінг є 

високорозвиненою системою управління досягненням цілей 

організації. Ця концепція представляє контроллінг в аспекті 

формування дієвого механізму самоорганізації та самонавчання, що 

реалізується у відповідній організаційній культурі та принципово 

нових характеристиках (компетенціях, динамічних здатностях) усіх 

учасників стратегічного процесу на підприємстві.  
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Незважаючи на тип орієнтації стратегічного контроллінгу 

(облік, інформаційна підтримка, управління), останній призваний 

вирішувати завдання у двох площинах стратегічного процесу: [1] 

розробки і переводу стратегії на оперативний рівень та  моніторингу 

успішності реалізації стратегії через оцінку досягнення визначених 

цілей. В контексті уточнення концепції стратегічного контроллінгу та 

виходячи з позицій запропонованого вище трактування його сутності, 

маємо визнати, що методологія розробки та переведення стратегії на 

оперативний рівень є доволі розвинутою та усталеною.  

Достатньо пригадати потужний методичний інструментарій 

портфельного аналізу на основі стратегічних матриць, логічні схеми 

(формати) та алгоритми розроблення місії та візії, численні практичні 

рекомендації консалтингових компаній щодо «операціоналізації» 

стратегічного процесу. Щодо моніторингу успішності реалізації 

стратегії через аналіз результативності стратегічних заходів та оцінку 

досягнення встановлених цілей, то слід визнати, що цей сегмент 

стратегічного контроллінгу залишається методологічно менш 

розвинутим.  

До останнього часу домінує підхід, згідно якого ефективність 

діяльності підприємства може бути оцінена виключно (або переважно) 

через фінансові показники. Проте, в сучасних умовах високої 

непередбачуваності та турбулентності середовища господарювання 

економічних організацій різних масштабів та бізнес-профілів, 

фінансові показники не виконують покладеної на них функції 

індикаторів успішності стратегії, що зумовило пошук інтегральних 

систем оцінювання ефективності діяльності підприємства із 

застосуванням (наряду з фінансовими) нефінансових критеріїв. На 

наше переконання, забезпечити системний та обґрунтований відбір 

відповідних показників для планування і контролю стратегічних 

заходів, їх реєстрації в системі обліку, методів вимірювання 

результатів, їх аналізу та інтерпретації здатний стратегічний 

контроллінг.  

Висновки. Отже, на рівні підприємства стратегічний 

контроллінг слід розглядати як специфічну конфігурацію системи 

прогнозу майбутнього підприємства з індивідуальним набором 

інструментів стратегічного управління, що трансформується у 

відповідності до розмірів підприємства і підходів до передбачення 

майбутнього. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність реінжинірингу, як 

основного інструменту перебудови бізнес-процесів на підприємстві. Виділено 

основні переваги запровадження реінжинірингу на вітчизняних 

підприємствах. 

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, вдосконалення, 

підприємство, інновації. 

Постановка проблеми. В умовах проведення радикальних 

змін в економіці існує гостра необхідність у нових підходах, які  

спроможні допомогти підприємницьким структурам стати більш 

ефективними. При цьому центральними факторами успіху стають 

процеси перебудови та реорганізації бізнес-процесів підприємства. 

Реінжиніринг, спрямований на перепроектування бізнес-процесів для 

досягнення радикального поліпшення діяльності підприємства, є 

одним з найсучасніших інструментів такого типу. 

Виклад основного матеріалу. Родоначальниками терміна 

«реінжиніринг» вважаються Майкл Хаммер та Дж. Чампі. За його 

визначенням, реінжиніринг — це фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення 

істотного поліпшення якості функціонування. Реінжиніринг бізнес-

процесів — це сукупність методів і засобів, призначених для 

кардинального поліпшення основних показників діяльності 

підприємства шляхом моделювання, аналізу і перепроектування 

існуючих бізнес-процесів.[1]  

Одне з ключових понять, яке покладене в основу 

реінжинірингу - бізнес-процеси. Саме їх вдосконалення є великим 
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резервом підвищення ефективності діяльності підприємства. Під 

бізнес-процесом розуміють групу взаємозалежних завдань, що спільно 

створюють цінність для споживача. Реінжиніринг бізнес-процесів 

застосовується за необхідності радикальних змін, що передбачає 

створення цілком нових, ефективніших бізнес-процесів на 

підприємстві без урахування їх старої організації. 

Реінжиніринг базується на концепції управління на основі 

бізнес-процесів. Вся діяльність підприємства представляється у 

вигляді ієрархічної моделі бізнес-процесів, в яких вхідні ресурси 

перетворюються на вихідні результати діяльності. Описуючи 

діяльність підприємства через виділення бізнес-процесів підприємство 

отримує можливість краще зрозуміти процеси, що відбуваються 

всередині та виявити приховані. Це сприяє підвищенню рівня 

контрольованості та керованості діяльності.[2] 

За Віноградовою О.В., реінжиніринг – це важливий напрям 

інноваційної діяльності, який передбачає радикальне 

перепроектування бізнес-процесів підприємств і організацій за 

допомогою науково-практичного підходу групою однодумців для 

підвищення рівня конкурентоспроможності, а саме одержання 

істотних ефектів у зниженні вартості, підвищенні якості та зростання 

обсягів продажів продукції і послуг.[3] 

Цілями  реінжинірингу бізнес – процесів є [4]: 

- радикальне скорочення тривалості виробничого циклу, 

докорінне зменшення кількості процесів та їх вартості, різке зниження 

витрат часу на виконання функцій; 

- значне поліпшення процесу управління якістю; 

- підвищення ролі рішень та ініціативи кожного окремого 

працівника, організація групової роботи; 

- різке зниження кількості працівників; 

- забезпечення прискореного впровадження нових технологій; 

- забезпечення адаптації підприємства до функціонування в 

умовах інформаційного суспільства і «суспільства знань». 

 На нашу думку, реінжиніринг бізнес-процесів є 

найбільш радикальним із всіх підходів до покращення бізнес-процесів. 

Його також часто називають інновацією процесу, оскільки його успіх 

в основному ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди 

по покращенню процесу. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі 

процесу і повністю ігнорує існуючий процес і структуру організації.  
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Реінжиніринг бізнес-процесів, якщо його проводити правильно, 

знижує витрати та тривалість циклу на 60-90% і рівень помилок на 40-

70%. Даний підхід використовується в тому випадку, коли процес вже 

є настільки застарілим, що його варто не поліпшувати, а повністю 

змінювати. 

Ризик реінжинірингу досить великий, проте причини невдач 

полягають не в загадковості реінжинірингу, а в порушенні правил 

його проведення. Американські дослідники М. Хаммер і Дж. Чампі 

вказують, що з точки зору ризику реінжиніринг подібний грі в шахи, а 

не в рулетку, тобто учасники реінжинірингу, як гравці в шахи, в міру 

своїх знань і вміння можуть впливати на результат.[1] Іншими 

словами, величину результату неможливо гарантувати. Головне в 

стратегії управління реінжинірингом - уникати глобальних помилок. 

Досліджуючи вітчизняну та зарубіжну наукову літературу, 

можна визначити такі основні переваги реалізації проектів 

реінжинірингу бізнес-процесів при використанні інформаційних 

технологій управління:  

- долаються проблеми неузгодженості між цілями 

діяльності різних функціональних підрозділів;  

- зростає розмаїтість роботи виконавців, що є 

мотиваційним фактором для працівників;  

- працівники стають більш самостійні в прийнятті 

рішень, можуть обирати свої варіанти вирішення поставлених задач;  

- змінюються вимоги до підготовки працівників, 

ціниться безперервна професійна освіта;  

- змінюються критерії оцінки ефективності робота та її 

оплати;  

- відбудеться зміна критеріїв кар’єрного зростання, 

працівники будуть ефективно виконувати роботу для досягнення 

поставленого результату;  

- відбудеться скорочення значної кількості рівнів 

управління;  

- керівництво наблизиться до безпосереднього контакту 

з виконавцями та споживачами. 

Висновки та пропозиції. Оскільки управління бізнес-

процесами є досить складним інструментом, що вимагає перебудови 

всієї системи управління підприємством, ламання стереотипів, що 

роками складалися, управління і зміни корпоративної культури, 
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впровадження такого інструмента не може бути проведене без 

ретельно розробленого плану організаційних змін.  

Успішний реінжиніринг бізнес - процесів потребує: 

- єдності виконавців та лідерів, що проводять зміни; 

- якісного управління персоналом і персоналу, 

залученого до енергійних дій по внесенню змін; 

- бізнес-процесів, що мають виходи, відповідні цілям 

клієнтів і цілям бізнесу; 

- інформаційних технологій як умови радикальних змін, 

що йдуть назустріч потребам реалізувати РБП-ініціативу. 

-  
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Постановка проблеми. Проблема забезпечення стійкого 

розвитку, яка спостерігається в сучасному суспільстві, є однією з 

найбільш актуальних світових проблем. Вона перетворилась на 
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важливу складову зовнішньої та внутрішньої політики багатьох 

держав. Головним результатом роботи світового співтовариства у 

напрямку переходу на засади стійкого розвитку є те, що переважна 

більшість країн, що розвиваються, вже стали на цей шлях, в них 

розпочалися відповідні трансформаційні процеси. Перехід до стійкого 

розвитку є дуже важливим і для нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб зрозуміти, що ж 

таке стійкий розвиток країни, розглянемо визначення цього поняття. 

Отже, стійкий розвиток – це такий розвиток, при якому 

задовольняються потреби теперішнього часу, але не ставиться під 

загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. [3] 

Постійне збільшення масштабів екологічних проблем, 

зростання забруднення навколишнього природного середовища 

вимагають більшої уваги до оцінки негативних наслідків діяльності 

підприємств і спонукають до пошуку інструментів еколого-

економічного управління, що базуються на принципах стійкого 

розвитку. Одним із таких інструментів є екологічний облік. На нашу 

думку, екологічний облік – це процес збору, нагромадження, обробки 

та презентації даних про екологічний стан та діяльність підприємства 

з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

Бухгалтерський облік є однією з найважливіших функцій 

управління, що виявляє і систематизує дані про господарську 

діяльність, забезпечуючи при цьому прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. Отже, поліпшення економічної ситуації в 

Україні певною мірою залежить від рівня системного підходу до 

упорядкування та розширення меж облікових даних. Облікова 

інформація повинна дозволяти своєчасно визначати зовнішні та 

внутрішні умови, давати можливість досліджувати, аналізувати та 

вживати заходів щодо усунення суттєвих відмінностей між 

потенційними можливостями підприємства та вимог процесів, які 

проходять у навколишньому природному середовищі. 

Слід відзначити, що в термін «екологічний облік» різними 

авторами вкладається 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 
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подання зовнішньої звітності, а також аналізу фізичних витрат 

сировини з методу «витрати – випуск». [1] 

Головним завданням бухгалтерського обліку, як інформаційної 

системи є найбільш повне та своєчасне задоволення користувачів 

достовірними даними про стан майна та результати діяльності 

підприємства. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві має 

сприяти отриманню повної інформації про його екологічну діяльність 

для задоволення потреб користувачів, якими виступають не тільки 

інвестори, власники, тощо, а й суспільство в цілому. Саме тому, 

одним із основних кроків до забезпечення стійкого розвитку 

економіки має бути побудова такої системи бухгалтерського обліку, 

яка б відповідала моделі екологічно і соціально орієнтованої ринкової 

економіки. 

Вважаємо, що екологічний облік повинен стати частиною 

управлінського обліку, який як автономна економічна категорія виник 

близько 20 років тому. Відповідно до нового підходу, облік повинен 

об'єднувати в собі процеси ідентифікації, вимірювання та комунікації 

еколого-економічної інформації, які б дали змогу користувачам 

ухвалювати на її основі відповідні управлінські рішення. [1,2] 

Висновки і пропозиції. Враховуючи вище наведене, можна 

зробити висновки, що екологічні проблеми на сьогодні є 

домінуючими у соціально-економічному житті, а їх вирішення, перш 

за все, потребує екологічно свідомого управління бізнес-процесами. 

Облік як основна інформаційна система підприємства має 

забезпечувати керівництво інформацією для прийняття управлінських 

рішень, які б гарантували стійкий розвиток підприємства і 

передбачали зниження /запобігання екологічним ризикам. 
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PОЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  

Вербицька Марія 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Гром’як Т.Д. 

 
Анотація. В результаті проведеного дослідження розглянуто 

сутність збалансованої системи показників, застосування та роль цієї 

системи у стратегічному управлінні підприємством. 

Ключові слова. Збалансована система показників, стратегія, 

стратегічне управління підприємством, бізнес-процеси, фінансові показники. 

Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс України 

представляє собою велику сукупність різноманітних 

сільськогосподарських  підприємств й організацій. Стан та 

перспективи розвитку таких підприємств залежать, насамперед, від 

прийняття управлінських рішень. Тому, для ефективного управління 

підприємством необхідно обрати чітку стратегію. А щоб обрати 

стратегію, потрібно вибрати певну систему, яка чітко визначить спосіб 

досягнення мети підприємства. Однією з таких систем є збалансована 

система показників. 

Виклад основного матеріалу. Збалансована система 

показників – це система стратегічного управління підприємством на 

підставі вимірювання та оцінки ефективності його діяльності за 

набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі 

суттєві аспекти діяльності (фінансові, маркетингові, виробничі і т. 

ін.). 

Враховуючи специфіку діяльності сільськогосподарських 

підприємств, впровадження, оцінка та застосування збалансованої 

системи показників у стратегічному управлінні підприємством має 

бути направлена на виявлення таких можливостей: підвищення 

фінансових результатів (економічний аспект); поліпшення системи 

мотивації персоналу (соціальний аспект); можливість збільшення 

частки ринку (маркетинговий аспект); поліпшення взаємодії між 

підрозділами, скорочення плинності персоналу. 

Для ефективного управління діяльністю 

сільськогосподарського підприємства,  доцільно, щоб застосування 

збалансованої системи показників проходило у 4 етапи: 
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 -Розроблення ключових показників результативності 

(складається перелік показників, що визначають найважливіші 

фактори успіху);  

-Виявлення причинного зв’язку (обираються показники, які 

стосуються причинно-наслідкових відносин, щоб сформувати певну 

логіку досягнення цілі);  

- Розробка ієрархії показників;  

-Використання безпосередньо даної системи, періодично 

перевіряючи та доповнюючи її. 

Використання збалансованої системи показників дає 

можливість об’єднати бізнес -процеси аграрного підприємства в 

єдиний ланцюг з подальшим виділенням пріоритетів  для ефективного 

розвитку. Цілі та показники складової внутрішніх бізнес-процесів 

мають бути сформовані у відповідності з чіткою стратегією, 

спрямованою на задоволення сподівань клієнтів.  Досвід управління 

успішних закордонних компаній показав, що навіть коли 

підприємство ефективно функціонує на ринку та є 

конкурентоспроможним, воно повинно і далі запроваджувати 

стратегічні зміни. У зв’язку з цим при виборі показників необхідно 

враховувати результати стратегічного аналізу сільськогосподарського 

підприємства і визначати найбільш важливі чинники, що впливають 

на положення підприємства в галузі.  

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи все вищесказане, 

можна зробити висновок, що при розробці збалансованої системи 

основний акцент потрібно зробити саме на фінансових показниках, 

які безпосередньо впливають на досягнення стратегічних цілей 

підприємства, мають кількісну оцінку та сприяють ефективному 

вирішенню негативних тенденцій, що можуть виникати в ході 

звичайної діяльності. 
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Анотація. У статті досліджено особливості формування і  

розкриття  інформації у фінансовій  звітності, визначено основи аналізу 

фінансової звітності та визначено шляхи  її  вдосконалення. 

Ключові слова. бухгалтерський облік,фінансова 

звітність,баланс,звіт. 

Постановка проблеми. Питання щодо ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності настільки 

широкі і глибинні, що вони були і залишаються актуальними для 

багатьох наукових пошуків, адже, фінансова звітність є основним 

джерелом фінансової інформації під час прийняття економічних 

рішень. 

Виклад основного матеріалу. В умовах інтернаціоналізації 

економіки, важливим призначенням якої є сприяння підвищенню 

ефективності та конкурентоспроможності, а також привабливості для 

інвесторів, фінансова звітність є основним засобом комунікації, 

важливим елементом інформаційного забезпечення прийняття 

виважених економічних рішень. З огляду на це, не випадково 

концепція складання та оприлюднення звітності лежить в основі 

системи національних стандартів бухгалтерського обліку в більшості 

економічно розвинутих країн світу.  

Фінансова звітність - це система показників, які 

характеризують майновий та фінансовий стан підприємства на звітну 

дату, а також фінансові результати його діяльності та рух грошових 

потоків за звітний період. Вона є невід'ємним елементом всієї системи 

бухгалтерського обліку. 

Склад фінансової звітності у всіх країнах регламентується на 

законодавчому рівні відповідними законами, інструкціями, 

методичними рекомендаціями, стандартами. Кожна країна має свої 
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особливості в системі звітності. Але існує єдиний для всіх набір 

обов’язкових звітів – це баланс, звіт про прибутки та збитки і 

примітки до них. 

   -  бухгалтерський баланс; Баланс містить інформацію про 

фінансовий стан підприємства на певну дату. 

    -  звіт про прибутки і збитки; У Звіті про прибутки та 

збитки розкривається така інформація: а) продаж або інші доходи від 

основної діяльності; б) амортизація; в) дохід у вигляді відсотків; г) 

дохід від інвестицій; д) витрати на сплату відсотків; е) податки на 

прибуток; є) екстраординарні витрати; ж) екстраординарні кредити; з) 

значні внутрішньогрупові операції; и) чистий прибуток або збиток за 

певний період.  

Як правило, звіт про прибутки й збитки включає в себе такі 

рубрики: 

- Основна діяльність; 

-  Неосновна діяльність; 

- Витрати по сплаті податку на прибуток; 

Примітки до фінансової звітності мають велике значення в 

усіх країнах. У багатьох державах вони є обов’язковою складовою 

звітності компаній, де розшифровуються чи ілюструються окремі 

статті звітності. У примітках наводять перехресні посилання на будь-

які показники пов’язані зі статтями основних форм звітності 

підприємства. Примітки (пояснення) до звітності переслідують мету 

розкрити інформацію таким чином, щоб користувач не міг пред'явити 

претензії до їх нестачі Форма і обсяг приміток звичайно не 

регулюються, але вони можуть бути й строго регламентовані 

законодавством (Італія, Португалія). У більшості країн встановлені 

мінімальні вимоги до кількості інформації, яка повинна бути розкрита. 

Інформація, яка надається в примітках, не повинна дублювати 

існуючу в інших компонентах звітності. Тому, в різних країнах майже 

90 % загального обсягу звітів припадає на примітки (на відміну від 

української практики, де примітки складають приблизно 10 %). 

Призначення приміток (пояснень) полягає в тому, щоб довіру 

викликати довіру до компетентності керівника компанії, безпечності й 

доходності інвестицій. 

В більшості країн світу застосовують типові форми фінансової 

звітності, які розроблюють та затверджують в національному 

масштабі. Проте в деяких країнах (США, Великобританія, Канада) 
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типових форм нема. Компанії самостійно обирають форму подання 

звітів відповідно до національних вимог щодо їх змісту а принципів 

формування.   

В більшості країн світу фінансову звітність складають і 

подають для зовнішніх користувачів з річним інтервалом. Для 

внутрішніх користувачів її складають щомісяця або щокварталу.  

Фінансову звітність складають на підставі даних фінансового обліку. 

Фінансова звітність підприємств різних країн світу має певні 

відмінності, обумовлені соціальними, економічними і політичними 

чинниками. Відмінності в підходах до змісту фінансових звітів значно 

ускладнювали аналіз інформації і ухвалення рішень в умовах розвитку 

міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації 

фінансових ринків. 

Особливості компонентів фінансової звітності, яка                     

подається підприємствами окремих зарубіжних країн 
США.  Фінансова звітність включає: баланс, звіт про прибутки 

і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про нерозподілений 

прибуток, звіт про акціонерний капітал, примітки до фінансових 

звітів. Для балансу і звіту про прибутки і збитки характерні 

компактність подання інформації, укрупнення та аналітичність 

показників. 

Великобританія. Основними формами звітності є: баланс, звіт 

про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів (в окремих 

випадках) та пояснювальна записка. Підприємства Великобританії 

складають два види зовнішньої звітності: податкову та фінансову. 

Такий підхід є характерним для більшості країн, які належать до 

британо - американської облікової моделі. 

Франція. Річна фінансова звітність складається з балансового 

звіту, звіту про прибутки і збитки та коментарів до них. Залежно від 

розміру підприємства можуть використовувати три варіанти подання 

звітності: скорочений варіант, основний варіант, детальний варіант. 

Фінансова звітність французьких компаній містить додаткові 

відомості, що дозволяють більш точно судити про справжній стан 

компанії. Для цих цілей складається програма, яка зазвичай включає 

дві великі частини: облікову політику та примітки. У першій частині 

наводяться методи обліку, що застосовувалися при побудові 

фінансової звітності, а в другій - окремі таблиці та розкриття 

інформації.  

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
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Німеччина. Звітність включає основні фінансові звіти (баланс, 

звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про 

власний капітал), примітки до них, а також опис компанії, її виду 

діяльності, місцезнаходження, складу вищого керівництва. 

Обов'язковим для річного звіту є широкий текстовий розділ - 

"Управлінський огляд і аналіз фінансового стану та результатів 

діяльності", який включає дві частини: 1) аналіз фінансового стану 

компанії та факторів, які на нього впливають; 2) перспективи 

майбутнього розвитку компанії. Більшість компаній обмежується 

поданням тільки податкової звітності. Податковий баланс складається 

з двох частин: 

- майнової, в якій здійснюється оцінка майна за поточною 

(ринковою) ціною для розрахунку податку на майно; 

- результативної, призначеної для розрахунку прибуткового 

корпоративного податку та податку на промисловий капітал. 

Італія. Річна звітність італійських компаній включає 

обов'язкові (баланс, звіт про прибутки і збитки, пояснювальна записка, 

операційний звіт (звіт про поточну діяльність), звіт внутрішніх 

аудиторів, аудиторські висновки (обов'язкові для окремих категорій 

компаній - фінансових, страхових, медіахолдингів тощо) та 

необов'язкові складники (звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових 

коштів, звіт президента компанії, доповідь ради директорів). Компанії, 

акції яких котируються на біржах, повинні надавати, крім кінцевого 

річного звіту, і звіт за півріччя. Малим підприємствам надано право 

складати баланс, звіт про прибутки і збитки та пояснювальну записку 

в скороченому, порівняно із звичайним, варіанті. Бухгалтерська 

звітність, що складається відповідно до вимог національного 

законодавства, призначена в основному для цілей податкового 

контролю. 

Польща. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, 

звіт про прибутки і збитки (4 альтернативні форми подання), звіт про 

рух грошових коштів (не подається малими підприємствами) і 

додаткову інформацію. Рада директорів будь-якого підприємства, крім 

цього, готує щорічний звіт про господарську діяльність підприємства. 

Швейцарія. Фінансова звітність подається у складі балансу, 

звіту про прибутки і збитки та приміток до звітності. Крім того, Фонд 

рекомендацій з бухгалтерського обліку і звітності вимагає подавати 

також звіт про рух фондів 
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Для досягнення високого рівня достовірності фінансової 

звітності необхідно виконати наступні вимоги:  

1. Інформація фінансової звітності має групуватися на даних 

аналітичного та синтетичного обліку.  

2. Інвентаризація обов’язкова перед складанням річної 

фінансової звітності.  

3. Порівнянність, тобто показники фінансової звітності 

повинні мати можливість бути порівняними з аналогічними 

показниками минулих періодів.  

В розвинутих країнах фінансова звітність може публікуватися 

в пресі лише за наявності аудиторського висновку. 

Висновки і пропозиції.  Для того щоб звітність була дійовим 

засобом управління та контролю, вона повинна відповідати всім 

вимогам, що висуваються до обліку. Вона має достовірно відображати 

ресурси підприємства, їх використання і фінансові результати 

діяльності. Показники звітності повинні бути об’єктивними, 

обґрунтовані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені 

відповідними документами. Своєчасність складання та подання 

звітності – невід’ємна умова її корисності. Найбільш достовірна 

інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам 

несвоєчасно. 

Основна ідея вдосконалення континентальної моделі – 

орієнтація обліку на інформаційні запити інвесторів і кредиторів.  

Практичний досвід запровадження і використання міжнародних 

стандартів фінансової звітності засвідчує, що завдяки цьому процесу 

відбувається:  

- зменшення ризику для інвесторів та кредиторів;  

- зниження витрат кожної країни на розробку національних 

стандартів;  

- однозначне визнання та трактування показників фінансових 

звітів у різних країнах світу;  

- зростання довіри до показників фінансової звітності у всьому 

світі;  

-поглиблення міжнародної кооперації у сфері бухгалтерського 

обліку.  

Висновки. Таким чином, приведення національних систем 

обліку і звітності у відповідність до вимог міжнародних стандартів - 

це шлях до інтернаціоналізації та гармонізації обліку, підвищення 
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якості облікової інформації, та довіри до неї з боку різних 

користувачів. 
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Анотація: У статті проведено дослідження сутності 

нематеріальних активів, а також порівняльний аналіз обліку нематеріальних 

активів за міжнародними стандартами  та національними стандартами 

бухгалтерського обліку.  

Ключові слова:нематеріальні активи, оцінка, міжнародні 

стандарти фінансової звітності, національні положення бухгалтерського 

обліку. 

Постановка проблеми. Сьогодні міжнародні стандарти 

фінансової звітності активно впливають на розвиток національної 

системи бухгалтерського обліку та звітності. Прийняття і 

використання МСФЗ забезпечує: зменшення ризику для кредиторів та 

інвесторів, зниження витрат кожної країни на розробку власних 

стандартів; поглиблення міжнародної кооперації в області 

бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу.  Дедалі більшу роль у 

господарській діяльності суб’єктів господарювання відіграють 

нематеріальні активи, частка яких у структурі активів постійно 

зростає. Саме вони і є тим об’єктом управління, завдяки якому на 
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підприємстві створюються умови для забезпечення і підвищення 

ефективності діяльності. Методологія та методика обліку 

нематеріальних активів підприємств стала предметом наукових 

досліджень таких українських вчених, як Н.А.Літвін, Н.М.Пірец, 

Я.П.Іщенко, А.Г.Швец, І.В.Карпаніна, Т.І.Тесленко, Т.В.Кондрашова, 

О.Л.Соболева, С.Ф.Голов, А.Н.Ліннік, В.Ф.Палій та багато інших. 

Метою нашого дослідження є висвітлення сутності 

нематеріальних активів, а також порівняльний аналіз обліку 

нематеріальних активів за національними та міжнародними 

стандартами. 

 З точки зору бухгалтерського обліку національні та 

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку по різному підходять до 

визначення нематеріальних активів. Згідно МСБО 38 «Нематеріальні 

активи» - це ресурси, які підприємство контролює в результаті 

минулих подій і від яких планує отримати економічні вигоди в 

майбутньому. МСБО 38 «Нематеріальні активи» вимагає дотримання 

таких основних ознак нематеріального активу, а саме: ідентифікація; 

підконтрольність компанії; отримання економічних вигод, відсутність 

фізичної форми [1].  

Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» - немонетарні 

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані 

та утримуються підприємством з метою використання протягом 

періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він 

перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних 

цілях чи надання в оренду іншим особам. Основними ознаками 

нематеріального активу є відсутність матеріальної форми, 

ідентифікація, отримання в майбутньому економічної вигоди і 

достовірність визначення оцінки активу [2].  

Між національними і міжнародними стандартами існують 

певні загальні ознаки: 

- придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю, яка складається з ціни (вартості) 

придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих 

податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, в 

якому він придатний до використання за призначенням; 

- при визначенні строку корисного використання необхідно 

враховувати терміни корисного використання подібних активів; 
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правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання 

та інші фактори; 

- у примітках до фінансової звітності та у фінансових звітах 

розкривається інформація про: вартості (первісної або переоціненої), 

за якою нематеріальні активи відображені в балансі; методи 

амортизації та діапазон строків корисного використання 

нематеріальних активів; наявність та рух нематеріальних активів у 

звітному році [3, 4].  

Існує і ряд розбіжностей при розкритті інформації у звітності 

про нематеріальні активи. Так, у примітках до фінансової звітності в 

Україні за національними стандартами розкривається інформація про 

первісну та накопичену амортизацію нематеріальних активів, щодо 

яких існує обмеження права власності; первісну (переоцінену) 

вартість та накопичену амортизацію переданих у заставу 

нематеріальних активів; суму угод на придбання у майбутньому 

нематеріальних активів; загальну суму витрат на дослідження та 

розробки, включену до витрат звітного періоду. За міжнародними 

стандартами у фінансових звітах розкривається інформація про: 

балансову вартість переоцінених нематеріальних активів; дату 

чинності переоцінки; балансову вартість, яка була б включена у 

фінансові звіти, якби переоцінені нематеріальні активи відображалися 

згідно з базовим підходом. 

Висновки. Таким чином, проведений порівняльний аналіз 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та МСБО 38 «Нематеріальні 

активи» свідчить, що існують певні розбіжності з обліку 

нематеріальних активів із застосуванням даних нормативно-правових 

актів. Тому доцільно здійснити гармонізацію національних стандартів 

бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами. 
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Анотація.У статті визначено сутність фінансового контролю, 

розглянуто проблеми реалізації державного фінансового контролю в Україні 

та проаналізовано діяльність Державної фінансової інспекції України. 

Ключові слова: контроль,  державний фінансовий контроль, органи 

фінансового контролю. 

 Постановка проблеми. Важливою складовою діяльності 

держави є державний фінансовий контроль, який є методом 

фінансового механізму, а також – організаційною формою управління 

фінансами, яка створює  умови для нормальної роботи фінансової 

системи України.  Фінансовий контроль перебуває у процесі 

постійного розвитку та вдосконалення, а його зміст і спрямованість 

змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, 

які це суспільство ставить перед собою. Сучасні умови розвитку 

економіки, та фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн 

світу, показали, що державний фінансовий контроль потребує 

удосконалення у своїй діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Державний фінансовий 

контроль – це різновид фінансового контролю, що здійснюється 

відповідними органами державного фінансового контролю, який 

полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання 

вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, 

спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і 

раціональності в ході формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження активів, що належать державі, а також 

використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових 

правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до 
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бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих 

під гарантії Кабінету Міністрів України [1]. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових 

праць, які присвячені  вивченню, аналізу державного фінансового 

контролю. Зокрема, дослідженням державного фінансового контролю 

займались такі вчені:І.В. Басанцов,  М.В. Бариніна-Закірова, Л.В. 

Гуцаленко, В.М. Карпова, І.М. Іванова,  Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк, 

Л.В. Тікань, та багато інших науковців. 

З метою вирішення методологічної проблеми та 

вдосконалення нормативно-правової бази державного фінансового 

контролю, на нашу думку, доцільно [3]: 

-         розробити й затвердити програму удосконалення бюджетного 

законодавства у сфері державного фінансового контролю для 

уникнення непорозумінь у вітчизняному законодавстві. У програмі 

мають бути визначені назви законів чи нормативно-правових актів, 

основні питання, що висвітлюються у них, конкретні терміни 

розробки та прийняття законів, інших законодавчих актів; 

-         прийняти Закон України «Про державний фінансовий 

контроль», який би унормував усі найважливіші складові цього дуже 

важливого для життєдіяльності держави процесу, чітко розмежував 

органи парламентського та урядового фінансового контролю, 

визначив коло суб'єктів державного фінансового контролю, ієрархію 

органів, що його здійснюють, форми їх організації та взаємодії тощо; 

-         прийняти Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства і відповідальність за 

бюджетні правопорушення», який має регулювати відносини у сфері 

здійснення державного контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, визначати органи, покликані здійснювані такий 

контроль, їх повноваження, перелік бюджетних порушень залежно від 

стадії бюджетного процесу; порядок прийняття рішень щодо таких 

порушень; основні процедури накладання стягнень і вжиття санкцій 

до порушників бюджетного законодавства; 

-         забезпечити відкритість і гласність діяльності Верховної ради 

України у сфері обговорення актуальних проблем організації 

ефективного державного фінансовою контролю в Україні, визначення 

напрямів і термінів їх розв'язання, основних результатів роботи 

шляхом проведення парламентських слухань, так як вони 

транслюються у повному обсязі у прямому ефірі по радіо та 
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телебаченню. 

Основні проблеми  державного фінансового  контролю в 

Україні зазначені у таблиці: 

Таблиця  

Основні проблеми  державного фінансового  контролю                                

в Україні 
 Суть проблеми Характеристика 

проблеми 

1

1.  

Більшість перевірок 

має фіскальний 

характер 

Означає що найчастіше використовують такі 

методи контролю як ревізія  та перевірка. Ці 

методи дають змогу виявити лише фінансові 

порушення, але не дають можливість 

запобігти їм чи дослідити  причини їх 

виникнення. 

2

2. 

Процедури контролю 

є досить слабкими та 

неврегульованими. 

Згідно досвіду зарубіжних країн, є найбільш 

дієвими. 

 

3

3. 

Недосконалість 

механізму 

адміністративних 

стягнень 

Сума штрафу, яка стягується за нецільове, 

чи незаконне використання бюджетних 

коштів є набагато меншою ніж обсяги тих 

же бюджетних коштів, які держава втрачає 

через зловживання владою 

високопосадовими особами, і не в змозі 

забезпечити повною мірою відшкодування 

завданих збитків. 

4 

4. 

Неврегульованість 

діяльності 

Зовнішній контроль у частині виконання 

коштів Державного бюджету України 

централізовано здійснюють два органи 

влади: Рахункова палата від імені Верховної 

Ради України та Державна фінансової 

інспекції. 

5

5. 

Відсутність дієвої 

системи 

внутрішнього 

фінансового 

контролю; 

Керівники установ, підприємств та 

організацій не усвідомлюють всієї 

важливості  внутрішнього фінансового 

контролю для своїх установ, так і для 

системи управління фінансами в державі. 

 

Варто зазначити, що система державного фінансового 

контролю в Україні повною мірою не забезпечує відповідного рівня 

фінансово-господарської дисципліни у державі. Це є наслідком низки 
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проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів 

основних фінансових порушень. Серед основних недоліків можна 

виокремити, що існує слабка взаємодія державної контрольно-

ревізійної служби з правоохоронними та судовими органами, низький 

рівень надійності механізму адміністративних стягнень та ін. Це в 

свою чергу є наслідком ряду проблем які тягнуть за собою тенденцію 

до зростання кількості фінансових правопорушень. 

Висновки. Отже, розвиток державного фінансового контролю 

забезпечить також розвиток всієї фінансової системи, збільшення 

економічної безпеки країни, та загалом покращить розвиток економіки 

та держави в цілому. 
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Постановка проблеми. Суть податків, мета і функції їх 

визначаються економічним і політичним ладом суспільства та 

окремих осіб.  

Держава мусить мати бюджет із стабільними джерелами 

надходження, роль яких виконують, у першу чергу, податки.  

За своєю економічною суттю податки є фінансовими 

відносинами між державою та платниками податків з метою 

створення загальнодержавного централізованого фонду коштів, 

необхідних для виконання державою її функцій. 

Методика контролю – це сукупність способів і прийомів, що 

дають можливість провести перевірку, ревізію чи аудит. Правилами 

побудови методики контролю є: аналіз фактів господарської 

діяльності, об’єктивність і повнота розрахунків за податками і 

платежами, виявлення негативних наслідків дій відповідальних осіб 

щодо розрахунків за податками.  

Виклад основного матеріалу. Методи контролю, як 

конкретні прийоми його проведення, поділяються на документальні і 

натуральні (інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольний обмір, 

контрольний запуск сировини у виробництво тощо). 

Контроль розрахунків за податками та платежами проводиться 

за допомогою документальної перевірки.  

В роботі податкових органів застосовуються також і непрямі 

методи контролю. Причиною використання даних методів можуть 

бути виявлення порушень у веденні бухгалтерського і податкового 

обліку, виявлення фактів приховування доходу (прибутку). 

Свідченням приховування доходів є постійне звітування платників 

податків про збитковість або про невідповідність рівня життя 

керівників, засновників або фізичних осіб  — суб'єктів 

підприємницької діяльності та членів їхніх сімей задекларованим 

доходам; відносини з фіктивними структурами; надання, отримання, 

погашення кредитів (позик); безпідставне збільшення обсягів 

здійснення операцій за готівкові кошти та ін. [1]. 

Зміст непрямих методів полягає у відстеженні операцій, 

пов'язаних з господарською діяльністю платників податків, за 

допомогою інформації, отриманої з джерел інших, ніж звіти, 

декларації, записи і регістри бухгалтерського обліку. Проводиться 

ретельний аналіз отриманої інформації з метою визначення доходу і 

відповідного розміру податкових зобов'язань. Джерелами інформації 
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можуть бути дані, отриманні в установленому порядку від органів 

державної влади, в тому числі митних органів, органів внутрішніх 

справ, банківських установ; звітні документи платника податку, що 

перевіряється; результати попередніх перевірок; обстежень 

виробничих, складських, торгівельних та інших приміщень; відомості 

отримані від третіх осіб. 

При виявленні розбіжностей між задекларованим доходом та 

доходом, визначеним із застосуванням непрямих методів, орган 

державної фіскальної служби у письмовій формі пропонує платнику 

податку документально обґрунтувати виявлену розбіжність. Якщо 

платник податку не може виконати цю вимогу шляхом використання 

легалізованих джерел, то оподаткування здійснюється на підставі 

даних встановлених непрямими методами контролю. 

Документальні перевірки за методом проведення  поділяють 

на суцільні й вибіркові. Під час суцільної ревізії  перевіряють всі 

документи, пов'язані з операціями за розрахунками з податками та 

платежами . Ця перевірка дає змогу усунути можливість пропущення 

незаконних документів та повне уявлення про діяльність 

підприємства.Під час вибіркової ревізії  аналізуються не всі 

документи, а тільки деякі з них.  

До методів документальної перевірки також належать методи 

несистематизованого та систематизованого перегляду документів та 

методи виявлення сумнівних і незаконних операцій.  При  

несистематизованому перегляді ревізор може встановити правильність 

чи неправильність кожного документа окремо, однак не зможе 

охопити перевіркою будь-яку операцію в цілому. При 

систематизованому перегляді, документи надаються ревізору у 

хронологічному порядку, відповідно до порядку здійснення операцій. 

За допомогою цього методу можна детально дослідити кожну окрему 

операцію. 

Одним із завдань документальної ревізії є виявлення 

сумнівних і незаконних операцій, що можуть приховуватися за ззовні 

нібито правильно складеними документами.  

З метою виявлення сумнівних і незаконних операцій на 

практиці застосовують формальну, фактичну, нормативну, 

арифметичну та зустрічну перевірки документів, відновлення 

кількісно-сумарного обліку, контрольне порівняння, хронологічний 

аналіз і взаємний контроль документів та операцій тощо. 
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Формальна перевірка полягає в контролі за правильністю 

оформлення самого документа:  чи відповідної форми бланк 

використано, чи всі необхідні реквізити нанесено і чи відповідають 

вони зразкам, чи відповідає зміст документа додаткам до нього, 

правильно чи ні вказані ціни, кількість, чи немає матеріальних 

підроблень (підчищень, дописувань тощо), неналежного оформлення, 

виправлення помилок там, де це заборонено, тощо. 

Після формальної перевірки документів потрібна їх фактична 

перевірка в дійсності з метою переконання в тому, що зазначені в них 

операції дійсно мали місце. Така перевірка проводиться шляхом ви-

кликання осіб, що підписали документ, аби вони особисто підтверди-

ли дійсність своїх підписів і факт одержання, виплати грошових 

коштів, здійснених операцій. 

Нормативна (аналітична) перевірка документів передбачає 

зрівняння зазначених в документах сум і кількостей з встановленими 

нормативами.  

Арифметична перевірка полягає в контролі правильності 

підсумкових показників, результаті підрахунків та обчислень за 

здійсненими розрахунками за податками та платежами [4]. 

Шляхом відновлення кількісно-сумарного обліку можна 

викрити факт розкрадання. Такий спосіб використовується у разі 

заплутаності чи запущеності обліку розрахунків за податками та 

платежами, якщо відсутні зведені бухгалтерські документи. 

Хронологічний аналіз операцій за розрахунками за податками 

використовується в разі необхідності простежити сплату, нарахування 

за певний період по днях чи провести аналіз в хронологічному 

порядку.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, серед економічних 

злочинів особливе місце належить злочинам у сфері оподаткування.  

Підприємці в існуючій ситуації прагнуть приховати доходи, не 

сплачувати податки до бюджету. Держава має слідкувати за 

методикою контролю розрахунків за податками і платежами й тим 

самим забезпечити зниження рівня тіньової економіки. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність податків, їх 

класифікацію, основні завдання і програму проведення аудиту розрахунків за 

податками і платежами. 

Ключові слова:  розрахунки за податками і платежами, 

внутрішній  аудит, зовнішній аудит, аудиторські процедури, програма 

аудиту. 

Постановка проблеми. Система інформації розрахунків за 

податками і платежами на підприємствах посідає важливе місце і 

вимагає ефективної й раціональної організації обліку розрахунків за 

податками згідно з бухгалтерським та податковим законодавством. 

Наукові дослідження та практика господарювання свідчать про те, що 

деякі теоретичні положення щодо оподаткування є дискусійними, а 

ряд важливих аспектів методики обліку та аудиту розрахунків за 

податками на підприємствах потребують удосконалення. Вище 

викладене зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Податок – це форма 

примусового відчуження результатів діяльності суб'єктів 

господарювання в державну або комунальну власність, що  вноситься 

до бюджету відповідного рівня (або цільового фонду) на підставі 

закону і виступає як обов'язковий, нецільовий, безумовний, 

безоплатний та безповоротній платіж. 

Основні завдання аудиту розрахунків за податками і 

платежами полягають в наступному: 

- визначити перелік податків та зборів, які сплачує підприємство; 
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- проаналізувати  альтернативні   методи   оподаткування   з метою 

визначення оптимального податкового навантаження;  

- розглянути нормативну базу по кожному виду податків та зборів з 

урахуванням змін у періоді, що перевіряється; 

- встановити, чи підприємство є платником кожного із видів податків, 

чи користується пільгами і в яких обсягах; 

- перевірити правильність  визначення  підприємством об'єктів 

оподаткування; 

- оцінити правильність застосування розмірів ставок (платежів); 

- встановити повноту та своєчасність сплати податків [1]. 

Результати проведеного дослідження дозволили встановити, 

що розрахунки за податками як об’єкт обліку та аудиту 

відображаються в підсистемі бухгалтерського обліку та обліку 

розрахунків за податками згідно з нормами податкового 

законодавства. В бухгалтерському обліку об’єктами обліку податку на 

прибуток є доходи, витрати, відстрочені податкові активи, відстрочені 

податкові зобов’язання, витрати (доходи) з податку на прибуток, 

відповідно до податкового законодавства – доходи та витрати, база 

оподаткування, податкові зобов’язання з податку на прибуток; 

фіксованого сільськогосподарського податку (площа 

сільськогосподарських угідь, база оподаткування, зобов’язання за 

фіксованим сільськогосподарським податком до бюджету), податку на 

додану вартість (податкові зобов’язання з податку на додану вартість, 

податковий кредит з податку на додану вартість, зобов’язання перед 

бюджетом). Це дозволило виявити  необхідність у якісній організації 

порядку відображення розрахунків за податками в бухгалтерському 

обліку та обліку розрахунків за податками відповідно до податкового 

законодавства [4]. 

Порівняльний аналіз основних складових зовнішнього та 

внутрішнього аудиту, зокрема предмету, об’єктів, мети та завдань, 

довів перевагу проведення безперервного внутрішнього аудиту на 

сільськогосподарських підприємствах, оскільки аграрії в наш час не 

належать до високоприбуткових суб’єктів господарювання, тому 

запровадження на практиці посади внутрішнього аудитора 

забезпечить користувачів оперативною інформацією про реальний 

стан розрахунків із бюджетом, а також буде слугувати своєрідним 

захистом від порушень норм  бухгалтерського обліку та податкового 

законодавства з питань оподаткування для ефективного 
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функціонування господарюючих структур АПК [5]. 

Щоб провести аудит розрахунків за податками і платежами 

спочатку складають програму аудиту. Програма аудиту –  це 

документ, що містить перелік завдань у визначеній послідовності їх 

виконання, за допомогою яких отримуються достатні та надійні 

аудиторські докази щодо відповідного клієнта. 

Програма може бути представлена у вигляді таблиці, яка 

містить перелік аудиторських процедур, що є необхідними для 

виконання по кожному об'єкту перевірки окремо. Загальний план 

проведення аудиту податків подано у таблиці. 

Таблиця  
Загальний план проведення аудиту податків 

Етапи ауди-
торської 

перевірки 

Аудиторські процедури Джерела 
інформації 

Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, 
визначення аудиторського ризику, 
планування аудиту розрахунків за 
податками і платежами. 

Статут 
підприємства, 
звіти попередніх 
перевірок.  

Основний Перевірка: 
-заборгованості та переплати податків 
за попередній період; 
-достовірності доходів до 
оподаткування на підприємстві; 
-відповідності документів на 
відвантаження продукції,   товарів, 
послуг; 
-повноти відображення інших доходів 
за звітний період. 
Перевірка відображення витрат в 
системі податкових розрахунків: 
- вивчення наказу про облікову політику 
в частині питань,  що відносяться до 
обліку витрат; 
-перевірка правильності формування 
собівартості виготовлених та 
реалізованих товарів,  робіт,  послуг. 
Перевірка та оцінка: 
- правильності розрахунку податків, 
податкових різниць; 
-достатності та відповідності отриманих 
аудиторських доказів. 

Головна 
книга, оборотна 
відомість, 
декларація з 
податку на 
прибуток,     
банківська 
виписка, ТТНнакл
адна, акт 
виконаних робіт, 
ПКО,  балансНака
з про облікову 
політику, 
рахунки, рахунки-
фактури,  
прейскурант цін. 

Завершаль-
ний 

Складання аудиторського звіту і 
висновку 

Робочі документи 
аудиторів 



 

54 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

При складанні плану аудиту суб’єкта господарювання 

вивчаються напрями бізнесу замовника, історію його діяльності, 

нинішні умови, перспективи, територіальне розміщення, види готової 

продукції, ринки її збуту, перспективи розвитку виробництва, зміни у 

структурі виробництва й управління, останні зміни у функціонуванні 

фінансового та податкового обліку, наявність та ефективність 

внутрішнього контролю. 

Незалежно від виду податків, що перевіряються, та обсягу 

аудиторської перевірки аудитор для забезпечення найбільш якісного 

проведення аудиту податків, зборів та обов’язкових платежів повинен 

ретельно ознайомитись із суб’єктом перевірки та основними 

аспектами його діяльності [2]. 

Внутрішній аудит необхідно організовувати таким чином, щоб 

результати проведених аудиторських процедур могли 

використовуватися зовнішнім аудитором, це в свою чергу призведе до 

підвищення якості та  зменшення вартості послуг зовнішніх аудиторів, 

оскільки останні можуть використовувати результати роботи 

внутрішніх аудиторів. 

Результати вивчення стану та відповідності розрахунків за 

податками підприємства аудитору доцільно відображувати в робочих 

документах аудитора, в яких накопичується інформація та виявлені 

порушення при їх відображенні на рахунках бухгалтерського обліку і 

фінансовій звітності. 

Висновки і пропозиції. Ретельне виконання аудиторських 

процедур має значний вплив на якість аудиту, що, на наш погляд, 

передбачає повноту, достатність, порядок виконання аудиту і є досить 

важливою умовою ефективності аудиторської діяльності. Отже, аудит 

податкового обліку є важливим, необхідним та складним процесом, 

який допомагає вдосконалити організацію та ведення останнього, 

оптимізувати оподаткування та використання фінансових ресурсів 

підприємства. 
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Анотація. У статті розглянуто і узагальнено трактування витрат 

згідно положень нормативних документах, поглядів у науковій та довідковій 

літературі. 

Ключові слова: витрати, затрати, економічна вигода. 

Постановка проблеми. В умовах розвитку бухгалтерського 

обліку в Україні склалася така особливість як запозичення 

термінологічної основи із іноземних законодавчих та наукових 

джерел. Переклад з літератури здійснювався без поглибленого 

вивчення особливостей тих чи інших положень, в результаті 

сформовано понятійний апарат, який і досі викликає критику серед 

науковців. Зокрема це стосується і витрат. На сьогодні не існує 

єдиного підходу до трактування витрат, який враховував би 

національні особливості обліку в Україні. 

В статті розглядаються різні підходи як науковців, так і 

положень чинного законодавства, до визначення сутності витрат. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню 

визначення сутності витрат приділяли увагу: Г.М. Колісник, 

розглядаючи економічну сутність витрат виробництва; М.І. Скрипник, 

досліджуючи проблему трактування затрат і витрат; А.О. Лисенко, 

аналізуючи сутність витрат як економічної категорії; В. Дерій, 

розглядаючи трактування терміну “витрати" для потреб обліку і 

контролю та ін. 

Метою написання статті є аналіз та узагальнення існуючих 

підходів до визначення поняття витрат. 

Виклад основного матеріалу. Поняття витрат розкривається 
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у нормативно- правових актах, науковій та довідковій літературі, що 

призводить до неузгодженості його сутності та необхідності 

формування єдиного підходу до трактування. Поняття терміну 

зустрічається практично у кожному підручнику з економічної теорії 

чи бухгалтерського обліку, у багатьох наукових статтях, тезах 

доповідей, словниках та енциклопедіях, що спричинене розумінням 

витрат кожного окремого дослідника із власної точки зору. 

Термін “витрати” слід розглядати окремо згідно положень 

законодавчих актів (табл. 1), окремо погляди дослідників (табл. 2).  

   Таблиця 1 

 Трактування терміну «витрати» згідно законодавства 
№ 

з/п 

Джерело Значення 

1 2 3 

1 Податковий кодекс 

України (ПКУ)  

Витрати - сума будь-яких витрат платника 

податку у грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, здійснюваних для 

провадження господарської діяльності платника 

податку, в результаті яких відбувається 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, внаслідок 

2 Положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку  

Витрати – це зменшення економічних вигод  у 

вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу ( за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками ) 

3 Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності  

Витрати-зменшення економічних вигод 

протягом звітного періоду, що відбувається у 

формі відтоку або зменшення активів або 

збільшення зобов’язань, які ведуть до зменшення 

капіталу, не пов’язаних з його розподілом між 

учасниками акціонерного капіталу. 

 

Законодавство в більшій мірі є узгодженим, в той час як 

погляди науковців істотно відрізняються один від одного. У більшості 

наукових працях дослідники пропонують власне розуміння поняття 

витрат, що вносить ще більші складності до проблеми. 

Табл. 1 показує, що за національним і міжнародним 

законодавством розуміння витрат е практично однаковим. Це свідчить 
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про наближення національних стандартів до міжнародних і є 

позитивним фактором, оскільки виникає значно менше суперечок з 

питань трактування витрат при переходів обов’язкове чи добровільне 

складання звітності за МСФЗ. Крім того, трактування витрат за ПКУ є 

більш деталізованим ніж за П(С)БО, оскільки здійснюється з метою 

визначення об’єкта оподаткування суб’єкта господарювання. 

Наступним напрямом дослідження економічної сутності 

витрат є погляди дослідників у наукових виданнях (табл. 2). 

Таблиця 2  

Трактування терміну «витрати» у наукових виданнях 
№ 

З/п 

Джерело Значення 

1 Лень В.С. 

Гливенко В.В.  

Витрати виробництва - сукупність затрат живої та 

уречевленої праці (засобів і предметів праці) на 

виробництво продукції 

2 Сопко В.В.  Витрати - використані різні речовини і сили природи у 

процесі господарювання: вони пов’язані з 

виготовленням конкретного, чітко визначеного виду 

виробу або конкретного виду наданої послуги. 

3 Грабоеський 

Б.Є.  

Витрати - грошова оцінка вартості матеріальних, 

трудових, фінансових, природних, інформаційних та 

інших видів ресурсів на виробництво та реалізацію 

продукції за певний період. 

4 Коблянська О.І.  Витрати - найважливіша частина фінансової діяльності 

підприємства, тому слід знати порядок їх здійснення, 

обліку і розподілу. 

5 Бойчук І.М.                  Витрати — сукупність матеріальних витрат і живої 

праці, що показує, скільки коштує виробництво 

підприємству. 

6 Нашкерська Г.В.  Витрати - процес споживання або використання 

матеріалів, товарів, робіт і послуг у процесі одержання 

доходу. Здійснення витрат прямо або опосередковано 

пов’язується з процесами виробництва продукції 

7 Сідун В.А., 

Пономарьова 

Ю.В.  

Витрати - обсяг спожитих виробничих факторів 

(матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), 

необхідних для здійснення | підприємством 

господарської діяльності, направленої на отримання 

прибутку у грошовому вираженні. 

8 Турило А.М.  Витрати — вартісне вираження абсолютної величини 

застосовано-споживаних ресурсів, необхідних для 

здійснення виробничо-господарської діяльності 

підприємства і досягнення ним поставленої мети. 

9 Друрі К. Витрати - засоби, що витрачено на одержання прибутку 
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10 Костенко Т.Д.  Витрати — сукупність виражених у грошовій формі 

видатків підприємства, пов’язаних з виробництвом 

продукції, наданням послуг, виконанням робіт й їхньою 

реалізацією 

11 Загорський В.С.  Витрати підприємства - виражена в грошовій формі 

вартісна оцінка господарської (підготовка, організація, 

здійснення виробництва й реалізації продукції), 

фінансової, соціальної діяльності 

12 Мельник Л.Г.  Витрати - прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати 

або упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й 

отримати ресурси в межах даного напрямку 

13 Грещак М.Г.  Витрати - обсяг використаних ресурсів підприємства у 

грошовому вимірі для досягнення певної мети 

14 Пушкар М.С.  Витрати - сума спожитих на виробництво товарів, робіт 

і послуг факторів виробництва (ресурсів) 

15 Нашкерська Г.В.  Витрати - споживання або використання матеріалів, 

товарів, робіт, послуг в процесі одержання доходу 

16 Козак В.Г.  Витрати - одна з важливих категорій управлінського 

обліку та якісної оцінки діяльності підприємства 

17 Вакуленко Р.Я.  Витрати - витрати матеріальних цінностей, ресурсів, 

тобто вираження затрат виробничих факторів, 

необхідних для здійснення підприємством виробничої 

та реалізаційної – діяльності 

 

Дані табл. 2 свідчать, що існує значна кількість підходів до 

трактування поняття “витрати”. Зокрема, увагу варто звернути на 

ознаки витрат, які випливають з поглядів науковців: грошова оцінка 

вартості ресурсів понесених на виробництво; засоби, що витрачено на 

одержання прибутку; затрати виробничих факторів на здійснення 

підприємницької діяльності. Аналізуючи вищевикладені тлумачення 

витрат, очевидно, що дослідникам у більшій мірі імпонує визначення 

витрат виходячи з їхньої економічної сутності. 

Суперечки серед дослідників точаться навколо визначення 

економічної сутності та необхідності вживання термінів “витрати", 

“затрати”, “витрати на виробництво”, “затрати на виробництво”. 

Плутанину в поняттях посилює вживання в російській науковій мові 

трьох термінів близьких до українського “витрати”: “расходьі”, 

“затратьі, “издержки”. 

Як показав аналіз наукової та довідкової літератури, між 

науковцями та фахівцями в економіці, фінансах і в бухгалтерському 

обліку відсутній єдиний підхід до розуміння поняття “витати”. 

Враховуючи проведений аналіз поглядів науковців та 
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положень законодавства, з метою усунення розбіжностей між 

економістами та вченими з бухгалтерського обліку запропоновано 

використовувати два підходи до визначення сутності витрат: 

- трактування для цілей бухгалтерського обліку, де 

витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподіл власниками); 

- трактування згідно загальноекономічної теорії, де під 

витратами розуміється грошова оцінка вартості матеріальних, 

трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів 

ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження здійснено 

аналіз понятійного апарату витрат, що дозволило обліковому 

персоналу усебічно зрозуміти дане поняття. Загалом, узагальнення та 

систематизація підходів до поняття “витрат” дало змогу сформувати 

два підходи до розуміння його економної сутності: 1) для цілей 

бухгалтерського обліку витрати це зменшення економічних вигод у 

вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 

рахунок його вилучення або  розподілення власниками); 2) з точки 

зору економічної теорії - це грошова оцінка вартості матеріальних, 

трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших видів 

ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. 
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Науковий керівник: к.е.н.,доцент Гнатишин Л.Б. 

 
Анотація. У статті визначено проблеми управління розрахунками із 

постачальниками і підрядниками на основі інформації, що отримана із 

системи бухгалтерського обліку. Встановлено основні шляхи прийняття 

управлінських рішень щодо розрахунків із постачальниками і підрядниками 

на основі облікової інформації. Проведено оцінку стану кредиторської 
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заборгованості досліджуваного підприємства. Визначено порядок та 

моделі вибору постачальників і підрядників та управління кредиторською 

заборгованістю на основі бухгалтерської інформації. досліджено методи 

управління зобов’язаннями підприємства. 

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська 

діяльність, міжнародні стандарти аудиту, контроль якості. 

Постановка проблеми. Сучасна економіка побудована таким 

чином, що підприємство у процесі діяльності має розрахункові 

відносини з постачальниками і підрядниками. При визначенні системи 

розрахунків керівника підприємства і бухгалтера цікавить перш за все 

економічна сторона цієї справи, а потім технічна. Тому облік 

розрахунків потрібно розглядати в тісному взаємозв’язку з діючими 

офіційними матеріалами і практикою роботи підприємств, що 

дозволяє уникати зайвих податкових платежів, штрафних санкцій та 

інших неефективних витрат. Саме тому важливим завданням на 

даному етапі є створення і організація системи обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, приведення її до вимог часу з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо раціоналізації 

розрахункової дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. Невід'ємною умовою 

підприємництва є розвинені відносини власності, виробництво 

конкурентноздатних товарів, приватне договірне право, розвиток 

міжнародної торгівлі та інших видів економічної діяльності. Обмін у 

підприємницькій діяльності відбувається за допомогою розрахунків, 

облік яких недостатньо вивчений і не набув розвитку, адекватного до 

потреб ринкової економіки. 

Одним із ймовірних шляхів зміцнення фінансового становища 

підприємств є контроль за фактичним станом їх розрахунків, 

динамікою дебіторської такредиторської заборгованості, виявлення 

фактів навмисного спотворення облікових даних суб'єктами 

господарських зв'язків. Таким чином, важливого значення набувають 

питання законності обмінних операцій, їх доцільності, документальної 

обґрунтованості та правильності відображення у бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності. 

Все це вимагає дослідження дієвості бухгалтерського обліку і 

контролю за дотриманням платіжної дисципліни економічними 

агентами, причин незабезпечення ними своєчасних і повних 

розрахунків. Одним із напрямків вирішення проблеми ефективного 

управління розрахунками є виявлення адекватних їхній сутності 
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класифікаційних ознак, розробка науково обґрунтованої системи їх 

обліку та контролю. 

З метою ефективного управління оборотним капіталом 

сільськогосподарського підприємства особливо важливий є 

систематичний аналіз кредиторської заборгованості для запобігання 

виникненню кризової ситуації. Аналіз кредиторської заборгованості 

варто проводити за даними бухгалтерської звітності підприємств, а 

також за даними аналітичного обліку розрахунків із постачальниками 

та підрядниками. Зазначимо, що визначити кількісний вплив зміни 

кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 

достатньо складно. Зростання кредиторської заборгованості не можна 

однозначно оцінювати негативно як збільшення боргів із боку 

підприємства перед кредиторами, погашення яких спричиняє відтік 

ресурсів, погіршення фінансового стану підприємства.  

Кредиторська заборгованість – це альтернатива 

короткотермінового фінансування діяльності підприємства, причому 

досить вигідна, оскільки невиплачена короткотермінова кредиторська 

заборгованість – це джерело безвідсоткового боргового фінансування. 

Важливим напрямом аналізу кредиторської заборгованості є вивчення 

її складу і структури. При цьому найбільший інтерес становить 

оцінювання динаміки і структури кредиторської заборгованості в 

загальній сумі та в розрізі кредиторів. Цей етап аналізу потрібно 

доповнити оцінкою структури термінової і простроченої 

кредиторської заборгованості із застосуванням динамічних рядів. 

Однією із складових аналізу короткотермінових зобов'язань є оцінка 

динаміки показника оборотності кредиторської заборгованості ( Окз):  

Окз= Т /КЗ, де: 

Окз – кількість обертів кредиторської заборгованості 

підприємства в пері- оді;  

Т – загальна сума товарообороту підприємства в цьому 

періоді;  

КЗ – середній залишок кредиторської заборгованості в цьому 

періоді  

Період погашення кредиторської заборгованості (ППкз) 

визначають у днях шляхом відношення середнього значення сальдо 

кредиторської заборгованості до одноденного товарообороту за 

закупівельними цінами за період:  

ППкз  = КЗ ×Д/Т, де: 
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ППкз – середній термін погашення кредиторської 

заборгованості; Д – кіль- кість днів у цьому періоді [5, с. 293]. 

У ПАФ «Винниківська» за 2014 рік сума дебіторської 

заборгованості зменшилась на 34 тис. грн., а сума кредиторської 

також має тенденцію навпаки - до збільшення на 355 тис. грн. (табл. 

5). Станом на кінець 2014 року дебіторська заборгованість переважає 

кредиторську в 20,3 раза. Така ситуація є негативною для 

підприємства, оскільки значні розміри дебіторської заборгованості 

знижують показники ліквідності.   

Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 

факторів і характеризується системою показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його 

виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому 

на нього впливають усі вище згадані види діяльності підприємства. 

Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно 

позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної 

продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і 

реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища 

прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його 

фінансовий стан. 

При перевірці операцій із зобов’язаннями контролер 

насамперед повинен ознайомитися з переліком суб’єктів 

господарювання, а також фізичних осіб, з якими підприємство 

здійснює розрахунки, вивчити динаміку кредиторської заборгованості 

та встановити відповідність даних, отриманих за розрахунками, 

обліковій інформації. Крім того, дуже важливим є встановлення 

реальності кредиторської заборгованості постачальникам, 

підрядникам, кредитним установам, працівникам, податковим та 

соціальним органам, її відповідності даним фінансової звітності. Це 

дасть змогу контролеру з’ясувати якість внутрішнього контролю за 

розрахунками з боку бухгалтерії, виявити випадки викривлень звітних 

даних за цим об’єктом обліку. 

В умовах ринкової економіки кожне підприємство повинно 

задовольняти свої потреби у матеріалах та сировині з максимально 

можливою економічною ефективністю. Досягнення такої задачі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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залежить від надійності постачальника, якості його продукції, 

своєчасної закупівлі матеріалів та сировини та інших факторів. Наразі 

вибір постачальника відбувається в основному двома методами. 

Перший метод полягає в аналізі постачальників відділом контролінгу 

та обранні постачальника через найбільш низькі ціни на матеріали 

(сировину). Надалі відділ контролінгу слідкує за виконанням 

постачальником умов договору.  

Другий метод полягає у колегіальному аналізі потреб 

підприємства та можливих шляхах розв’язання проблеми постачання  

Дослідимо інформаційні потоки процесу пошуку і роботи з 

постачальниками ресурсів. Перший крок полягає в аналізі попередніх 

закупок та плануванні потреб в матеріалах та сировині. Цим 

займається відділ планування. Далі відділ контролінгу займається 

збиранням інформації про постачальників, що вже співпрацюють з 

підприємством, та пошуком нових. Так, підприємство має отримати 

інформацію про якість матеріалів та сировини постачальника, ціну 

послуг, тривалість реагування постачальника на замовлення та 

надійність. Після цього підприємство надсилає постачальникам 

інформацію про свої потреби. Коли постачальник повертає свої 

пропозиції, підприємство збирає, обробляє та аналізує пропозиції 

постачальників, і на основі цього обирається оптимальний варіант 

постачання. 

 У випадку, якщо оптимальний варіант не обрано, то процес 

повертається до пошуку інформації про постачальників, і 

продовжується до тих пір, поки підприємство не обере оптимальний 

варіант постачання, після чого укладається договір між підприємством 

та постачальником. Після укладання договору відділ контролінгу 

готує звітну документацію про роботу з постачальником і передає її 

до відділу планування. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи весь викладений 

матеріал, можна зазначити наступне.  

В ринковій економіці заборгованість за готову продукцію, 

роботи та послуги є звичайним явищем. Як правило, це комерційні 

кредити, тобто відстрочки платежу. Як показує міжнародний досвід, 

підприємства, які надають комерційний кредит на вигідних умовах 

для покупців, мають більший попит на свою продукцію та послуги. 

Усталене ототожнення понять «зобов’язання» та 

«заборгованість», яке притаманне стандартам бухгалтерського обліку, 
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призвело до відсутності наукових досліджень проблем управління 

заборгованістю. З моменту виконання однією зі сторін предмету 

домовленості в іншої сторони виникає зобов’язання вчинити зворотну 

дію, визначену договором (здійснити оплату, поставити товар тощо). 

За стандартом ПСБО 11 «Зобов’язання», сторона, на яку лягає таке 

зобов’язання, набуває назви боржника. Відповідно до Господарського 

кодексу, заборгованістю є невиконане протягом 3 місяців 

зобов’язання. Звідси управління заборгованістю полягатиме у виборі 

ефективного методу урегулювання боргових відносин шляхом 

погашення нереструктуризованої заборгованості або її 

реструктуризації. 

При організації обліку на підприємстві необхідно велику увагу 

приділяти власне процесу постачання сировинних та товарних запасів. 

При цьому надзвичайно важливим є налагодження аналітичного 

обліку надходження матеріальних запасів. З цього приводу 

запропоновано відкриття субрахунків другого порядку, які 

відображатимуть прострочену та відстрочену заборгованості, а також 

заборгованість, термін сплати якої ще не настав.  

Система підтримки прийняття рішень щодо оптимального 

вибору постачальників повинна базуватися на запропонованій моделі, 

яка враховує систему критеріїв вибору і дозволяє правильно визначати 

найкращих постачальників.  

Запропоновані субрахунки та зведений “Реєстр документів до 

сплати" дозволяють не тільки удосконалити організацію аналітичного 

обліку розрахунків з постачальниками, а й сприяють ефективному 

управлінню ними. Так, реєстр рахунків за кожним постачальником 

містить інформацію про те, за що платить підприємство, які строки 

оплати та найголовніше - показує залишок за кожним рахунком на 

кінець дня і має накопичувальну інформацію на кінець місяця. Цей 

документ дає змогу контролювати кредиторську заборгованість як за 

конкретним рахунком від постачальника, так і в цілому. 

Основною причиною виникнення розрахункових операцій з 

постачальниками та підрядниками є укладення договору, в результаті 

чого з’являються юридичні зобов’язання, їх слід відображати на 

рахунках бухгалтерського обліку та балансі. Це забезпечить 

користувачів фінансової звітності достовірною і обґрунтованою 

інформацією про борги підприємства та рівень його 

платоспроможності. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА 

ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Козак Оксана 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н.,в.о. доцента Громяк Т.Д. 

 
Анотація. Вивчаємо теоретичні основи стратегічного обліку як 

однієї зі властивих складових системи управління підприємством. 

Проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до визначення 

поняття “стратегічний облік”, визначен його предмет і способи 

відображення об’єктів, завдання, функції та принципи. 

Ключові слова: стратигічний облік, стратегічний контроль, 

стратегічний аналіз. 

Постановка проблема. Стратегічне управління в умовах 

глобалізації економіки є новим етапом розвитку стратегічного обліку, 

який, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, 

покликаний забезпечити керівництво підприємством необхідною 

інформацією для прийняття стратегічних управлінських рішень, що 

визначають загальний напрям розвитку підприємства, його 

ефективність й життєстійкість за прогнозованих, непередбачених, а 

також взагалі невідомих на певний момент подій, які можуть впливати 

на нього. Світова та вітчизняна практика підтверджує, що стратегічне 

управління дає змогу знизити вплив невизначеності на діяльність 

підприємства, підвищити його здатність протистояти непередбаченим 

ситуаціям, визначати пріоритетні напрями діяльності. В зв’язку з цим 

особливої актуальності набувають питання, пов’язані з обліково-

аналітичним забезпеченням процесу стратегічного управління 

діяльністю підприємства, зростає значення аналізу й обґрунтування 

стратегії розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна облікова система 

повинна відповідати стратегічним цілям підприємства. Тому при її 

побудові до уваги слід брати не тільки внутрішні фактори 

мікросередовища, але й враховувати вплив зовнішніх факторів 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190
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макросередовища. На базі концепції стратегічного обліку 

враховується вищенаведені твердження вчених, пропонуємо під 

стратегічним обліком розуміти облікову систему, яка покликана 

забезпечувати фахівців підприємства усією необхідною інформацією 

для прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на 

досягнення стратегічних цілей підприємства. Користувачами 

інформації стратегічного обліку є керівництво підприємства як на 

вищому, так і на нижчих рівнях управління. Керівникам вищого рівня 

інформація стратегічного обліку потрібна для прийняття стратегічних 

рішень та їх моніторингу, керівникам нижчих рівнів – для реалізації 

стратегії. 

Складова системи управління підприємством є стратегічний 

облік, як 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; 

вимірювання й оцінки ефективності господарювання загалом та за 

окремими стратегічними господарськими центрами відповідальності 

на різних фазах життєвого циклу; коригування керуючих впливів на 

хід реалізації вибраної стратегії.  

Стратегічний облік враховує зовнішні фактори 

макросередовища, орієнтований на облік невизначеності, базується на 

стратегіях, які розробляє підприємство. Найважливішою інформацією, 

яку необхідно використовувати в стратегічному обліку, є інформація, 

сформована у результаті моніторингу зовнішнього середовища 

підприємства. Водночас у стратегічному обліку формується 

інформація для здійснення моніторингу внутрішнього середовища.  

Стратегічний облік варто розглядати як складову системи 

стратегічного управління підприємством. Сам по собі облік не є 

самоціллю та існує насамперед для того, щоб сприяти розробці і 

впровадженню ділової стратегії, слугує засобом досягнення успіху у 

бізнесі. Основні завдання стратегічного обліку:  

1) стратегічне планування;  

2) визначення критичних показників стратегічних планів; 

3) визначення вузьких і пошук слабких місць управлінських 

рішень; визначення основних підконтрольних показників відповідно 

до стратегічних цілей; 
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 4) порівняння планових і фактичних значень підконтрольних 

показників з метою виявлення причин і наслідків цих відхилень;  

5) аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів 

[6].  

 Управління діяльністю підприємства є складним і 

комплексним процесом. Система обліку, що відповідає вимогам 

управління, також складна і складається з множини процедур. До того 

ж склад елементів системи стратегічного обліку може змінюватись 

залежно від цілей управління. Мета управління досягається 

стратегічним обліком, що виконує такі функції:  

1) забезпечення інформацією, яка необхідна для стратегічного 

планування, контролю і прийняття стратегічних управлінських 

рішень;  

2) контроль і оцінка результатів діяльності підприємства в 

досягненні цілі;  

3) аналіз прогнозних результатів. Lviv Polytechnic National 

University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 244 Стратегічний 

облік пов’язує на практиці процес стратегічного управління з 

обліковим процесом, тому що має ті самі об’єкти: фінансові та 

виробничі ресурси, фінансово-господарські процеси і результати 

діяльності, що у сукупності становлять фінансово-виробничу 

діяльність. 

 Сукупність об’єктів стратегічного обліку, що виступає в 

процесі усього циклу стратегічного управління, називається його 

предметом. Система стратегічного обліку пов’язана з цілями 

стратегічного управління. Вона діє за умови дотримання 

нижчезазначених принципів: 

 1) цілеспрямованість – необхідна для забезпечення місії 

підприємства, яка є призначенням і головною причиною існування 

підприємства. Наявність та розуміння головної загальної цілі 

консолідує зусилля працівників підприємства для досягнення 

результату; 

 2) системність – передбачає цілісний і всебічний підхід до 

запровадження системи стратегічного обліку на підприємстві. Полягає 

в ініціативі та підтримці вищого керівництва, розробленні чіткого 

переліку завдань, делегуванні відповідних повноважень щодо 

організації стратегічного обліку і аналізу певним працівникам; 
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 3) систематичність – довгострокова відданість цілям та 

завданням стратегічного обліку і аналізу, що повинно стати 

органічним елементом корпоративної культури підприємства; 

 4) своєчасність – полягає у негайному реагуванні на зміни у 

зовнішньому середовищі, які можуть становити небезпеку для 

функціонування підприємства, з метою ймовірного коригування 

стратегії;  

5) оптимальність – передбачає, що очікуваний економічний 

ефект від впровадження системи стратегічного обліку і аналізу має 

бути позитивним [3]. Сам стратегічний облік лише відображає факти і 

тому робити відповідні висновки з поданої інформації без аналізу – 

дуже складний і трудомісткий процес, крім того, для підприємства це 

може мати негативні наслідки. 

 Стратегічний облік дає необхідні дані для здійснення 

стратегічного аналізу, створює умови для застосування стратегічного 

контролю. Стратегічний аналіз можна визначити як комплексне 

дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути 

на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів 

досягнення стратегічних цілей підприємства.  

Стратегічний аналіз дає змогу оцінити вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів на діяльність компанії, що визначає вибір 

стратегії та перс- пективи розвитку її реалізації. У стратегічному 

аналізі досить широко використовують різноманітні методи 

прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства, зокрема, якісні та кількісні методи. Стратегічний аналіз 

поділяють на дві частини – аналіз зовнішнього середовища та 

управлінський аналіз. Це пов’язано із тим, що за їх проведення 

повинні відповідати різні служби організації, якщо аналіз зовнішнього 

середовища є функцією маркетингу, то проведення управлінського 

аналізу є прерогативою функціональних служб підприємства. 

 Стратегічний контроль – це особливий вид управлінської 

діяльності на підприємстві, що полягає у спостереженні та оцінці 

проходження процесу стратегічного управління, який забезпечує 

досягнення поставлених цілей та виконання вибраних стратегій через 

встановлення стійкого зворотного зв’язку.  

Поєднання стратегічного обліку, аналізу і контролю дає змогу 

побудувати відповідну інформаційну систему, основою якої є 
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спрямованість на інформаційне забезпечення розроблення та 

реалізації стратегій.  

Висновки і пропозиції. Стратегічний облік є вихідною 

ланкою стратегічного управління, яка створює підґрунтя для 

проведення аналізу та здійснення контролю. Однак існує проблема 

впровадження стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах, 

оскільки відсутня чітка методологія його здійснення і кожне 

підприємство визначає її індивідуально. Головною метою обліково-

аналітичної системи стратегічного типу є розроблення в умовах 

невизначеності та ризику ефективних засобів стратегічного обліку, 

інструментів керування у вигляді моделей економічно-математичного 

аналізу.  
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Анотація. Проаналізовано глобальні стратегії діяльності 

аудиторських мереж «Великої четвірки» виходячи з територіальної 

присутності, виду наданих послуг, галузей економіки, цільових ринків. 

Узагальнено причини варіації конкурентоспроможності представників 

«Великої четвірки» на глобальному рівні.  

Ключові слова: «Велика четвірка», корпоративні стратегії, 

позиціонування, структура ринку, аудиторські послуги, консультування, Pwc, 

Ernst&Young, KPMG, Deloitte. 

Постановка проблеми. Аудит є важливою категорією будь-

якого економічного процесу. Сам аудит як поняття в українській 

економіці виник відносно недавно. Доцільно було б звернутися до 

міжнародного досвіду за ефективними методами функціонування 

аудиту та способами його вдосконалення. Саме тому, на сьогодні 

надзвичайно важливо дослідити, оцінити та порівняти аудиторські 

послуги на Україні та в найрозвинутіших країнах світу, задля 

знаходження ефективних рішень розвитку аудиту. 

Ринок аудиторських послуг в Україні та за кордоном 

досліджували такі науковці, як: Гордієнко Н.І., Назарова К. О., 

Никонович М. О., Редько О.Ю. та інші.  

Виклад основного матеріалу: Аудиторські компанії «Великої 

четвірки» є досить потужним конкурентом вітчизняним аудиторським 

фірмам внаслідок того, що все більше українських компаній 

потребують (на вимогу третіх сторін) отримати аудиторський 

висновок про свою діяльність саме від «Великої четвірки» при виході 

на європейські та світові біржі, залученні інвестицій, отриманні 

кредитів у міжнародних банках [1]. 

Найбільші аудиторські мережі світу, які діють в Україні – це 

PwC, Deloitte, Ernst&Young, KPMG International [2]. 

KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler, КПМГ) - 

цетранснациональна аудиторска група, працююча в сфері контроля и 

http://www.scribd.com/doc/44541237
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_2/66.pdf
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бухгалтерского обліку бизнесу-діяльності, здійсьнюючи контрольну 

діяльність по податкам законодавству і надає послуги по юридичним і 

фінансовим конфліктам нана різних ринках, в структурі корпорації 

створений інвестеційний фонд KPMG Capital, для фінансування 

багатьох проектів. Компанія належить до четвірки великих 

аудитоських компаній [3]. 

Компанія – Делойт Туш Томацу - (DTT) зареєстрована у 

відповідності зі швейцарським законодавством як Swiss Verein 

(об'єднання), є асоціацією компаній-членів, які юридично незалежні 

один від одного, але діють під торговою маркою «Делойт». DTT Рада 

директорів є вищим керівним органом, вищим органом управління 

виконавчої влади, яку очолює генеральний директор. DTT не надає 

послуг клієнтам. Делойт фінансується за рахунок щорічних членських 

внесків кожного учасника (члена) фірми, а не окремих партнерів та 

акціонерів. Таким чином, ні Делойт Туш Томацу, ні фірми, що входять 

до її складу, не несуть відповідальності за дії або помилки один 

одного [4].  

Ernst & Young Global Limited (відома як EY) – одна  з 

найбільших у світі міжнародних компаній, що надають професійні 

послуги, та одна з компаній «Великої четвірки» поряд 

з Deloitte, KPMG та PwC. EY надає аудиторські, консультаційні, 

податкові та юридичні послуги [5]. 

EY функціонує як мережа компаній-членів, зареєстрованих в 

різних країнах, кожна з яких є окремою юридичною особою. В EY 

працюють понад 190 000 співробітників у понад 700 офісах у близько 

150 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) – міжнародна мережа компаній, 

що пропонує професійні послуги у сфері консалтингу та аудиту. Під 

«PricewaterhouseCoopers» слід розуміти компанії, що входять до 

глобальної мережі компаній PricewaterhouseCoopers International 

Limited, кожна з яких є самостійною юридичною особою. Компанія 

існує більш ніж 160 років та входить до «великої четвірки» 

аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі базується в Лондоні 

[6].  

Проведений аналіз дозволяє визначити сучасний стан та 

тенденції його розвитку, у тому числі це повною мірою стосується 

аудиторських фірм «Великої четвірки». Можна стверджувати про 

наступне: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Deloitte
https://uk.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://uk.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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 частка доходів від аудиту складає приблизно 50% від 

загального обсягу доходів, що отримують аудиторські фірми;  

 зменшення рівня прибутковості компаній і, відповідно, 

рівня доходів для партнерів (власників компанії). Наприклад, 

прибутковість діяльності компаній «Великої четвірки» впала за 2009 

рік у середньому на 7%. «Велика четвірка» охоплює близько 90 % 

замовлень на аудит найбільших публічних компаній у світі [2]. 

 зменшується кількість замовлень у сфері бізнес- 

консультування; 

Основними передумовами у розвитку аудиту є впровадження 

ринку податкового аудиту. Це різновид ініціативного аудиту, де 

основним вважається перевірка податкового стану підприємства, яка 

зазвичай передує офіційний податковій перевірці. У міжнародному 

досвіді цей вид взагалі не вважається аудитом, а скоріше 

кваліфікується як аутсорсинг або косорсинг. 

Даний вид аудиту вважається «українським аудитом». Так як 

для українських підприємців це є основним завданням, а питання 

відповідності до МСБО, дотримання законодавства та інші питання – 

другорядні. Звичайно, що в інших країнах даний вид аудиту також 

представлений, але слід зазначити, що там він виведений на якісно 

вищий рівень. Наприклад, на Кіпрі або Ізраїлі податковий аудит є 

обов’язковим, а його результати передаються в податкову службу [7]. 

Проте, не зважаючи на виявлені недоліки, українські 

аудиторські фірми почали переймати міжнародний досвід. Як 

правило, їх більшість намагається вступити в міжнародні аудиторські 

організації. 

Які ж особливості розвитку ринку аудиторських послуг в 

Україні? По-перше, це нерівномірність розподілу кількості 

аудиторських фірм та аудиторів та вартості аудиторських послуг за 

регіонами. Так, найбільша кількість аудиторських фірм представлена 

в м. Києві, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях, 

найменша – в Чернівецькій, Тернопільській, Волинській областях. 

Аналогічно виглядає і розподіл по регіонах обсягу наданих послуг у 

вартісному виразі. Щодо вартості аудиторських послуг, то найвищою 

вона була у м. Києві та Київській області – в середньому 43,9 тис. грн. 

за одне замовлення, найнижчою – у Рівненській та Волинській області 

– 3,0 та 4,9 тис. грн. відповідно.  
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По-друге, у зв’язку із розширенням в Україні ринків послуг та 

збільшенням кількості діючих на них суб’єктів підприємницької 

діяльності, переважна більшість клієнтів аудиторських фірм 

представлена саме підприємствами невиробничої сфери.  

По-третє, на відміну від світових тенденцій відокремлення 

консалтингових послуг від аудиторських шляхом їх виділення зі 

створенням окремого господарюючого суб’єкта або зменшення їх 

обсягу, у вітчизняних аудиторських фірмах вони тісно поєднані. 

Більше того, консалтингові послуги становлять близько половини 

загального обсягу наданих аудиторськими фірмами послуг. Причиною 

цього є, з одного боку, бажання утримати клієнта різноманітністю 

послуг, що надаються, шукаючи альтернативні джерела доходів, а з 

другого, бажанням клієнта отримувати від аудиторської фірми не 

одну, а комплекс послуг. Однак широта послуг призводить до 

виникнення загроз незалежності і, як наслідок, до погіршення якості.  

По-четверте, ринок аудиторських послуг в Україні не 

одноманітний і характеризується значним розшаруванням учасників. 

Близько 60% його обсягу належить провідним аудиторським фірмам, 

оборот яких складає більше одного мільйона гривень на рік. Таких 288 

компаній в Україні близько п’ятдесяти, однак це лише невелика 

частка (біля 3%) в загальній кількості суб’єктів аудиторської 

діяльності. Із вказаних шістидесяти відсотків левова частка ринку 

належить міжнародним аудиторським компаніям «Великої четвірки», 

які обслуговують близько 44 % загального обсягу ринку. У зв’язку з 

цим вважаємо, що розвиток ринку аудиторських послуг в Україні 

стримується за рахунок таких факторів:  

 відсутність критичної маси середнього класу, який є активним 

гравцем на ринку цінних паперів;  

 високий ступінь корумпованості економічних відносин;  

 копіювання нормативного та методологічного забезпечення 

аудиторської діяльності з моделей високо розвинутих країн без 

належного адаптування до національних реалій;  

 відсутність національної системи зовнішнього контролю 

якості аудиту, а також методики оцінки розмірів збитку від неякісно 

наданих аудиторських послуг;  

 нерозвиненість механізмів страхування відповідальності 

аудиторських фірм перед клієнтами за надання послуг з аудиту [8, 9]. 
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Висновки і пропозиції. Отже, можна навести такі висновки і 

перспективи розвитку аудиторських фірм України: 

 впровадження оглядової аудиторської перевірки (експрес-

аудиту). Звичайно рівень впевненості при проведення такого 

аудиту менший, проте відповідно і менша ціна та термін такої 

перевірки при можливості професійно оцінити додаткову 

інформацію; 

 внесення змін та доповнень до законодавства України, що 

регулює аудиторську діяльність, а саме до Закону України “Про 

аудиторську діяльність”; 

  пошук резервів збільшення кількості підприємств для яких 

необхідно проводити аудит, з метою збільшення ринку; 

 поглиблення співпраці українських та міжнародних аудиторських 

організацій для обміну досвідом; 

 контроль за «коректним» ціноутворенням на ринку аудиторських 

послуг. 

Отже, ринок аудиторських послуг України знаходиться зараз у 

досить важкому стані. Це спричинено багатьма факторами та в 

основному пов’язано з відносною “молодістю” аудиту в Україні. 

Допомогти у вирішенні виявлених проблем може міжнародний досвід, 

де аудит проводиться на професійному рівні та спеціалістами своєї 

справи. А також методом реформування законодавства України 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 
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Анотація. У статті проведено дослідження сутності поняття 

«оплата праці» та узагальнені основні форми та системи оплати праці на 

підприємстві. Визначено основні напрями удосконалення організації оплати 

праці з метою підвищення ефективності виробництва. 

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, форми 

оплати,система оплати,роботодавець. 

Постановка проблеми. На створюваних у даний час 

підприємствах з різними формами власності встановлюються нові 

форми організації праці. У цій проблемі важливим моментом є 

матеріальне стимулювання працівників перш за все, забезпечення 

тісного зв'язку оплати праці з його конкретними результатами. Це 

вимагає, у свою чергу, застосування прогресивних систем і форм 

оплати, які дозволяли б враховувати індивідуальні особливості 

кожного члена колективу в його трудовій діяльності 

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата через свій 

економічний зміст є одним із основних стимулюючих  чинників 

розвитку економіки у більшості галузей господарства. Одним із її 

функціональних призначень, разом із власне оплатою виконаної 
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роботи, є стимулювання продуктивності праці, відтворення робочої 

сили та вирішення соціальних потреб суспільства. Думка деяких 

економістів про те, що в усьому світі ще не знайдено більш 

універсального засобу залучення людей до праці, ніж заробітна плата 

розділяється і нами.  

Облік праці та її оплати регулюється такими нормативно-

правовими документами: Податковий Кодекс, Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України 

«Про оплату праці», Закон України «Про відпустки», Кодекс законів 

про працю, П(С)БО 11 «Зобовязання», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 

26 «Виплати працівникам». 

       Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, створених 

відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-

правових форм і форм власності, а також на представництва 

іноземних суб'єктів господарської діяльності  (далі -  підприємства),  

які  зобов'язані  вести бухгалтерський облік та подавати фінансову 

звітність згідно з законодавством.  

Метою ведення бухгалтерського  обліку і складання 

фінансової звітності  є надання користувачам для прийняття рішень 

повної, правдивої та неупередженої  інформації про фінансове 

становище, результати діяльності  та  рух грошових  коштів 

підприємства [1]. 

Згідно МСБО 19, який регламентує правила обліку та 

розкриття інформації про розрахунки з працівниками, компанії 

зобов’язані визнавати винагороду працівників у грошовій та 

негрошовій формах при наданні ними своїх послуг : заробітну плату, 

внески на соціальне страхування, щорічну оплачувану відпустку, 

допомогу по хворобі, участь у прибутках та премії, медичне 

обслуговування, забезпечення житлом тощо. Стандарт визначає 

заробітну плату як елемент винагороди зайнятих в даний час 

співробітників [3, с. 22]. Статтею 43 Конституції України гарантується 

право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він добровільно обирає або на яку добровільно 

погоджується. Держава створює умови для здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності, реалізує програми професійно-трудового 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 
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суспільних потреб. Використання примусової праці суворо 

забороняється [2]. Оплата праці як система відносин характеризується 

багатьма елементами. Перш за все це один з головних елементів 

трудових відносин, які виникають з угоди між працівником і 

роботодавцем щодо виконання працівником трудової функції (роботи) 

за плату. Не менш важливий аспект відносин у системі оплати праці – 

організаційний, що характеризує міру праці і міру її оплати в межах і 

понад норм праці, що визначає форми, умови винагороди, порядок 

нарахування та виплат різних видів винагороди. Правові відносини 

оплати праці гарантують отримання працівниками заробітної плати та 

інших виплат відповідно до державних гарантій, укладених трудових 

договорів і досягнутих результатів праці. Соціально-економічні 

відносини формують корпоративний інтерес, заснований на 

зацікавленості працівників у праці та оптимізації витрат на заробітну 

плату. Таким чином, система оплати праці – це сукупність зобов’язань 

і гарантій, трудових, організаційних, правових, фінансових, соціально-

економічних, етичних відносин між працівниками і роботодавцем з 

приводу винагороди персоналу організації [2].  

Розрізняють дві форми оплати праці залежно від основної 

ознаки (кількості праці або часу): відрядну, коли в основу розрахунку 

плати беруть кількість виконаної роботи і розцінку за її одиницю, та 

почасову, при якій згідно з тарифною ставкою за час роботи або 

окладом оплачують затрачений на підприємстві час. Кожна з цих 

форм має різновиди, пов'язані з матеріальними винагородами за 

кількісні та якісні, індивідуальні чи колективні показники або з 

результатами роботи (відрядно-преміальна, почасово-преміальна 

тощо). 

Відрядна оплата має такі різновиди: пряма відрядна, відрядно-

преміальна і акордно-преміальна, При першому виді оплати розцінки 

за одиницю продукції (роботи) є незмінними, а розмір заробітної 

плати залежить від виробітку (чим вищий він, тим вища й оплата, 

тобто в даному випадку спостерігається пряма залежність). Цю оплату 

праці застосовують в основному в промислових цехах 

сільськогосподарських підприємств, а також у будівництві. 

При відрядно-преміальній оплаті поряд з оплатою за 

відрядними розцінками за обсяг виконаних робіт працівникам 

нараховують преміальні за виконання місячних, квартальних або 

річних виробничих завдань і встановлених норм виробітку. Таку 
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систему оплати праці практикують у ремонтних майстернях, 

автопарку, а також у рослинництві й тих галузях тваринництва, де 

продукція надходить протягом року. 

Суть акордно-преміальної оплати праці полягає в тому, що її 

нараховують за кінцевий результат виробництва продукції з 

урахуванням її кількості та якості. Протягом року працівникам 

сільськогосподарських підприємств видають аванс, обчислений за 

відрядними розцінками за обсяг виконаних робіт у рослинництві або 

кількість тварин, яких доглядають. 

В умовах колективного підряду при безнарядній формі обліку 

праці аванс кожному працівникові нараховують залежно від кількості 

відпрацьованого ним часу та його кваліфікації. По закінченні 

збирання врожаю видають різницю між заробітною платою (оплатою 

праці), нарахованою за продукцію, та сумою виданого протягом року 

авансу. Доплату за продукцію розподіляють між працівниками 

виробничого підрозділу пропорційно до оплати праці, нарахованої 

протягом року за обсяг виконаних робіт. 

При почасово-преміальній оплаті, крім посадових окладів 

(тарифних ставок) виплачують премії. 

Розрізняють два види заробітної плати — основну і додаткову. 

Основну нараховують згідно із затраченою на підприємстві працею за 

час роботи, додаткову — за невідпрацьований час, який підлягає 

оплаті (час відпустки, виконання державних і громадських обов'язків 

тощо). 

Основну заробітну плату розраховують на підставі тарифних 

розрядів, присвоєних працівникам, часових тарифних ставок для 

відрядників і погодинників, норм виробітку, норм часу та посадових 

окладів. Для визначення почасового заробітку достатньо знати розряд 

працівника, часову тарифну ставку даного розряду і кількість 

відпрацьованих годин згідно з табелем. 

З метою підрахунку відрядного заробітку на основі тарифної 

ставки за час роботи визначають розцінку за одиницю роботи, а потім 

— суму заробітної плати, виходячи з кількості виробленої продукції 

[3]. 

Висновки і пропозиції. Виходячи із наведеного можна 

зробити висновок, що в Україні необхідно змінити діючи форми і 

системи оплати праці. В сучасних умовах важливо забезпечити тісний 

зв'язок оплати праці з кінцевим результатом. Система матеріального 
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стимулювання повинна орієнтуватися на високопродуктивну працю і 

залежати від кількості та особливо якості виробленої продукції. 

Водночас вважаємо, що для виходу із соціально-економічної кризи 

важливо створити мотиваційний механізм розвитку економіки країни 

взагалі, який включає трудовий, професійно-кадровий, соціально-

інфраструктурний і виробничий блоки. На наш погляд, завдяки 

розробці таких блоків та державній підтримці можливо підняти 

продуктивність праці поступово доводячи його до світового рівня. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність нормативного методу 

обліку прямих витрат, розкриття інформації щодо формування витрат і 

калькулювання собівартості продукції, запропоновано рекомендації для 

удосконалення організації та методики обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції та послуг. 

Ключові слова:  прямі витрати, облік, нормативний метод, 
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Постановка проблеми. Вивчення собівартості продукції 

підприємств має велике значення для  підприємницької діяльності 

організацій. Розробка та реалізація управлінських рішень базується на 

 відповідній інформації про стан справ у тій чи іншій галузі діяльності 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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організації. Так, дані обліку витрат виробництва і калькулювання 

собівартості продукції підприємств є засобом виявлення виробничих 

резервів, постійного контролю використання матеріальних, трудових і 

фінансових  ресурсів з метою підвищення рентабельності 

виробництва. Це є причиною того, що ділянка витрат виробництва і 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш 

важливе місце в системі організації.   

Виклад основного матеріалу. Із розвитком конкуренції на 

ринку та зниженням норми прибутку перспективи розвитку 

підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та 

управління ними. Вміння планомірно й раціонально керувати 

витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує шанси 

на виживання. Також за сприятливих економічних умов важливим 

стає завдання оптимального розподілу ресурсів між поточною та 

інвестиційною діяльністю. Це можна зробити, якщо на підприємстві 

діє продумана система управління витратами. 

Для ефективного управління підприємством менеджери 

повинні володіти інформацією, формування якої є основною 

функцією бухгалтерського обліку. Своєчасне надання інформації 

керівництву підприємства залежить насамперед від належно 

побудованої методики обліку доходів і витрат. Враховуючи той факт, 

що здебільшого кількісні та якісні характеристики визначаються 

ефективністю використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, акцентування нашої уваги на дослідженні методики обліку 

прямих витрат. 

В основі обліку витрат на підприємстві лежить їх групування. 

Тому витрати, акумулювати за місцями їх виникнення, по-друге, 

відносити на конкретну послугу, що досягається на рівні аналітичного 

обліку [4,с.149].  

На багатьох підприємствах використовується нормативний 

метод формування витрат і собівартості продукції, що зумовлено 

специфікою діяльності підприємства. Нормативний метод обліку 

витрат на виробництво – прогресивний метод, що дозволяє ефективно 

використовувати дані обліку для виявлення резервів зниження 

собівартості й оперативного управління виробництвом, при якому 

собівартість калькулюється вже у процесі виробництва, а не після 

завершення звітного періоду. Даний метод обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції характеризується тим, що на 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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підприємстві щодо кожного виду виробу на основі діючих норм та 

кошторисів витрат складається попередня калькуляція нормативної 

собівартості виробу, тобто калькуляція собівартості, обчислена за 

діючими на початок місяця нормами витрачання матеріальних і 

трудових витрат [2,с.75]. 

Нормативи витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції 

мають включати не тільки корисне використання, але й неминучі 

втрати, зумовлені як технологією виробництва (виробничі відходи, 

технологічні втрати у результаті випаровування вологи при 

досушуванні, доочистки сировини тощо), так і відхиленнями якості. 

Тому в технологічних картах на виготовлення продукції мають бути 

розроблені детальні нормативи витрат за окремими операціями, 

оскільки узагальнені дані про сумарні витрати на готову продукцію на 

окремих стадіях технологічного циклу.  

У підходах учених існують відмінності: одні ототожнюють 

методи обліку витрат та калькулювання, інші – як конкретний порядок 

розрахунку собівартості продукції розглядають методи 

калькулювання. Для вирішення цієї проблеми вважаємо, що необхідно 

визначити зміст понять “об’єкт обліку витрат” і “об’єкт 

калькулювання”. Низка вчених вважають ці поняття різними та під 

об’єктами обліку витрат розуміють сукупність витрат, а під об’єктами 

калькуляції – певний вид продукції. Отже, об’єкти обліку витрат і 

калькуляції мають різне призначення та зміст. У цьому випадку, на 

нашу думку, варто взяти до уваги визначення об’єкту витрат, яке дає 

П(С)БО 16 “Витрати”, де під ним розуміють певний вид продукції 

(роботи, послуги), що потребує визначення її собівартості (суми 

витрат, пов’язаних з її виробництвом) [2, с.78]. 

Нормативний метод обліку витрат і калькулювання продукції 

має специфіку застосування на підприємстві, а саме ефективне 

застосування нормативного методу обліку витрат можливе на 

підприємствах, діяльність яких складається з ряду однакових чи 

повторюваних операцій. Даний метод підходить для більшості 

промислових підприємств, які мають циклічний характер виробництва 

та технологічний цикл. Застосування нормативного методу також є 

доречним для непромислових підприємств, які мають повторюваний 

характер виробництва. Проте в умовах неповторюваного виробництва 

застосування нормативного методу не є ефективним, оскільки на 

даних виробництвах не існує бази спостереження та не можна 



 

84 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

встановити нормативи. Отже, однією зі специфічних та неодмінних 

умов використання нормативного обліку витрат і нормативної 

калькуляції є постійна повторюваність операцій. 

Система нормативного обліку витрат є дієвим механізмом для 

вирішення таких завдань: 

-допомагає при складанні кошторису й оцінці ефективності 

управління; 

-створює контрольну схему, спрямовану на виявлення тих 

операцій, що не узгоджуються із планом. Ця схема має попереджати 

менеджерів про виникнення небажаних ситуацій, що можуть зумовити 

вживання коригувальних заходів; 

-дає прогноз майбутнім витратам, що буде використаний для 

прийняття рішень; 

-спрощує завдання перенесення витрат на кінцевий продукт 

для цілей оцінки запасів товарно-матеріальних цінностей; 

-установлює цілі, які необхідно досягти. 

Слід зазначити, що поділ витрат на прямі та непрямі є 

індивідуальним для кожного підприємства (установи), умовою якого є 

можливість віднесення певного виду витрат до об’єкта 

калькулювання, що надає підприємство. Проте, насамперед, необхідно 

дотримуватись вимог нормативно-правових актів, які визначають 

методологічні підходи до обліку витрат, що є основним критерієм 

віднесення витрат до певного виду послуг, які надає установа. 

Висновки і пропозиції. Отже, процес формування витрат і 

калькулювання собівартості одиниці послуг повинен відбуватись 

відповідно до потреб управління в інформації щодо доцільності 

понесених витрат, взаємозв’язку з їх економічною доцільністю та 

впливом на результативність діяльності установи. Здійснюючи аналіз 

діяльності підприємств з огляду їх облікових аспектів, досліджено, що 

в умовах актуалізації управління витратами необхідно 

удосконалювати організацію та методику обліку витрат і 

калькулювання собівартості послуг. 
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Анотація. У статті визначено пріоритетні напрями удосконалення  

обліку грошових коштів та управління ними. Для покращання інформаційного 

забезпечення управління грошовими коштами розроблено логіко-структурну 

модель платіжного календаря та схему імітації надходжень коштів за 

визначений період.      

Ключові слова: облік, грошові кошти, грошові потоки, управління, 

платіжний календар, рух грошових коштів. 

Постановка проблеми. Об’єктивні фактори пов’язані із 

загальноекономічною світовою кризою, яка розпочалася у 

банківському секторі, призвели до зростання вартості кредитних 

ресурсів, зменшення швидкості грошового обігу, девальвації гривні та 

зменшення платоспроможного попиту. Неефективне управління 

грошовими коштами різко підвищує ризик неплатоспроможності 

підприємства та ймовірність банкрутства. Застосування ефективнішої 

методики обліку та загалом вдосконалення обліку грошових коштів є 

одним із найактуальніших питань. Від наявності у підприємства 

грошових коштів залежить його платоспроможність, 

конкурентоспроможність, та подальший розвиток. Крім того, 

бухгалтерський облік грошових коштів та розрахункових і платіжних 

операцій має важливе значення для організації грошового обігу, 
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розрахунків і кредитування, для зміцнення платіжної дисципліни, в 

ефективнішому використанні  ресурсів.  

Виклад основного матеріалу. Проблема організації та обліку 

грошових коштів безперечно є об’єктом дослідження багатьох вчених-

економістів. З цього приводу вони висловлюють неупереджені 

судження. Так, вважають, що з руху коштів розпочинається і ними же 

завершується кругооборот засобів підприємства, оборот усього 

капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий оборот на підприємствах є 

основною ланкою в процесі обороту капіталу [1, с.139]. 

На бухгалтерський апарат підприємства покладається 

особливий обов’язок управління грошовими коштами. Зокрема 

оптимізацію руху грошових коштів можна розглядати на основі 

алгоритму «витрати-дохід». Задачі управлінського персоналу з 

оптимізації вхідних грошових потоків полягають в наступному: 

контролі виробництва і отриманні готової продукції, виконанні планів 

договорів поставок за обсягами і асортиментом готової продукції, 

вивчення ринків збуту, контролі розрахунків за реалізовану 

продукцію. 

Бюджетування як процес розробки планів і планових 

показників із формування грошових потоків за їх видами складає 

основу механізму управління. Основними напрямами удосконалення 

планування грошових потоків на підприємствах повинні стати: 

мінімізація обсягів вихідних потоків з тим, щоб підтримувати 

розрахункові відносини з постачальниками через зміну термінів 

розрахунків, диверсифікацію процесу виробництва, покращення 

маркетингової політики; формування пропорційного розподілу 

грошових потоків між основними складовими частинами виробничого 

процесу; вирівнювання платежів через гнучкість бюджетування 

шляхом оперативного коригування, оцінку ефективності 

використання грошових потоків; урахування часового виміру, що 

сприяє адекватності способів, строковості та точності прогнозних 

розрахунків [2]. 

Враховуючи, що бюджетування грошових потоків за 

способами поділяється на довгострокове (стратегічне), 

середньострокове (поточне) і короткострокове (оперативне), то 

управління останнім передбачає розробку платіжного календаря. Він 

повинен вирішувати задачу збалансованості і синхронізації 

позитивних і негативних грошових потоків. Досягнення такої 
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збалансованості сприяє прискоренню оборотності коштів, залученню 

додаткових їх обсягів в оборот, поліпшенню платіжної дисципліни, 

що в сукупності призводить до підвищення рентабельності 

підприємства. Для того, щоб найбільш ефективно реалізувати 

плановий набір платежів  підприємства, підтримувати необхідний 

рівень його платоспроможності пропонуємо розробляти і 

використовувати імітаційну модель платіжного календаря (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Логіко-структурна модель платіжного календаря 
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переносу цього залишку на початок наступного дня. Для цього 

вводяться наступні параметри: несплачені витрати конкретного дня 

періоду переносяться на наступний день, для розрахунку за даними 

платежами береться короткостроковий кредит в банку 

(передбачається, що в підприємства в банку відкрита кредитна лінія). 

Щоб ефективно управляти розподілом коштів підприємству необхідно 

розробити регламент платежів по конкретних датах планового періоду 

[3]. Крім того необхідно передбачити узгодження платежів за 

термінами виплат, тобто визначитись із пріоритетами їх здійснення. 

Доцільно платежі розділити на чотири групи пріоритетів: 1) 

здійснення в конкретний день; 2) здійснення у 2-3 банківських дні; 3) 

перенесення на термін більше ніж 3 банківських дня; 4) зменшення, 

скасування і перенесення на інші терміни. Крім надходження коштів і 

їх відтоку за плановий період, у моделі також використовуються 

вартісні потоки утворення і погашення дебіторської заборгованості. 

Процес імітації надходжень коштів у моделі платіжного 

календаря здійснюється за схемою (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема імітації надходжень коштів за визначений період 
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За результатами реалізації моделі платіжного календаря на 

підприємстві аналіз першого блоку показників дозволяє дати 

відповідь про ймовірність недоліку грошових коштів в той або інший 

день періоду для оплати всіх запланованих платежів. Аналіз другого 

блоку характеризує вільні залишки грошових коштів на кінець 

кожного дня періоду при покритті необхідної частини кредиторської 

заборгованості наявними залишками дебіторської заборгованості, 

короткостроковими фінансовими вкладеннями і грошовими коштами, 

що залишилися після оплати всіх запланованих платежів. 

Для більш рівномірного розподілу залишків грошових 

платежів бухгалтерська служба підприємства може: перерозподілити 

здійснення тих або інших платежів на більш ранні або пізні терміни 

періоду, перенести частину виплат на наступний період, роздрібнити 

суму платежу по них, почати дії по прискоренню розрахунків з 

покупцями, скоротити терміни надання товарного кредиту, збільшити 

розмір знижок за більш швидкий платіж, спробувати одержати 

відстрочку в постачальників або взяти короткостроковий кредит. При 

одержанні кредиту підприємству доведеться виплачувати відсотки і 

суму взятого кредиту в наступних періодах, що може негативно 

позначитися на грошових потоках цих періодів.  

Висновки і пропозиції. Для ефективного оперативного 

управління грошовими коштами підприємства реалізація імітаційної 

моделі дозволяє переглядати і коригувати платіжний календар щодня 

з урахуванням отриманих грошових коштів в поточний день періоду, 

залишку грошових коштів на рахунках і уточнення планових 

показників по всіх поточних бюджетах. 
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ І ОСНОВНІ ФОНДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 

Павлусів Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

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

 

Постановка проблеми. В економічній літературі часто 

зустрічаються ототожнення понять “основні засоби” та “основні 

фонди”, заміна одного поняття іншим, а серед економістів немає єдиної 

думки щодо визначення змісту даних термінів, що, в результаті, 

призводить до значних ускладнень і плутанини та актуалізує тематику 

даного дослідження.  

Викладення основного матеріалу. З виникненням 

бухгалтерського обліку, вчені почали застосовувати поняття “основні 

засоби” та “основні фонди”. Прийнято вважати, що термінами “основні 

фонди” і “основні засоби” визначено одні й ті самі об’єкти, проте 

перший із термінів використовується в податковому законодавстві, а 

другий використовується в бухгалтерському обліку. До 2011 року в 

податковому законодавстві використовувалося поняття “основні 

фонди”, яке було частково ліквідовано шляхом заміни на “основні 

засоби” в п’ятому розділі “податок на прибуток”. Що ж до інших 

податків, то поняття “основні фонди” залишилось.  

Однак, в економічній теорії термін “основні фонди” почали 

використовувати задовго до появи в Україні податкового обліку. Таким 

чином, вважають, що одним з перших визначень терміну “основні 

фонди” є висловлювання А. Сміта про те, що “фондом є будь-яке 

накопичення продуктів землі і промислової праці. Фонд буде капіталом 

лише в тому випадку, якщо він приносить власнику дохід чи прибуток” 

[16, с. 327]. Отже, А. Сміт визначав фонди як матеріальну основу для 

утворення капіталу. 

Іншим є енциклопедичне визначення основних фондів, 

сформульоване за радянських часів, як “сукупності засобів соціального 

виробництва, що використовуються більше одного виробничого циклу і 

поступово переносять свою вартість на створюваний продукт” [1]. 

Стосовно сутності основних засобів сучасні зарубіжні 

економісти вважають їх засобами, які мають значний термін 

експлуатації, використовуються підприємством та придбаються не з 

метою їх наступного перепродажу [2, с. 123]. Тобто основна увага 
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акцентується на довгому терміні використання, а також на тому, що 

основними засобами активи стають лише з моменту введення в 

експлуатацію. Крімтого, цікавим, на наш погляд, є відсутність будь-

яких посилань на те, що ці засоби зношуються і їх вартість втрачається 

поступово. Враховуючи вищесказане, ми вважаємо дане визначення 

дещо поверхневим і неповним. 

Розглянемо трактування понять “основні засоби” і “основні 

фонди”, які наведено в економічній літературі (табл. 1) 

     Таблиця 1 

Аналіз поглядів вчених щодо визначення поняття “основні 

фонди” та “основні засоби” 

 
 

Слід зазначити, що автор Т.П. Макаровська визначає основні 

фонди як засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому 

процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної форми [14, с. 48]. 

Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. визначають 

основні фонди як засоби, що беруть участь у процесі виробництва 

протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну 

форму, і поступово, в міру зношеності, переносять свою вартість на 

продукцію, що виробляється [6, с. 289].  

Кірейцев Г.Г. зазначає, що основні засоби – це частина майна 

підприємства, що переносить свою вартість на новостворений продукт 

частинами за декілька виробничих циклів [10, с. 156].  
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Загородній А.Г. наголошує, що основні засоби – це сукупність 

матеріальних активів, які тривалий час у незмінній натурально-

речовій формі використовуються у виробничому процесі [7, с. 495].  

У свою чергу Н.В. Чебанова та Ю.А. Василенко розглядають 

основні засоби як 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 перевищує один рік) [21, с. 113]. 

Основні засоби, на думку О.В. Лишиленко, – 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 перевищує один рік) [13, с. 97].  

 Цал-Цалко Ю.С. трактує основні засоби як засоби праці 

(активи), які багаторазово беруть участь у виробничому процесі, 

зберігаючи при цьому первину матеріально-речову форму, і поступово 

зношуючись, переносять свою вартість на заново створений товар [20, 

с. 162].  

Голов С.Ф. та Єфіменко В.І. вважають, що основні засоби – це 

матеріальні активи, що утримуються для використання у виробництві 

або постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для 

досягнення поставленої мети та надання в оренду іншим особам; 

використовуються, за очікуванням, більше одного року [3, с. 119].  

Куттер М.І. визначає основні засоби як непоточні активи, 

якими компанія володіє порівняно довго з метою продовження та 

розвитку своєї діяльності, а не для перепродажу [12, с. 93]. 

 Ковальов В.В. підкреслює, що основні засоби являють собою 

засоби, які мають строк корисної служби більше одного року; 

використовуються у діяльності підприємства; не підлягають 

перепродажу покупцями [11, с. 64].  

Варто відмітити, що погоджуємося з думкою видатного 

вченого Бутинець Ф.Ф. щодо трактування сутності основних засобів 

як матеріальних активів, які підприємство використовує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 



 

93 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

надання послуг , здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року (або операційного 

циклу, якщо він перевищує один рік) [2, с. 125]. 

Проаналізувавши визначення понять “основні засоби” та 

“основні фонди”, можна побачити, що автори по-різному трактують ці 

поняття, називаючи їх або засобами праці, або матеріальними 

активами, або матеріально-речовими цінностями, але майже кожен з 

авторів зазначає, що вони використовуються протягом тривалого 

періоду і втрачають свою вартість частинами. 

В економічному словнику за редакцією С.В. Мочерного 

основні засоби розглядаються як засоби праці, що експлуатуються 

довше ніж один рік і мають вартість понад встановлений ліміт; 

повністю і багаторазово беруть участь у процесі виробництва; 

переносять свою вартість на готову продукцію частинами, у міру 

зносу [15, с. 224]. 

Отже, в бухгалтерському обліку використовується одночасно 

два поняття “основні засоби” та “основні фонди”. Поняття “основні 

фонди” є загальноекономічним, а поняття “основні засоби” – суто 

облікове поняття. Не існує чітко визначеної термінології щодо цього і 

в законодавчих актах. 

Визначення “основних засобів” та “основних фондів” мають 

декілька принципових відмінностей.  

 Пащенко Н.В. виділяє декілька відмінностей між 

визначеннями основних засобів та основних фондів. По-перше, 

аналізуючи визначення основних фондів, наведене в Законі України 

“Про оподаткування прибутку підприємств”, можна помітити, що 

акцент зроблено на використання матеріальних цінностей в 

господарській діяльності. Тобто для цілей оподаткування 

використовуються лише виробничі основні фонди. Натомість поняття 

основних засобів включає в себе цінності, що використовуються як у 

виробничих, так і в невиробничих цілях. Друга відмінність полягає в 

тому, що на об’єкти основних засобів, які фізично і морально не 

зношуються, поняття основних фондів не поширюється, як для 

земельних ділянок [17, c. 59].  

Так, вчені вважають, що ці категорії мають різне значення. 

Сук Л.К. і Виговська Н.Г. стверджують, що ці поняття неможливо не 

відрізняти насамперед тому, що основні засоби – це сукупність 
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матеріально-речових цінностей, а основні фонди – це джерела 

формування основних і оборотних засобів, а також підкреслюють, що 

їх значення відображаються у різних частинах балансу: основні засоби 

– відносяться в актив, основні фонди – в пасив. Андрійчук В.Г. також 

наголошує на тому, що “фонди – це грошове вираження засобів праці 

(основних засобів)”, в той час, як основні засоби є матеріально-

речовими елементами. Існує також думка зарубіжних вчених, згідно з 

якою основні фонди – це, без сумніву, економічний ресурс, якому 

притаманні наступні якості: вони рідкісні або наявні в обмеженій 

кількості. 

 Кандидат економічних наук М.В. Горобинська у своїй 

дисертації виділила загальні та найбільш характерні елементи, що 

притаманні основним фондам і основному капіталу як категоріям 

відповідно у плановій та ринковій економіці. Це дозволяє більш чітко 

представити їх перехідний стан (табл. 2). 

Таблиця 2 

Загальні та особливі ознаки категорій “Основні фонди” і 

“Основний капітал” 

 
Результати дослідження внутрішньої структури категорій 

“Основні фонди” і “Основний капітал” дозволяють більш коректно 

встановити вектор перетворень економічних відносин щодо розвитку 

та ефективного використання засобів праці у перехідній економіці, 

виявити наступність підходів, методів підвищення фондо- і 
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капіталовіддачі. Це спонукає до розширення області актуальних 

досліджень з метою узагальнення теорії та практики використання 

засобів праці як в ринковій, так і в центрально-плановій економіці для 

розробки оптимальних рішень щодо нормалізації процесу відтворення 

основних фондів [4, с. 10]. 

Зазначимо, що якщо актив визнається основним засобом, він 

не обов’язково буде віднесений до основних фондів. Це спричинене 

відмінностями щодо визнання активу основним засобом чи фондом. 

Тож потрібно розмежувати умови які допомагають чітко визначити до 

якої з категорій відноситься даний актив (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Умови визнання активу основним засобом та основним  

фондом згідно чинного законодавства 

       

На основі проведеного аналізу поняття “основні фонди” та 

“основні засоби” видно, що існують деякі розбіжності у трактуванні 

авторами даного поняття.  

Слід відмітити, що найбільш дискусійним питанням є 

ототожнення “основних засобів” з “основними фондами”. Однією із 

причин даної проблеми є неправильне використання даних понять на 

законодавчому рівні. У Законі України “Про оприбуткування 

прибутку підприємств” [9], який втратив чинність від 02.12.10, 

використовувалось поняття “основні фонди”. Відповідно до даного 

закону, під поняттям “основні фонди” розумілись матеріальні 
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цінності, що призначаються платником податку для використання у 

господарській діяльності платника податку протягом періоду, який 

перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію 

таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 

гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним 

зносом [11]. 

Із прийняттям Податкового кодексу України у 02.12.10 вказана 

проблема була вирішена шляхом введення поняття “основні засоби” в 

податковому законодавстві. Відповідно до пп.14.1.138, п. 14.1, ст. 14 

Податкового кодексу, основні засоби – це матеріальні активи, у тому 

числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр 

(крім вартості землі, 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) [18]. В обох 

нормативно-правових актах акцентовано увагу на основних засобах, 

які використовуються в господарській діяльності.  

З введенням в дію Податкового кодексу прийнято 

користуватись визначенням “основні засоби” і статтею 14 п. 1. пп. 138 

надано визначення, хоча й занадто громіздке та важке для сприйняття. 

Всупереч цьому по тексту документу зустрічається поняття “основні 

фонди” без його тлумачення в кодексі. Отже відданого визначення 

формально відмовились, але практично його ще вживають, що 

впливає на неоднозначне тлумачення цих понять, і, як наслідок, 

виникають помилки в обліковому відображенні. 

Після скасування поняття “основні фонди” поняття “основних 

засобів” набуває у будь-якому випадку уречевленої форми, що не 

суперечитиме його значенню. Тобто, під основними засобами 

розуміють і фактично наявні основні засоби виробництва, і вартісне їх 

відображення в обліку.  

Висновки і пропозиції. Поняття “основні засоби” та “основні 

фонди” досить часто ототожнюють та в їх сутності є деякі відмінності. 
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Разом з тим знання цих відмінностей не тільки гарантує правильне їх 

використання, та багато в чому визначає особливості бухгалтерського 

і податкового обліку, до яких вони застосовуються. Так, визначення 

“основних засобів” дуже різнилося між П(С)БО 7 “Основні засоби” та 

Законом України “Про оподаткування підприємств”. По-перше 

головна відмінність це те, що в законі розглядається поняття “основні 

фонди” замість засобів, по-друге це – грошова межа віднесення до 

складу основних фондів об’єктів. У Податковому кодексі, в свою 

чергу, відмовилися від поняття “основні фонди” на користь “основних 

засобів”, тобто це свідчить про наближеність даного Кодексу до 

положень бухгалтерського обліку. Проте це наближення не є повним 

адже грошове обмеження віднесення до складу основних засобів 

залишилося, проте зросло від 1000 грн. до 2500 грн. Порівнюючи 

визначення представлені в П(С)БО та міжнародних стандартах можна 

сказати, що вони є подібними, це є наслідком того, що українські 

нормативні акти спрямовані до міжнародних стандартів і при їх 

написанні використовувались МСБО. 
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сільськогосподарське підприємство. 

Постановка проблеми. Наразі найважливішою проблемою 

сільськогосподарського підприємства при виході на ринок є не тільки 

його виживання, а й забезпечення подальшого безперервного розвитку 

та утримання конкурентоспроможних позицій. Для результативного 

вирішення даної проблеми необхідно розробити ефективну, дієву 

стратегію розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Процес формування стратегії 

розвитку являє собою набір дій, що спрямовується на виробництво 

конкретної послуги для споживача. 

У світовій практиці виділяють три основних види стратегій 

розвитку підприємства, відповідно до специфіки виробництва: 

 1) стратегія зростання (розвитку) відображає намір 

підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, 

капіталовкладень;  

2) стратегія стабілізації (сталості) характеризує прагнення 

підприємства зберегти досягнуті обсяги виробництва в умовах 

суттєвої нестабільності обсягів продажу і прибутку; 

 3) стратегія виживання – оборонна стратегія в умовах 

глибокої кризи діяльності підприємства [2]. 

Стратегії розвитку є важливим елементом у системі 

управління підприємством. Воно здійснюється поетапно в певній 

послідовності, що залежить від внутрішньої логіки розрахунків та 

особистих якостей керівництва. Формування стратегії розвитку дає 

можливість краще вивчити середовище своєї діяльності, власні 

потенційні можливості й обмеження. Воно не лише впливає на умови 

діяльності підприємства, але й створює їх [3]. 

Процес формування стратегії в сільськогосподарському 

підприємстві повинен включати декілька етапів, основними з яких є: 

1. Аналіз розвитку підприємства за попередні періоди; 

2. Розбір тих чинників, що є результативними для 

подальшого розвитку господарства; 

3. Побутова SWOT — аналізу; 

4. Взявши за основу SWOT — аналіз сформувати чіткі 

цілі та напрями розвитку; 

5. Скласти план дій для подальшого досягнення 

поставлених цілей; 
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6.  На кінцевому етапі запровадження розробленої 

стратегії з періодичною її оцінкою,а в разі  необхідності  зміною 

обраної стратегії. 

При розробці стратегії підприємства важливим є визначення 

керівництвом типу сільськогосподарського підприємства, позаяк для 

кожного типу суб’єкта господарювання розробляється особливий вид 

стратегії. Однак не меншу увагу керівництву слід звернути  увагу на 

потреби цільового ринку, а саме на врахування потреб конкретних 

споживачів на запропоновану продукцію та забезпечення високої 

якості.  

За характером стратегії можуть бути як активними так і 

пасивними. Суть активної стратегії полягає в тому, що підприємство 

провадить постійне розширення діяльності на основі впровадження 

нової продукції та новітніх технологій. Пасивна ж стратегія 

направлена на конкретний сегмент ринку, тобто її метою слугує 

зайняття певної частки ринку[1]. 

Для результативного впровадження обраної стратегії  

господарство повинно  мати достатню кількість кваліфікованого 

персоналу, інформаційних ресурсів та інших засобів, при 

використанні яких можна своєчасно приймати управлінські рішення і 

орієнтуватися на розвиток підприємства, що забезпечить 

конкурентоспроможність підприємства. За таких обставин стане 

можливим підвищення рівня конкурентоспроможності галузі та 

країни в цілому. 

Висновки та пропозиції. Розробка та впровадження стратегії 

в сільськогосподарському підприємстві досить складний та місткий 

процес, оскільки такі підприємства функціонують у середовищі, де 

важко передбачити прогноз на майбутнє, а тому при розробці стратегії 

постає необхідність обрання індивідуального підходу до планування 

стратегії, виходячи з фінансової стабільності господарства та 

поставлених перед ним цілей. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО АУДИТУ – ОБ’ЄКТИВНІ 

РЕАЛІЇ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ ВИЗНАННЯ 
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Науковий керівник: д. е. н., професор Костирко І.Г. 
 

Анотація. У статті розкрито окремі проблеми аудиторської 

діяльності на сучасному етапі та запропоновано способи їх подолання. 

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, аудиторські 

послуги. 
Постановка проблеми.  Аудит є однією з основних форм 

публічного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання різних 

форм власності. На сучасному етапі розвиток та ефективне 

функціонування підприємств потребує залучення зовнішніх чи 

внутрішніх інвесторів, кредиторів, які в процесі прийняття рішень про 

інвестування повинні керуватись достовірною та неупередженою 

інформацією про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та 

фінансову стабільність об’єкта інвестування. В даному випадку 

аудиторам варто сформувати якісно новий підхід до проведення 

аудиторських перевірок, який  дозволить підвищити ступінь довіри 

майбутніх користувачів. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України 

«Про аудиторську діяльність», аудит – перевірка даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 

господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про 

її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідальність вимогам 

законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил згідно із вимогами користувачів [1]. 

Поряд з цим аудит не варто розглядати лише як спосіб і метод 

перевірки, оскільки аудиторські фірми надають широкий діапазон 

інших послуг, таких як: консультації з бухгалтерського обліку, 

підготовка фінансової інформації, консультації з питань системи 

внутрішнього контролю, консультації з питань оподаткування (у т.ч. з 

організації податкового обліку та податкової звітності) та інші. Це 
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розширює функціональність аудиту як інституту контролю. Тому 

інвестори  повинні об’єктивно оцінювати роль аудиту і мати на увазі, 

що він не є вичерпним інструментом для захисту   від шахрайства чи 

гарантією подальшого ефективного функціонування компанії. 

Зважаючи на  те, що аудиторська діяльність активно 

розвивається і методики аудиту постійно удосконалюються, однак  

існує ряд проблем, які впливають на зменшення або обмеження 

ефективності аудиту.  Основними з них, на наш погляд, є: 

1.  Якість аудиту може коливатись в широкому діапазоні, 

в тому числі бути настільки низькою, що аудит не принесе належної 

впевненості для прийняття управлінських рішень. Тому  розв’язком 

проблеми є забезпечення ефективного контролю його якості з боку 

незалежного регулятора, який має повноваження застосовувати значні 

штрафні санкції за недотримання стандартів аудиту. 

2. Аудитори не є абсолютно незалежними від компаній, 

що перевіряються, що створює загрози стосовно об’єктивності і 

достовірності результатів їх діяльності для зовнішніх користувачів. 

Створення умов для забезпечення незалежності та дотримання 

етичних вимог самими аудиторами поряд з постійним контролем з 

боку незалежного регулятора аудиторської діяльності знижують такий 

ризик. 

3. Переваги аудиту не перевищують витрати на нього – 

потреба в ньому, по суті, є податком для компаній. Компанії – 

представники малого бізнесу повинні мати свободу вибору – 

проводити чи не проводити аудит – це норма для всіх країн ЄС, однак 

багато малих компанії, як і раніше, воліють проводити аудит [2]. 

Взявши до уваги існуючі проблеми в процесі здійснення 

аудиторської діяльності, доцільно направити зусилля на підвищення 

якості  аудиту і формування його оновленого вигляду, здатного 

забезпечити ріст ринку аудиторських послуг, зокрема: 

1) посилити мотивацію для інвестування в якість аудиторських 

послуг, та в розвиток персоналу; 

2) конкретизувати мотивацію досягнення якісних критеріїв для 

отримання допуску на нові ринки аудиторських послуг; 

3) формалізувати критерії і мотивацію досягнення відмінних 

критеріїв для отримання права вступу до міжнародних або 

національних мереж; 
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4) стандартизувати процес  ціноутворення аудиторських послуг 

та прийняття ринком зазначеного рівня вартості аудиторських послуг. 

Перевагою оновленого аудиту повинно бути не тільки фіксація 

обєктивного і достовірного  стану справ, а в першу чергу реальна 

користь для користувачів, що має на меті додати цінності їх бізнесу, 

та виявити непродуктивні витрати. Кваліфікований  аудитор повинен 

оперативно доводити до відома менеджерів неупереджену 

інформацією і вказувати на першопричини появи невідповідності в 

інформації саме в той момент, коли вона є актуальною та необхідною, 

що сприятиме встановленню атмосфери довіри між аудитором та 

клієнтом та сприятиме зростанню ефективності всього процесу 

прийняття управлінських рішень в компаніях. 

Висновки і пропозиції. Розвиток ринкової економіки та зміни в 

житті суспільства, коли зростає увага до  публічності у діяльності 

компаній, особливо важливим є вдосконалення аудиторської 

діяльності з метою підвищення рівня довіри до її результатів. Тому 

обєктивною є потреба у вдосконаленні аудиторської діяльності, 

зокрема,  на практичному рівні, що сприятиме успішній  реалізації 

мети конкретної аудиторської перевірки та засвідчить, що  нові 

підходи у її організації відповідають потребам економіки, а сучасні 

професійні аудитори це безумовно неупереджені інституціональні 

контролери, яких практично можна назвати «совістю бізнесу». 
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Анотація. У статті розглянуто сутність зовнішньоекономічної 

діяльності та необхідність її вдосконалення на сучасному етапі 

господарювання.  

Ключові слова. Зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, 

конкурентоспроможність. 

Постановка проблеми.  Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємств відіграє значну роль у розвитку економіки України, 

насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню 

товарів сучасних виробників на зовнішні ринки. 

Здійснювати операції, пов’язані з зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства можуть лише використовуючи міжнародні 

правила розрахунків, порядок укладання договорів, аналізуючи 

кон’юктуру валютних ринків, а також, володіючи нормативно-

правовою базою з регулювання порядку проведення операцій в 

іноземній валюті на території України і за її межами. 

Виклад основного матеріалу. Удосконалення організаційних 

процесів зовнішньоекономічних операцій в умовах евроінтергації 

українського суспільства полягає в розробці стратегії, яка може 

знайти практичне втілення в діяльності українських підприємств і 

фірм на міжнародній арені. 

Стратегія передбачає розробку довгострокових цілей, 

установок та орієнтирів, принципово нових напрямів. Вона охоплює 

такі основні елементи, як корпоративна місія, конкурентна перевага, 

організація бізнесу, ринки, ресурси, структурні зміни, програми 

розвитку й компетентність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

[1]. 

Головними елементами системи зовнішньоекономічної 

стратегії України слід вважати: [2] створення потужного експортного 

сектору, зміцнення і забезпечення конвертованості національної 

валюти, лібералізацію імпорту, здійснення закордонної 

підприємницької діяльності, формування розгалуженої системи 

зовнішньоекономічного, гнучку податкову, цінову, депозитну, 

кредитну, фінансову і валютну політику, що стимулює 
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диверсифікацію експортно-імпортних операцій, поступову інтеграцію 

економіки в європейські і світові господарські об’єднання та 

організації, кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання наступного рівня – це управління взаємодіями між 

партнерами по бізнесу – постачальниками, покупцями, сервісними 

компаніями на основі: аналізу й оптимізації інтегрованих ланцюгів 

поставок; інтеграції додатків (інформаційних систем). 

На підприємствах, які здійснюють ЗЕД, впровадити систему 

моніторингу, яка буде враховувати особливості підприємств.[3] 

Метою моніторингу ЗЕД є забезпечення управлінських 

структур достовірною, своєчасною, досить повною соціально-

економічною інформацією про всі зміни, які впливають на динаміку 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Основним завданням 

формування системи моніторингу є створення інформаційно-

аналітичної бази за основними показниками оцінки ЗЕД, яка постійно 

оновлюється та цілеспрямовано використовується.[3] 

Запропоновані наступні заходи підтримки українських 

експортерів: 

- проведення ревізії законодавства України, що регулює 

зовнішню економічну діяльність; 

- розробка і реалізація національної програми підвищення 

конкурентоспроможності виробників у стратегічно важливих для 

України секторах; 

- підвищення конкурентоспроможності підприємств-

експортерів шляхом створення маркетингових і сервісних мереж на 

пріоритетних закордонних ринках;  

- збільшення закупівель за кордоном ліцензій на новітні 

технології (ноу-хау), машини, устаткування і прилади з метою 

створення нових конкурентоспроможних національних виробництв; 

- прискорена інформатизація економіки та зовнішніх 

економічних зв’язків України.[2] 

Для реалізації запропонованого комплексу заходів щодо 

удосконалення зовнішньоторговельного потенціалу України будуть 

потрібні щорічні бюджетні асигнування, об’єми котрих доцільно 

визначати виходячи з існуючої світової практики, відкоригувавши їх з 

урахуванням сучасного стану української економіки і сформованої 

структури українського експорту. 
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В умовах зростаючої конкуренції та нестабільного 

економічного середовища суттєву роль набуває підвищення 

ефективності управління діяльністю підприємства. 

Казанцев С.К. стверджує, що найкращим способом 

удосконалення експортно-імпортних операцій є страхування від 

валютних ризиків, адже саме цей фактор спричиняє значні фінансові 

втрати. Правильно встановлені умови страхування можуть поліпшити 

загальний стан проведення зовнішньоекономічних операцій [4]. 

Зазначена проблема є особливо актуальною в наш час. В 

умовах економічної кризи необхідно вживати всі можливі заходи 

щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Дуже важливо 

організувати цю діяльність таким чином, щоб вона була ефективною. 

В період фінансової кризи необхідно розуміти всю проблематику 

здійснення експортно-імпортних операцій. Більшість господарюючих 

суб’єктів втратили можливості вступати в зовнішньоекономічні 

відносини. Ефективність організації експортно-імпортних операцій 

значним чином пов’язані з ефективністю функціонування 

підприємства в цілому. 

Вдосконалити організацію експортних операцій можна 

шляхом: 

– правильного підбору менеджерів з продажу, адже від їх кваліфікації 

залежить ефективність організації експортних операцій; 

– прийняття оптимальних рішень щодо вибору маркетингової 

політики; 

– коректного підбору агентів з пошуку ринків збуту; 

– систематичного дослідження цін на продукцію; 

– визначення і реалізації заходів з мінімізації витрат на організацію 

експортних операцій та їх здійснення. 

Забезпечити ефективність імпортних операцій можна за 

допомогою: 

- пошуку більш вигідних постачальників; 

-    застосовування засобів страхування валютних ризиків; 

- забезпечення потрібних строків поставки; 

-          організації безперервності поставок, якщо це необхідно для 

ефективної діяльності підприємства. 

Висновки і пропозиції. При правильній організації експортно-

імпортних операцій можна досягти непоганих фінансових результатів. 

Головне – це правильно організувати зовнішньоекономічну діяльність. 
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Потрібно пам’ятати, що існують можливі шляхи удосконалення 

експортно-імпортних. Для цього необхідно зважати на всі складові 

даних операцій. При правильному аналізі та дослідженні окремих 

факторів можливо розробити такий план дій, який би в більшій мірі 

задовольняв підприємство і сприяв отриманню більших прибутків від 

здійснення зовнішньоекономічних операцій. 
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Анотація. У статті розглянуто процес розвитку аудиторських 

послуг в Україні, розкрито проблеми аудиту в умовах євроінтеграції 

та запропоновано рекомендації для подальшого розвитку аудиту  в Україні. 

 Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська 

діяльність, міжнародні стандарти аудиту, євроінтеграція. 

Постановка проблеми. В умовах переходу до ринкової 

економіки та євроінтеграції українського суспільства незалежний 

аудиторський контроль має важливе значення як гарант засвідчення 

достовірності бухгалтерської звітності. Повна та об’єктивна  
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інформація про діяльність підприємства цікавить власників 

підприємств, постачальників, покупців, банки, органи податкового 

контролю, інвесторів — тобто всіх тих, хто має справу з конкретним 

підприємством. 

Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому, 

процес його розвитку супроводжується виникненням проблемних 

питань, які обумовлені впливом цілого ряду чинників і обставин,: 

недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту, незначний 

практичний досвід, відсутність методики з проведення і 

документування процесу аудиту. 

Значний внесок у вивченні головних проблем та шляхи 

вдосконалення аудиту зробили у свої наукових працях такі науковці, 

як Ф.Ф. Бутинець, М.І Бондар, В.І Драч, О.А. Петрик та багато інших. 

Виклад основного матеріалу. Аудит є основою нормального 

функціонування економіки всіх розвинених країн світу. Згідно із 

законом України «Про аудиторську діяльність», аудит – це перевірка 

даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 

суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність 

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або інших правил (внутрішніх положень, суб’єктів 

господарювання) згідно із вимогами користувачів [1]. 

Початок формування аудиту в Україні відноситься до 1987-

1989 pоків. В цей період на рівні міністерства фінансів створювались 

ревізійні і аудиторські групи. 14 лютого 1992 року на з'їзді аудиторів в 

Києві прийнято Статут громадського об'єднання громадян, що 

здійснюють аудиторську перевірку підприємств - Спілки аудиторів 

України (далі – САУ). Самостійний початок розвитку аудиту в Україні 

почався у 1991 році після набуття Україною незалежності.[3] 

Офіційне визнання обов'язкового аудиту відбулося 1993 р. у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність", у 

якому визначені правові засади здійснення аудиторської діяльності в 

Україні, що спрямовані на створення системи незалежного контролю з 

метою захисту інтересів власника. 

У 1993 році в Україні створено Аудиторську палату України. 

Подальший розвиток аудиту в Україні відбувався за етапами, що 

наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Розвиток аудиту в Україні 

Етапи 

розвитку 

аудиту 

 

Згадки про 

аудит 

та місце його 

виникнення 

Джерела інформації стосовно 

виникнення аудиту 

1987-1989 

 
СРСР 

Створення госпрозрахункових 

контрольно-ревізійних і аудиторських 

груп 

14.02.1992р. 

 
Україна 

Прийняття Статуту громадського 

об'єднання громадян, які здійснювали 

аудиторську діяльність - Спілку 

аудиторів України 

1993 

 
Україна 

Створення незалежного органу 

Аудиторської палати України і 

прийняття Закону України "Про 

аудиторську діяльність" 

1995-1996 

 
Україна 

Прийняття тимчасових вітчизняних 

нормативів з аудиту 

1997 

 
Україна 

Вихід журналу "Вестник бухгалтера и 

аудитора Украины", який видається 

Спілкою аудиторів України та 

Федерацією професійних бухгалтерів і 

аудиторів 

України 

01.01.1999 

 
Україна 

Введення постійно діючих національних 

нормативів з аудиту та Кодексу 

професійної етики аудиторів України 

22.04.1993 

 
Україна 

Прийняття Закону України „Про 

аудиторську діяльність” 

1993-1996 

 
Україна 

Запровадження Законом України „Про 

аудиторську діяльність” обов’язкового 

Аудиту 

18.04.2003 

 
Україна 

Прийняття Міжнародних стандартів 

аудиту в якості національних 

 

Ринок аудиторських послуг в Україні розширюється, 

розвивається кількісно і якісно. Деякі українські фірми поступово 

виходять на міжнародний ринок аудиторських послуг. Цим 
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обумовлений ріст кваліфікаційного рівня практикуючих аудиторів в 

умовах жорсткої конкуренції: оволодіння знаннями в області 

міжнародних систем обліку та складання звітності, здобуток вміння 

користуватися та впевнено орієнтуватися в інформаційних 

технологіях в аудиті. 

Євроінтеграція України передбачає й вимагає трансформацію 

суспільних відносин. Перед Україною постала низка принципово 

нових завдань, від результату вирішення яких залежатиме місце  

держави серед  європейських країн  та  імідж  у  світі. Безпосередньо - 

це  стосується  й  удосконалення проведення аудиту в процесі  

структурних  зрушень  в  економіці України. 

Адже, з одного боку, здійснення фінансового 

 контролю, бухгалтерського  обліку  та аудиторської 

 діяльності відповідають українському  законодавству  та  мають  свої  

особливості, а  з  іншого –  інтеграційні 

економічні процеси зумовлюють потребу в гармонізації національних 

 облікових систем і  аудиторських  механізмів  у  міжнародному  та  

європейському  масштабах.    

Важливим етапом на шляху оновлення аудиторських послуг 

до європейських вимог  є  розроблення  та  впровадження  

економічного механізму  регулювання  аудиту, що визначатиме  

великі штрафні  санкції  за  неякісні   аудиторські    

перевірки, страхування аудиторської відповідальності,розвиток цивілі

зованої конкуренції на  ринку  аудиторських  послуг  тощо.  

На сьогодні  існують  прогалини в правовому полі  й 

 практичній площині стосовно судового  розгляду  позовів   

щодо аудиторів (аудиторських фірм), відсутня методика  оцінки  

розмірів  збитку  користувачів від неякісного   аудиту, страхові фірми 

 не  здатні  і не  підготовлені  до масового страхування аудиторської  

відповідальності.  Відповідно  до цього, основним аспектом  

 підвищення     якості  аудиту залишається професійний  контроль 

за якістю  аудиторських   перевірок. 

На сучасному етапі організація аудиторської діяльності 

здійснюється з використанням інформаційних систем, проте відсутні 

чітко модифіковані технології. Це  негативно  впливає  на  якість  

наданих аудиторських  послуг, оскільки аудитор 

має регламентований  термін  для  аналізу  значного обсягу  

інформації і формулювання  на  її  основі  адекватних висновків [2]. 
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Тому виникла  потреба у спеціалізованій системі 

з безперервною  актуалізацією, збір  інформації  до  якої 

 повинні здійснювати фахівці. 

На сьогодні такої  інформаційної  системи  на  українському 

 ринку поки  не існує Більшої уваги потребує система впровадження 

інформаційних систем для потреб внутрішньогосподарського 

контролю. Відбувається відставання новітніх технологій опрацювання 

економічної інформації від процесів контролю на підприємствах. 

Вирішення питання також потребує проблема сучасного аудитора та 

довіри до нього. Тобто перед тим, як клієнт вирішить надати 

інформацію аудиторові, він повинен бути впевнений, що аудитор 

збереже її у конфіденційності. Це, звичайно, пов’язано з 

професіоналізмом аудитора і юридичним захистом його діяльності.  

Існує серйозна проблема формування ціни на аудиторські послуги, а 

саме в частині методики її визначення. Єдиної системи розрахунку 

вартості послуг аудиторської фірми в Україні не існує, тому аудитори 

часто використовують власну систему формування ціни. [3]  

Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її 

вирішенням має бути формування співвідношення «ціна - якість». 

Такий підхід, на мою думку, надасть аудиторським фірмам сучасних 

цивілізованих рис, забезпечити можливість залучення та збереження 

клієнтів за рахунок не зниження ціни 154 обслуговування, а 

підвищення якості аудиту. 

З метою відповідності вітчизняних аудиторських послуг 

міжнародним, необхідно залучати європейські проекти та компанії  з 

метою обміну досвідом з аудиторськими компаніями та відповідності 

вітчизняних аудиторських процедур та методик європейському 

законодавству. 

Представниками Світового банку в Україні було представлено 

проект STAREP, метою якого є допомога країнам Східного 

Партнерства у створенні ефективних та міцних систем фінансової 

звітності та аудиту, у відповідності до міжнародних стандартів  та 

вимог європейської правової системи. Проект STAREP робить акцент 

на побудові інститутів, необхідних для ефективного впровадження 

нових правових систем та європейського законодавства в галузі 

звітності та аудиту. 

Головна мета цього проекту – це надання сприяння 

професійним бухгалтерським та аудиторським організаціям у 
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здійсненні їх ролі щодо встановлення професійних стандартів, а також 

модернізації систем професійної освіти. Одним з важливих 

пріоритетів проекту також є передача досвіду інших країн, які 

стикаються або стикалися з подібними проблемами під час реалізації 

реформ звітності та аудиту.  

Варто зазначити,  що аудиторська діяльність в Україні у 

розрізі євроінтеграційних процесів потребує подальших обговорень та 

співставлень, що прискорить приведення діяльності аудиторів у 

відповідність до європейських норм. Тим самим, багато 

концептуально-інституційних проблем розвитку аудиту в умовах 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС залишаються актуальними як 

для українських компаній і державних установ, так і для світових 

фінансових й аудиторських інституцій. 

Основними перешкодами для  розвитку вітчизняного  ринку 

аудиторських послуг є: 

1) недосконалість Закону  України “Про  аудиторську  

діяльність”; 

2) недостатнє  розуміння  значення аудиту  у  

вітчизняному бізнес середовищі; 

3) незадовільна якість  роботи  самих аудиторів; 

4) слаборозвинений  фінансовий  ринок  України  та 

 вплив кризи. 

5) недостатню кількість методичних розробок з аудиторського 

контролю; 

6) брак достатнього досвіду аудиторської діяльності; 

7) недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, а 

звідси — і неосвоєний ринок аудиторських послуг; 

8) відсутність типових форм документів з аудиту; 

9) відсутність методичних рекомендацій з питань 

комп'ютеризації аудиту тощо [2]. 

           Разом із тим впровадження аудиту в сферу підприємницької 

діяльності має в цілому для держави істотні переваги порівняно з 

іншими формами фінансово-господарського контролю, зокрема: 

 • значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання 

контрольно-ревізійного апарату; 

 • надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати 

аудиторськими фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 
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 • незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що 

сприяє підвищенню якості перевірок; 

 • можливість вибору аудитора замовником тощо[6]. 

Першочерговими  кроками  для  поліпшення  ситуації  на  

ринку аудиторських  послуг  мають бути: 

1) дерегуляція галузі; 

2) прийняття в  новій редакції  закону про  аудиторську  

діяльність; 

3) просвітницька  робота серед  підприємців  про 

значення аудиту [7]. 

Пріоритетними напрямами розвитку аудиторської діяльності в 

Україні мають стати: 

1. Розробка механізму практичного застосування МСА в Україні, 

створення до них коментарів у повному обсязі. 

2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про 

аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до 

інших законодавчих актів України, які прямо чи опосередковано 

впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширення 

переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка 

обов'язкова, а це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, 

а також введення додаткових положень, які б більш чітко унормували 

взаємовідносини аудитора та клієнта [5]. 

3. Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи 

міжнародних і вітчизняних аудиторських фірм, розробка Типових 

методик аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств У 

розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, 

хімічна, металургійна, харчова, легка промисловості) [4]. 

4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій 

України з міжнародними та європейськими професійними 

організаціями бухгалтерів і аудиторів. 

5. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські 

послуги на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та 

ін.[7]. 

Доцільно зазначити, що в Україні відбулись певні зрушення, я

кі наближають  нас до  європейських стандартів.  Так, пошукам 

реальних шляхів  вирішення цих  складних викликів  був  

присвячений Форум  аудиторів України  “Асоціація  з  ЄС: виклики та 

перспективи  аудиту  в Україні”, організований Аудиторською 
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Палатою  України.       У його роботі  активну участь  взяли  не тільки  

аудитори, але  і представники  органів державної  влади та широке 

коло громадськості. 

 Головною  подією  заходу стала  презентація  змін у 

законодавстві Європейського Союзу  про обов’язковий  аудит  

річної та  консолідованої звітності  (Директива  

2014/56/ЄС). Аудиторська  палата  України як  регулятор ринку  ще до 

офіційного  перекладу,  і  тільки  через  місяць  після  опублікування  

самої  норми  в ЄС, представила  на обговорення  професійного  

співтовариства   законодавчі  нововведення  та     поставила питання   

про  необхідність  якнайшвидшої   імплементації  європейських 

 норм та стандартів  по  аудиту  в  українське  правове  поле.   

Результатом  стало  розроблення покрокової  концепції  

реформ  регулювання  вітчизняного  аудиту,  першочерговим 

завданням  якої є  ухвалення  в новій  редакції  Закону  України 

“Про аудиторську  діяльність” з  метою  приведення  його  положень  

у  відповідність  з  вимогами  європейського законодавства.  Така  

активність  українського  аудиторського  співтовариства цілком 

очевидна.  Врегулювання  законодавства  в  сфері аудиту одна  з  умов 

 економічної частини Угоди  про асоціацію, яку  Україна  та 

Європейський Союз  підписали  27.06.2014 р. 

Висновки і пропозиції. Євроінтеграція відкриє українському 

аудиторському ринку нові можливості для надання послуг не тільки в 

межах нашої країни. Звичайно, конкурентну боротьбу навряд чи 

зможуть витримати усі фірми. Втім, у перспективі це покращить як 

рівень якості послуг та, відповідно, рівень  довіри до професії з боку 

споживачів аудиторських послуг, так і встановить справедливі ціни. У 

будь-якому випадку український споживач від подібних змін лише 

виграє. 

 Враховуючи вимоги європейського законодавства в умовах 

євроінтеграційних процесів аудиторським компаніям України 

необхідно провести: 

1) підготовку вітчизняного ринку аудиторських послуг до імплем

ентації з  ринком ЄС; 

2) державна  політика  має  бути  орієнтована  на  підвищення  

конкурентоспроможності,  організаційної  та фінансової  

незалежності  українських  аудиторів, 
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3) недопущення  монополізації  ринку  аудиту 

іноземними компаніями; 

4) основними  вимогами  до аудиторів  повинні стати  

застосування спеціальних інноваційних  технологій,  систем  

зберігання  інформації,  апаратно-програмних  комплексів  Big  Data 

Appliance,  NoSQL,  MapReduce,  Hadoop,  R, Business Intelligence; 

5) розширення  застосування  електронних  технологій,  

спрямованих  на автоматизацію  і  спрощення  взаємодії  між 

 аудиторами  і об’єктом перевірки,  прискорення введення системи  

електронного  обміну  документами між органами  влади. 

Отже,  для  ефективної  інтеграції національної  системи  

аудиту  в ЄС  виникає необхідність  широкого  використання 

 передового  зарубіжного досвіду з   урахуванням діючої  практики  

аудиту  в Україні. 
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БЕНЧМАРКІНГ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Підцерковна Наталія 

Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник к.е.н., в.о. доц. Гром’як Т.Д. 

 
Анотація. У статті висвітлено сутність та види  бенчмаркінгу, 

процес його застосування та обґрунтовано необхідність його використання  

у сучасних умовах господарювання. 

Ключові слова: бенчмаркінг, внутрішній бенчмаркінг, 

функціональний, стадії застосування бенчмаркінгу. 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації підприємництва 

стратегічна діяльність кожної компанії спрямована на пошук 

конкурентних переваг, виграш в конкурентній боротьбі за світові 

ринки. На сучасному етапі господарювання підприємств і організацій 

необхідно вивчати, систематизувати і впроваджувати зарубіжні 

теоретичні і практичні досягнення у стратегічній діяльності. Особливо 

актуальним сьогодні стало використання системи бенчмаркінгу в 

управлінні підприємством. Так, за даними консалтингової компанії 

Bain & Co, останні три роки бенчмаркінг входить до трійки найбільш 

поширених методів управління бізнесом у великих міжнародних 

корпораціях [1]. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі вивчення та 

аналізу бенчмаркінгу немає чітко сформованої класифікації видів, 

проте Е.В. Ареф’єва розглядає такі види бенчмаркінгу: 1) внутрішній 

бенчмаркінг; 2) бенчмаркінг конкурентоспроможності; 3) 

функціональний бенчмаркінг; 4) бенчмаркінг процесу. В.С. Романова 

додає  в  цей  перелік:  спільний  (асоційований  і  стратегічний). Р. 

Кемп пропонує класифікацію типів бенчмаркінгу, при цьому виділяє:  

1)  внутрішній;  2)  конкурентний;  3)  функціональний; 4) загальний 

процес. Грегори Х. Ватсон при класифікації бенчмаркінгу по цілям 

проведення виділяє стратегічний бенчмаркінг і операційний 

бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг – це перманентний, безперервний процес 

порівняння товарів (робіт, послуг),виробничих процесів, методів та 

інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного 

підрозділу) з об‘єктами інших підприємств чи структурних 

підрозділів.  

Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні негативних 

відхилень у значеннях порівнюваних показників і причин таких 
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відхилень, а також у розробленні пропозицій щодо їх ліквідації. У 

світовій практиці його ефективно використовують як один із 

найпопулярніших методів досягнення конкурентних переваг на ринку. 

Розрізняють три види бенчмаркінгу: 

1. Внутрішній бенчмаркінг, який зводиться до аналізу та 

порівняння показників діяльності досліджуваного підприємства, 

різних структурних підрозділів одного й того самого підприємства. 

2. Бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів, - 

сконцентрований на порівняльному аналізі товарів (робіт, послуг), 

продуктивності виробничих процесів та інших параметрів 

досліджуваного підприємства з аналогічними характеристиками 

підприємств-конкурентів («ринковий лідер»). 

3. Функціональний бенчмаркінг, що має на меті 

проаналізувати окремі процеси, функції, методи й технології в 

порівнянні з іншими підприємствами, які не є безпосередніми 

конкурентами досліджуваного підприємства. Фірми, які 

використовують подібні методи, прийоми чи технології і не є 

конкурентами, охоче йдуть на взаємний обмін первинною 

інформацією та зацікавлені в реалізації спільних проектів, 

спрямованих на вдосконалення тих чи інших порівнюваних 

операцій[2]. 

Бенчмаркінг використовують для: вибору інвестиційної 

політики, розроблення стратегії розвитку компанії, підвищення 

ефективності засобів маркетингу, вдосконалення бізнес-процесів, які 

мають вирішальний вплив на комерційну цінність продукту (послуги), 

оптимізації (змешення) витрат на основну діяльність компанії. 

Бенчмаркінг здійснюється у певній послідовності: 

1. Підготовча стадія, на якій здійснюють вибір об‘єкта 

бенчмаркінгу та порівняльних аналогів; визначають показники для 

оцінки (наприклад, собівартість, затрати часу, частка браку); збирають 

необхідну для аналізу інформацію. Порівняльних аналогів має бути 

якомога менше, адже це призведе до зростання витрат на бенчмаркінг, 

а результати стають дедалі більш поверховими. 

2. Аналіз. На підставі порівняння з підприємством-партнером 

виявляються недоліки в об‘єктах бенчмаркінгу та ідентифікуються 

причини їх виникнення. Критерієм оцінювання процесів, функцій, 

методів чи виробничих процесів є показники їх продуктивності. 
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3. Впровадження. Виконується робота щодо реалізації 

результатів аналізу в практичній діяльності підприємства. Увага 

зосереджується на розробці стратегії і тактики нейтралізації, 

виявлених у ході бенчмаркінгу слабких сторін підприємства [2]. 

Бенчмаркінг – альтернативний метод стратегічного 

планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на 

основі аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінгу 

стягує в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз 

конкурентів [4].  

Процес застосування бенчмаркінгу на підприємстві наведено  

на наступній схемі (рис.) 

 

 
Рис. Процес застосування бенчмаркінгу на підприємстві 
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міжнародного розвитку Великобританії (DFID). UBI (Ukrainian 

Benchmarking Index) – це комп‘ютерна програма, що дає можливість 

порівняльного аналізу конкретного бізнесу з найкращим його 

аналогом. 

Серед головних причин неготовності українського бізнес-

середовища і її керівного складу до поширення використання 

бенчмаркінгу можна віднести: упереджене ставлення керівного складу 

організацій до проведення безкоштовних урядових програм; 

помилкове розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу, 

недостатня поінформованість керівного складу підприємств про його 

функціональне призначення; непорівнюваність досвіду українських 

підприємств із досвідом передових західних суб‘єктів 

господарювання, насамперед внаслідок недостатнього інформаційного 

забезпечення; недостовірність звітної інформації; відсутність 

належних методик управління [3]. 

Українським компаніям, важливо зрозуміти, що  застосовуючи 

бенчмаркінг, підприємство матиме змогу аналізувати як конкурент 

розподіляє свої ресурси, також звернути увагу на зусилля конкурента 

у сфері досліджень і розробок, які здатні змінити собівартість його 

продукції і витрати на маркетинг через певний проміжок часу. Варто 

зазначити , що компанії можуть перейняти готові методики 

передового досвіду для вирішення конкретної проблеми. Підприємці і 

керівники компаній хочуть точно знати, які прийоми, підходи і методи 

працюють краще, якими є результати використання і чи буде це 

працювати у них. 

Отже, підсумовуючи вище наведену інформацію, можна 

зробити такі висновки:  

- бенчмаркінг необхідний, у першу чергу, для того, щоб 

«тримати руку на пульсі конкурентів» і мати реальне уявлення про 

своє місце в мінливому діловому світі; 

- бенчмаркінг- це процес, який забезпечує та зменшує ризик 

виникнення на підприємстві кризових ситуацій, за рахунок 

застосування ефективної стратегії щодо діяльності підприємства ; 

-  бенчмаркінг може служити потужним мотиваційним 

фактором, будучи джерелом інформації для співробітників про 

результати їхніх колег з компаній-конкурентів; 

- впровадження бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних 

підприємств має істотно підвищити їх конкурентоспроможність  та 
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сприятиме загальному поліпшенню рівня ефективності та 

продуктивності української економіки. 
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Анотація. У статті визначено специфіку банківських інновацій, 

проаналізовано рівень їх впровадження в Україні, обґрунтовано проблеми та 

перспективи банківських інновацій. 
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установа, банківські інновації, банківська система. 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток банківської 

системи України характеризується значною кількістю фінансово-

кредитних установ, все більшою появою іноземних гравців на 

вітчизняному банківському ринку, а отже посиленням конкуренції. 

Такі тенденції змушують українські банки переходити до 

інноваційного шляху розвитку, успіх якого залежить від рівня 

використання ними свого інноваційного потенціалу. Впровадження 

наукових досягнень і винаходів в організацію банківського 

обслуговування забезпечує постійне поліпшення банківських 

продуктів та застосовуваних технологій обслуговування споживачів. 

Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з інноваційною 

діяльністю вітчизняних банків, є надзвичайно актуальним.  

http://konsultant.in.ua/Articles/benchmarketing_menedjment
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Виклад основного матеріалу. Cьогодні банки у розвинутих 

країнах практично вже вичерпали можливості зростання як 

органічного, тобто за рахунок звичних внутрішніх джерел, так і за 

рахунок злиттів та поглинань. Таким чином, для забезпечення 

самозбереження та розвитку у банківських інститутах об’єктивно 

виходить потреба у формуванні нового, інноваційного мислення. 

Будь-які аспекти діяльності банків у сучасних умовах є сферою 

впровадження інновацій: розробляються нові банківські продукти та 

послуги, фінансові інструменти та технології обслуговування, 

змінюються організаційні структури та бізнес-процеси кредитних 

організацій, застосовуються інноваційні методи реклами.  

Вважаємо, що існує ряд причин, які обумовлюють 

необхідність запровадження інновацій в банківську діяльність, 

зокрема це [2]: 

- необхідність забезпечення прибуткової діяльності банку, 

причому не лише у короткостроковій, а й у довгостроковій 

перспективі; 

- спроможність банківської установи генерувати нові потоки 

доходів за рахунок упровадження інноваційних продуктів, високої 

якості обслуговування клієнтів, що забезпечується саме реалізацією 

інноваційних рішень, що відрізняє банк від його конкурентів; 

- підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах 

уже не може бути результатом лише економії на ресурсах, а потребує 

запровадження процесних інновацій, яке допомагає знизити витрати 

на виконання певних операцій із одночасним поліпшенням якості 

обслуговування; 

- дотримання банками вимог державного регулювання 

банківської діяльності, спрямованого на забезпечення стабільного й 

надійного функціонування банківської системи шляхом контролю 

ризиків, що беруть на себе комерційні банки як фінансові 

посередники; 

- бажання банківських установ створити й підтримувати імідж 

сучасного динамічного інституту, який чутливий до змін потреб 

клієнтів, зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем, 

забезпечує комфортне і доступне обслуговування; 

- кардинальні зрушення у структурі і характері потреб 

споживачів фінансових послуг, які відбуваються в останні 

десятиліття. 



 

122 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

Сьогодні найбільшого поширення в банках набули такі види 

інноваційних змін [6]: 

– зміна структури та вигляду банківської установи: 

багатоканальна діяльність з поєднанням нових і традиційних 

технологій та інструментів, самообслуговування, дистанційне 

обслуговування, телефонні центри; 

– віртуальні банківські та фінансові технології: управління 

банківськими рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, 

укладання договорів; 

– комплексне використання нових інформаційних 

такомунікаційних технологій для електронного та 

змішаного(традиційного і нового) маркетингу; 

– нові можливості внутрішнього контролю та аудиту; 

– зміни у кваліфікації робітників: продукт менеджер, 

консультант, спеціаліст з трансакцій та консультацій; 

– розосередження і організаційне розділення банку на три 

елементи: поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк; 

оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і 

філіальній мережі; 

– комплексне використання нових інформаційних і 

комунікаційних технологій для електронного і змішаного 

(традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам вибирає форму 

обслуговування); 

–  нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, 

нові автомати самообслуговування (моно- і багатофункціональні, 

інформаційні). 

Особливу увагу, на нашу думку, заслуговують інноваційні 

технології, які використовуються банківськими установами. Так, 

наприклад, дистанційне управління банківськими рахунками можна 

здійснювати різними способами: за допомогою телефону –

телебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг; інтернету –

інтернет-банкінг; портативних засобів – мобільний банкінг. За 

статистикою більше 80% усіх банківських операцій можуть 

здійснюватися, сидячи за комп’ютером вдома чи в офісі. Користь для 

банкірів та їхніх клієнтів визначається наступним: перші значно 

скорочують витрати по утриманню густої філійльної мережі і значно 

підвищують ефективність банківських операцій, а інші – отримують 

додаткові зручності [4].  
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На сьогодні лідером з впровадження інновацій в Україні є 

ПриватБанк. Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на 

впровадження на українському ринку принципово нових, провідних 

банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління 

своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм 

клієнтам послуги Інтернет банкінгу «Приват24» та GSM банкінгу, а 

також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS 

терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного 

зв’язку та IP телефонії [1]. Окрім ПриватБанку, інновації на сьогодні 

активно впроваджують «ОТП Банк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен 

Банк Аваль» та ін.  

Однак, зазначимо, що багато з виділених проблем носять 

системний характер, тому їх вирішення не завжди залежить від одного 

чи декількох банків. Зокрема, це стосується державного регулювання 

інноваційної діяльності, недосконалості банківського законодавства, 

недостатньої кількості кредитних бюро тощо. Серед цих проблем 

основними, які потребують нагального вирішення, на нашу думку є: 

закритість інформації; недосконалість законодавства; недостатня 

кількість кредитних бюро; низький рівень інформаційних технологій; 

відсутність технологій для проектного фінансування; низька якість 

використовуваної техніки; надмірна нормованість банківської праці; 

дефіцит спеціально підготовлених кадрів; висока плинність 

кадрів;переманювання кращих спеціалістів.  

Висновки. Таким чином, банківська система України зараз 

знаходиться на етапі розвитку. Вона повільно, але все ж впроваджує в 

свою діяльність інноваційні продукти. То ж, якщо вона і далі 

триматиме цей курс, то українські банківські установи зможуть стати 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських послуг, 

значно покращиться якість та швидкість надання послуг, кожна 

послуга буде диференціюватися відповідно до потреб клієнта, що 

матиме тільки позитивний вплив як для банківської системи так і для 

країни вцілому. 
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Анотація. У статті розглянуто сутність облікової політики, 

розкриття інформації щодо формування непрямих витрат, запропоновано 
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Постановка проблеми.  Зростання конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств, їх інтеграція у світовий економічний 

простір зумовлює необхідність вдосконалення та подальшого 

розвитку багатьох складових обліково - аналітичного забезпечення 

системи менеджменту підприємств, зокрема їх облікової політики. Це 

питання заслуговує на детальне дослідження, оскільки обґрунтована 

та правильно організована облікова політика є запорукою успішного 

функціонування підприємства, забезпечення надійності та 

достовірності його інформаційної системи. Формування і реалізація 

облікової політики є тим інструментом, який дозволяє власникам 

організувати бухгалтерський облік так, щоб максимально 

задовольнити потреби внутрішніх так і зовнішніх користувачів в 

інформації для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень.  

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” облікова політика визначається як сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності [1]. Повноваження власника 

http://www.ifree/
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(власників) підприємства встановлювати облікову політику реалізується 

через визначення у розпорядчому документі переліку методів оцінки, 

обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає 

більш як один їх варіант.  

Важливим елементом облікової політики підприємства є облік 

і розподіл загальновиробничих або непрямих  витрат на змінні та 

постійні, а також вибір бази їх розподілу, а також їх вплив на 

формування собівартості виготовленої продукції.  

Виклад основного матеріалу.  У більшості 

сільськогосподарських підприємств, що використовують журнальну 

форму обліку, не передбачено аналітичних рахунків для деталізації 

різних груп непрямих витрат. Отже, не можна не погодитися із 

думкою В.М. Жука [2], що ми маємо правильну теорію, але вкрай 

незадовільну практику. Впровадження індивідуального порядку 

ведення управлінського обліку непрямих витрат є важливою 

передумовою створення на кожному суб’єкті господарювання 

ефективної системи їх управління та контролю.  

З метою раціональної організації аналітичного обліку має бути розроблений 

робочий план рахунків, який є обовязковим елементом облікової політики, а також 

розроблена внутрішньогосподарська номенклатура статей непрямих витрат. 

Діючі методичні рекомендації з планування, обліку та 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств дають досить докладний перелік 

(структуру) витрат за статтями основного, допоміжного та 

промислових виробництв, однак у них не розглядаються важливі 

питання щодо бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат, а 

також витрат машинно-тракторного парку, порядку їх включення до 

об’єктів обліку та непрямих витрат постачання. 

Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат можна 

здійснювати шляхом прямого списання на запаси у момент 

оприбуткування останніх або шляхом групування їх на окремому рахунку 

(рахунках) з відповідним розподілом та списанням на об’єкти обліку 

витрат у кінці місяця. 

Для обліку та узагальнення інформації про витрати на 

придбання та на зберігання запасів доцільно використовувати рахунок 

“Непрямі витрати процесу постачання”, на якому зазначені витрати 

збиратимуться за одним із наступних варіантів.  

За першим варіантом непрямі витрати процесу постачання на рахунку 
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доцільно збирати в розрізі статей витрат на трьох аналітичних рахунках: 

“Витрати на придбання цінностей”, “Витрати на зберігання цінностей” та 

“Витрати на ринкову і державну координацію”. Тобто, кожен із них 

призначений для обліку економічно однорідних груп витрат. За другим 

варіантом до рахунка “Непрямі витрати процесу постачання” відкривається 

три субрахунки: “Витрати на придбання та зберігання різних цінностей”, 

“Витрати на придбання та зберігання паливно-мастильних матеріалів”, 

“Витрати на придбання та зберігання матеріалів сільськогосподарського 

призначення”, а до кожного із них відкривається три аналітичні рахунки, такі 

ж як і за першим варіантом.  

Необхідно відмітити, що у момент одночасного придбання та 

оприбуткування запасів різних економічних груп, попередньо 

здійснюється розподіл та віднесення спільних витрат із придбання на 

аналітичні рахунки, призначені для обліку витрат на доставку відповідної 

групи цінностей, шляхом множення купівельної вартості запасів на 

частку транспортно-заготівельних витрат, яка обчислюється шляхом 

ділення суми витрат на придбання відповідної партії запасів на їх 

купівельну вартість. 

Підприємства можуть вибрати й інший варіант. Наприклад, 

витрати на придбання цінностей, що вказані у документі 

постачальника, включаються безпосередньо до купівельної вартості 

запасів. На даний час здійснювати дооцінку кожного найменування, 

отриманих від постачальника активів шляхом розподілу витрат на їх 

купівлю і транспортування, дозволяє здійснювати 1С: Бухгалтерія 8.2. 

Розподіл непрямих витрат постачання, зібраних за першим та 

другим варіантом, можна проводити щомісячно або раз у рік. Ця 

вимога повинна бути відображена в Наказі про облікову політику 

підприємства одним із двох способів. За першим способом у 

спеціальному розрахунку обчислюється сума непрямих витрат 

процесу постачання, які відноситься на об’єкти обліку витрат, як 

добуток купівельної вартості запасів, що вибули та середнього 

відсотка непрямих витрат. Останній визначається шляхом діленням 

суми залишку таких витрат на початок звітного місяця та понесених за 

звітний місяць витрат на суму залишку запасів на початок місяця і 

запасів, що надійшли за звітний місяць.  

Якщо підприємством вибрано другий варіант обліку непрямих 

витрат, то таких розрахунків буде три (по одному для розподілу 

витрат, зібраних за кожним субрахунком). За другим способом 
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здійснюється окремо розподіл кожної групи непрямих витрат процесу 

постачання. 

Враховуючи важливість етапу формування облікової політики 

підприємства виникає потреба вирішення деяких існуючих на 

сьогодні недоліків, а саме: - чинне бухгалтерське та податкове 

законодавство, на якому ґрунтуються принципи, прийоми та методи 

бухгалтерського обліку, є недосконалим в багатьох питаннях 

(відсутність єдиної встановленої законодавством форми наказу про 

облікову політику, що призводить до неоднозначного тлумачення 

його розділів, та відсутність єдиного нормативного документу 

стосовно облікової політики підприємства); - при формуванні 

облікової політики підприємства керівниками та бухгалтерами 

присутній фактор ризику, оскільки рішення приймаються на основі 

суб’єктивного судження; - неможливість через механізм облікової 

політики підприємствами вирішувати питання, які безпосередньо не 

входять до їх компетенції та не врегульовані нормативними 

документами [3].  

Підприємствам слід розробляти облікову політику, 

орієнтовану на максимальне зближення з принциповими положеннями 

міжнародних стандартів та фінансової звітності. Облікова політика є 

також дієвим механізмом оптимізації господарської діяльності 

підприємства [4]. При цьому необхідно враховувати специфіку 

ведення господарської діяльності підприємства та застосовувати 

системний підхід. Вирішення вище наведених проблем можливе 

шляхом створення необхідних етапів формування облікової політики, 

послідовність яких дозволила б підприємствам відповідно до виду 

діяльності і згідно чітко встановлених вимог законодавства 

забезпечити процес формування.  

Висновки і пропозиції. У Національних стандартах 

бухгалтерського обліку не розкрито розкриті не всі можливі 

альтернативи щодо облікової політики, яка впливає на оцінку готової 

продукції. Проте, вона повинна розкриватись, якщо впливає на баланс 

підприємства (активи, зобов’язання, фінансовий результат). У зв’язку 

з цим у обліковій політиці, в частині впливу на собівартість готової 

продукції необхідно як мінімум визначитись з: методами оцінки 

запасів при вибутті; методами та базами розподілу витрат 

обслуговуючих виробництв; переліком змінних та постійних 

загальновиробничих витрат та базою їх розподілу; порядком оцінки та 
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перенесення вартості незавершеного виробництва на готову 

продукцію.  
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Анотація. У статті досліджено особливості формування 

інформації про витрати на якість продукції, визначено склад витрат на 

підтвердження та поліпшення якості, охарактеризовано рахунок для обліку 

витрат на якість. 
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 Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання, 

інтеграція Украіни у світовий  економічний простір загострюють 

питання конкурентоспроможності як окремих підприємств так і в 

цілому галузей народного господарства. Для успішної конкуренції на 

ринку, необхідно виробляти якісну продукцю. 

Виклад основного матеріалу. Якість продукту - ступінь досконалості 

властивостей та  характерних  рис продукту,  які здатні задовольнити 

потреби (вимоги) та побажання тих,  хто споживає або  використовує 

цей продукт [1]. Якість продукції являє собою функцію від рівня 

розвитку науково-технічного прогресу та ступеню реалізації його 
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результатів у виробництво. Чим вища якість продукції, тим більше 

задовольняються потреби споживачів та ефективніше вирішуються 

соціально-економічні проблеми розвитку суспільства. Але 

виробництво якісноі продукціі, зазвичай, несе за собою додаткові 

витрати. Витрати на якість – це внутрішня економічна основа всієї 

системи якості, так як їх облік, аналіз та оцінка створюють 

передумови для прийняття оптимальних управлінських рішень. Проте 

на сьогоднішній день існують невирішені проблеми, пов’язані з 

практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Тому 

актуальним є розкриття суті витрат на якість та специфіки іх обліку. 

Витрати, пов’язані з забезпеченням та покращенням якості 

продукції – це витрати, пов’язані з налагодженням на підприємстві 

системи управління якістю, яка забезпечить високий рівень якості 

процесів, що виникають на кожному етапі життєвого циклу продукту 

та виробництвом якісної продукції, відповідно до вимог встановлених 

стандартами якості та очікувань споживачів, а також втрати внаслідок 

невідповідності вимогам якості. Оскільки витрати на якість є одним з 

елементів собівартості готової продукції, то виникає потреба у 

організації їх обліку. 

На міжнародному рівні облік витрат на якість продукції 

ведеться на підставі аналізу ризиків і контролю в критичних точках 

технологічного процесу (система НАССР - Hazard Analysis and Critical 

Control Points - Аналіз ризиків і критичні точки контролю) [2, с.4]. 

Небезпечний чинник може зявитися на будь-якій ділянці харчового 

ланцюга, тому, щоб убезпечити харчовий продукт, потрібно 

враховувати небезпеки на всіх ділянках, від виробників кормів до 

закладів громадського харчування і суміжні організації. Ця система  

ідентифікує, оцінює, аналізує та контролює ризики, що є  важливими  

для  безпечності  харчових продуктів. Впровадження системи НАССР 

у харчових підприємствах України почалося з 1 липня 2003 року, а у 

сільськогосподарських – 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 перевірки системи HACCP [2]. 

Відношенням фактично досягнутого показника якості до його 

нормативного (базового) значення визначають рівень якості продукції. 
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До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості 

пропонуємо відносити: 

- інформаційні послуги, маркетингові дослідження; 

- оплата за одержання кодів; 

- виплати по сертифікації продукції; 

- оплата розробки і оцінки вартості системи якості; 

- метрологічне забезпечення виробництва та оцінки якості продукції; 

- витрати на заробітну плату персоналу, які займаються   

оприбуткуванням і визначенням якості придбаних товарів; 

- нарахування на заробітну плату; 

- вартість придбаних навчальних книгпо виробництву продукції; 

- витрати на перевірку зразків продукції; 

- витрати, пов’язані із навчанням персоналу питання якості; 

- витрати на підтвердження якості зразків; 

- відрядження працівників пов’язані із вдосконаленням навиків; 

- витрати на надання споживачам доказів відповідності продукції  

встановленим вимогам. 

На думку авторів, доцільно облік витрат на якість продукції 

вести на окремому субрахунку 914 «Витрати на якість» відкритому до 

91 рахунку «Загальновиробничі витрати». Це збірно-розподільний 

рахунок для витрат на якість, за дебетом якого протягом місяця будуть 

відображатися всі витрати, пов’язані з якістю, а після закінчення 

місяця з  кредиту вони будуть списані на рахунок «Основне 

виробництво», «Брак у виробництві», «Витрати майбутніх періодів» 

та інші. 

Висновки і пропозиції.  Практика останніх років доводить, 

що існуючий рівень організації обліку не здатний задовольнити всі 

вимоги щодо обліку витрат на якість продукції та надати необхідну 

інформацію у повному обсязі. Тому кожне підприємство, яке має на 

меті впровадити систему суцільного управління якістю готової 

продукції повинно розробити власну систему заходів по організації 

фінансування, обліку  та калькулюванні витрат на якість, що в свою 

чергу сприятиме підвищенню якості продукції, рівню її 

конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства в 

цілому. Оскільки від величини витрат залежить прибутковість 

підприємства, то ефективне управління витратами і, зокрема, 

витратами на якість, яке передбачає мінімізацію їхньої загальної 

величини є надзвичайно важливим. Тож, систему управління 
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витратами на якість потрібно впроваджувати на комплексній основі, 

забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань. 
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Анотація. У статті досліджено особливості екологічного аудиту 

як специфічного виду діяльності підприємств.  

Ключові слова. аудит, екологічний аудит, сталий розвиток, 

стандарти, екоменеджмент, економіка природокористування. 

Постановка проблеми. Відсутність достатньої вітчизняної 

нормативної бази екологічного аудиту зумовили необхідність 

розробки або тимчасових галузевих нормативів, на що потрібні 

спеціальні рішення на рівні галузі, або спеціальних стандартів 

підприємства. Останнє не лише спрощує організаційні процедури 

впровадження екоаудиту, але й наближує їх до первинної виробничої 

ланки, що є доцільним на сучасному етапі розвитку 

лісогосподарського комплексу України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Екологічне 

аудитування, що оформилося як специфічний вид діяльності (аналізу) 

в розвинених промислових країнах в останні два десятиліття, в 

Україні є в процесі становлення. Міжнародна організація із 

стандартизації (ІСО) дає таке формулювання визначення екологічного 

аудиту: ”Екологічний аудит є математичний і документований процес 

перевірки, що полягає в об'єктивному одержанні і оцінці інформації і 

направлений на те, щоб встановити, чи відповідають критеріям 

контролю конкретні екологічні заходи, явища, системи регулювання 
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або дані про них, і у повідомленні результатів цієї перевірки 

споживачу”[5]. 

Екологічний аудит став невід'ємною частиною, 

інструментарієм системи екоменеджменту від макро- до мікрорівня 

природокористування і господарювання. В ринкових умовах він має 

свої особливості. Перш за все, екологічний аудит здійснюється на 

межі інших напрямів діяльності: екологічних, природоохоронних, 

інвестиційних, господарських. Крім того, він спрямований на 

збалансування загальнодержавної екологічної політики з політикою 

товаровиробника, що забезпечує конкурентоспроможність його 

продукції і захист навколишнього природного середовища. 

Проведення екологічного аудиту дозволяє визначити здатність 

певної технологічної системи виробляти екологічно чисту продукцію, 

визначати ступінь привабливості виробництва і території для 

інвестицій. У сферу розгляду при екоаудиті входить також оцінка 

управління оточуючим середовищем й природоколристуванням [4]. 

В Україні ще лише починають усвідомлювати те, що 

екологічний аудит є необхідною за міжнародними стандартами 

передінвестиційною стадією оцінки ризиків, обов'язковою 

процедурою оцінки вартості підприємств, які приватизуються, 

маркетингових досліджень конкурентоспроможності продукції, 

найбільш ефективним інструментом погодження загальнодержавних і 

місцевих інтересів, екологічної безпеки, і, нарешті, це один із 

найбільш ефективних засобів залучення громадськості до вирішення 

проблем екологічно безпечного життя, екологічно чистої продукції. 

Ринок диктує попит на екологічний аудит. 

Загалом, екоаудит переслідує мету безперервного 

вдосконалення виробничо-економічної діяльності підприємств з 

врахуванням екологічних факторів у вигляді складання 

обґрунтованого висновку про кінцеві результати функціонування 

досліджуваних систем за певний період часу та розробки 

рекомендацій з подальшого вдосконалення фінансової, економічної, 

технологічної стратегії підвищення рівня екологічності виробництва. 

Екологічний аудит суттєво доповнює загальну характеристику 

підприємства, направлений на аналіз еколого-економічного рівня 

підприємства і розв'язує такі задачі: 

 оцінка стану еколого-економічного обліку на підприємстві 

і аналіз фінансових результатів; 
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 вивчення впровадження сучасних заходів з охорони 

навколишнього середовища, раціоналізації лісокористування; 

 об'єктивна характеристика еколого-економічних відносин 

у сфері природоохоронної діяльності на рівні підприємства, 

визначення конкретних винуватців порушення лісового 

законодавства, нормативів, стандартів і вимог раціонального 

природокористування; 

 оцінка ефективності використання лісових ресурсів на 

основі системи еколого-економічних показників; 

 відокремлення актуальних екологічних проблем і розробка 

рекомендацій з покращення ситуації, що склалася; 

 оперативний екологічний контроль виробничо-

господарської діяльності господарюючих суб'єктів для своєчасного 

попередження екологічних порушень; 

 розробка основ перспективної програми еколого-

економічного (лісоекологічного) розвитку господарської діяльності. 

В цілому підприємства лісового господарства повинні тісно 

пов’язувати власну діяльність з екологічними потребами регіону.  

Вибір типу аудиту і процедури його проведення необхідно 

здійснювати так, щоб забезпечувати комплексність екоаудиту систем 

менеджменту дочірніх підприємств і обласного лісогосподарського 

підприємства в цілому за скороченою процедурою. Скороченість 

означає відсутність лабораторних досліджень місцевості (тільки огляд 

і опитування) і спрощеність процедури аудиту мінімізації відходів 

(опитування, вибірковий огляд). При цьому проведення екоаудиту 

необхідно покладати на сертифікованих екоаудиторів. 

Договір на проведення екологічного аудиту є основним 

документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між 

замовником та виконавцем про проведення екоаудиторської 

перевірки. 

Укладанню договору повинен передувати обмін офіційними 

листами між аудитором і клієнтом. При цьому клієнту слід надіслати 

до екоаудиторської фірми листа з проханням про проведення 

екоаудиту із зазначенням його мети, задач та бажаного масштабу 

перевірки. Лист-відповідь аудитора повинен підтвердити його згоду з 

поставленими задачами, масштабом екоаудиту, а також може містити 

положення щодо ступеню відповідальності аудитора перед клієнтом, 

форми надання звіту аудитора тощо. Надсиланню листа-відповіді 
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може передувати етап обстеження об'єкта екоаудиту з метою 

визначення обсягів робіт. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, введення в дію 

Стандартів підприємства системи стандартів екологічного аудиту 

стане першим важливим кроком щодо становлення дієвої системи 

менеджменту спеціалізованого підприємства на засадах сталого 

розвитку, зокрема проведенню екологічного аудиту, як незалежної 

перевірки екологічності господарської діяльності діючого 

підприємства, охорони оточуючого середовища з метою її 

достовірності, повноти, реальності відповідності природоохоронному 

законодавству, регламентуючим актам і напрацювання рекомендацій 

зі зниження фактичних або потенційних екологічних, фінансових і 

інших збитків, екологічних затрат. 
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Анотація. У статті розглянуто суть бухгалтерської моделі обліку 

відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та 
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подано концептуальну бухгалтерську модель облікового забезпечення 

відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: виробничий потенціал, відтворення виробничого 

потенціалу підприємства, бухгалтерська модель обліку відтворення 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

Постановка проблеми. Роль виробничого потенціалу та 

особливості його відтворення в умовах ринкової економіки 

обумовлюють особливі вимоги щодо інформації про формування 

фінансових ресурсів на його відтворення. Реалії сьогодення вимагають 

удосконалення не лише системи управління процесом відтворення 

виробничого потенціалу, але і системи його обліково-аналітичного 

забезпечення. Тому сучасна система господарювання потребує більш 

оперативної, точної та комплексної інформації щодо порядку 

формування джерел на відтворення виробничого потенціалу та його 

фінансового забезпечення. Саме тому облік повинен бути 

побудований таким чином, щоб з нього можливо було б отримати не 

лише звітні дані, але й іншу інформацію, в якій виникає потреба для 

прийняття управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

господарювання виникає проблема відтворення виробничого 

потенціалу та джерел його фінансування. Відсутність науково 

обґрунтованих концепцій формування механізму відтворення 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств стала 

однією з головних причин, що призвела до кількісного скорочення і 

якісного погіршення стану сільського господарства загалом. 

Невирішені проблеми відтворення виробничого потенціалу набули 

особливої глибини за умов світової фінансової кризи. Основою 

інформаційного забезпечення системи відтворення виробничого 

потенціалу є бухгалтерський облік. Бухгалтерська модель відтворення 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств – це 

система збору, обробки, узагальнення, подання та аналізу інформації 

про порядок формування джерел відтворення виробничого 

потенціалу, забезпечення необхідної кількості та якості елементів 

виробничого потенціалу для ведення господарської діяльності. 

Бухгалтерська модель відтворення виробничого потенціалу, як 

єдиного систематизованого інформаційного ресурсу 

сільськогосподарського підприємства включає первинні і зведені 

бухгалтерські документи, облікові реєстри, внутрішню звітність, 

фінансову звітність. Так, на рівні сільськогосподарського 
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підприємства прийняття управлінських рішень стосовно оптимізації 

структури фінансових ресурсів для відтворення виробничого 

потенціалу базується на інформації, джерелом якої є бухгалтерські 

документи та звіти. Її суть полягає в об’єднанні облікових та 

аналітичних операцій в один процес, проведенні оперативного 

мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і 

використанні його результатів при формуванні рекомендацій для 

прийняття управлінських рішень щодо формування оптимальної 

структури джерел відтворення виробничого потенціалу. При цьому 

загальна методологія і нормативні положення обліку 

удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-

аналітичній системі. 

Поставлені перед системою бухгалтерського обліку завдання 

стратегічного характеру формування фінансових ресурсів для 

відтворення виробничого потенціалу можуть бути виконані за умов 

використання традиційних методів бухгалтерського обліку. Як відомо, 

невід’ємним елементом і методом бухгалтерського обліку є подвійний 

запис. Тобто, реєстрація та групування усіх фактів господарського 

життя підприємства, в тому числі і за умови відтворювальних 

процесів, відбувається за допомогою бухгалтерських рахунків і схем 

їх кореспонденцій. Таким чином, на рахунках бухгалтерського обліку 

можуть відображатися ті відтворювальні процеси, які пов’язані з 

веденням господарської діяльності підприємства, тобто придбання, 

виробництво, реалізація. 

Коли розглядати відтворення виробничого потенціалу на рівні 

окремо взятого підприємства, то мова буде йти про ті процеси, які 

виникають в середині підприємства в процесі його діяльності, а також 

можуть бути спричинені зовнішніми факторами. Тому при розробці 

бухгалтерської моделі обліку відтворення виробничого потенціалу 

було акцентовано увагу на процесі придбання (виготовлення) як 

аналогу етапів споживання та обміну у загальній схемі відтворення; 

процесі виробництва сільськогосподарської продукції, як передумові 

валового випуску продукції; процесі формування фінансових джерел 

відтворення виробничого потенціалу як аналогу процесу розподілу у 

загальній схемі відтворення.  

Дослідження особливостей господарської діяльності ряду 

сільськогосподарських підприємств дозволило встановити, що 

процеси відтворення трансформуються в умовний факт господарської 
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діяльності лише за ймовірності реалізації їх наслідків. Це дало 

можливість розробити концептуальну бухгалтерську модель 

відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських 

підприємств (рис.).  

 

 
 

Таким чином, за умови впровадження в облікову практику 

розробленої моделі, відтворення виробничого потенціалу стане 

керованим та передбачуваним процесом. 

Висновки та пропозиції. Бухгалтерська модель обліку 

відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських 

підприємств розроблена в межах концептуальної системи відтворення 

виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та в 

розрізі чинників виробництва: земля, праця, капітал. За кожним із цих 

напрямків розроблено та запропоновано методику документального 

підтвердження виникнення витрат чи зобов’язань, а також процедуру та 

облікове забезпечення формування власних фондів (резервів) на 

відтворення виробничого потенціалу, порядок відображення інформації 

про відтворення в реєстрах журнально-ордерної форми обліку та звітності. 

Надані пропозиції сприяють задоволенню інформаційних потреб різних 
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груп користувачів та створюють інформаційні потоки, що 

характеризують вплив відтворювальних процесів на 

сільськогосподарську діяльність підприємства. 
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Анотація У статті досліджуються перспективи та переваги 

функціонування офшорних зон, визначаються наслідки запровадження таких 

зон та принципи їх оподаткування. 
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Постановка проблеми. На сьогодні питання функціонування 

офшорних зон є одним з найбільш суперечливих. Метою створення 

офшорних зон були об’єктивні  фінансово-економічно процеси, однак 

у зв’язку з недобросовісністю суб’єктів господарювання доцільності 

використання, так званих, «податкових гаваней» набуває особливої 

актуальності.  

Виклад основного матеріалу. Вперше поняття «офшор» було 

вжито наприкінці 50-х років XX століття в США в контексті того, що 

одна з компаній, уникаючи контролю влади, перемістила свої активи 

на територію іншої країни, яка мала більш сприятливі умови для 

ведення бізнесу, зокрема лояльне податкове законодавство [2]. 

Offshore дослівно перекладається як «поза берегом» або «поза 

межами». Єдиного тлумачення терміна немає і в кожній правовій 

системі він різний. Наприклад, у германомовних країнах 

використовується назва «податковий оазис», у франкомовних – 

«податковий рай», а в англомовних – «податкова гавань». В Україні на 

рівні нормативних документів,  а саме розпорядження КМУ «Про 

перелік офшорних зон» № 143-р від 23 лютого 2011 року, такі 

території називаються офшорними зонами [5]. 

Також слід зазначити, що офшорна зона є одним із видів 

вільних економічних зон (далі – ВЕЗ) зі своїми особливостями. Так, 

ВЕЗ – це частина території держави, на якій для інвесторів 

встановлено сприятливі умови для введення бізнесу, такі як:  
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податкові пільги та низькі митні ставки, особливий валютний режим, 

відмінне від іншої частини країни трудове законодавство [4]. Наслідки 

від запровадження вільних економічних зон на територіє тієї чи іншої 

держави відображені на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Наслідки від запровадження вільних економічних зон 

 

Якщо говорити простіше, офшор – це країна або її частина, де 

на законодавчому рівні система оподаткування суб’єктів 

господарювання спрямована на забезпечення максимально 

сприятливих умов для ведення бізнесу, що проявляється у встановлені 

єдиної (локальної) ставки для доходів резидентів, пониженої ставки на 

прибуток офшорних компаній, відсутності інших податків, властивих 

багатьом країнам (ПДВ, ПДФО, ЄСВ). 

Окрім того, офшори мають і сприятливу фінансову та 

банківську систему, високий рівень секретності щодо засновників та 

бенефіціарів суб’єктів господарювання, невтручання у діяльність 

компанії органів контролю країни-офшора. Разом з цим, зареєстровані 

в офшорних зонах підприємства не мають права здійснювати будь-яку 

виробничу діяльність на території країни-офшора [3]. 

 Офшорний бізнес у цілому використовується в банківській 

справі, страхуванні, інвестиційній діяльності, торгівлі, будівництві, 

наданні транспортних послуг тощо. За принципами оподаткування 

офшорні зони можна умовно поділити на три групи (рис. 2) 

Офшори діють як в острівних державах – таких, як Кіпр, 

Мальта, Гібралтар, Мен, Коста-Рика, Багамські, Віргінські та 

Бермудські острови, так й інших європейських та азіатських країнах: 

Ірландії, Бахрейні, Андоррі, Ліхтенштейні, Ліберії, Сінгапурі. 

Переваги офшору можна побачити на прикладі Кіпру. 

Республіка Кіпр має низькі податки для іноземних компаній, тобто 

стягується 10-відсотковий податок на прибуток корпорацій. Для 

порівняння, в Україні податок на прибуток становить 18%,                             

крім того наявні й 20 %  ПДВ, і  15%  ПДФО   на  всіх  працівників,  
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Рис. 2 Розподіл офшорних зон на групи за принципами        

оподаткування 

 

і страхові внески з фонду оплати праці. Ще одним плюсом Кіпру є 

розвинена банківська система, яка в декілька разів перевершує ВВП 

країни. Тобто, банківська система насичена «вільними» грошима, які в 

достатній мірі забезпечують попит усіх учасників ринку [1]. 

Вирішення питання щодо спрощення введення бізнесу в 

Україні є дуже нагальним. Згідно з даними Світового банку, у 2012 

році український бізнес у цілому виплачував 135 різних видів 

податків. Як уже повідомляв «Публічний аудит», Україна належить до 

десяти країн із найскладнішими податковими системами. Податкове 

навантаження на економіку в Україні залишилося на рівні 44%, тоді як 

у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які входять до ЄС - 

30%. Тому офшорна зона – це один із способів полегшити ведення 

бізнесу та легально зменшити податкове навантаження для резидентів, 

а також створити привабливий клімат для інвесторів. За підрахунками 

різних експертів, в офшорах зосереджено близько 60 % загальної 

вартості світового капіталу, через них проходить приблизно половина 

фінансових трансакцій. 

Найголовніше, що Україна має хорошу локацію, ресурси, 

розвинуту інфраструктуру, трудовий фонд тощо. Тому створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу дасть можливість звернути на 

себе увагу інвесторів, відповідно, наблизить країну до капіталу та 

дозволить у майбутньому стати потужним центром розподілення 

світових фінансових потоків. 

За рахунок інвестиційних коштів буде поповнюватися 

державний бюджет, банківська система отримає достатню кількість 

іноземної виручки, покращиться геополітичний імідж України, в 
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цілому буде забезпечено розвиток регіону (безпосередньо офшорної 

зони) та, відповідно, і всієї країни [5]. 

З огляду на євроінтеграційні процеси в Україні можна 

створити власний вид «податкового раю» - такий собі мікс ВЕЗ та 

класичного офшору. Тобто, для різних регіонів розробити різні умови. 

Наприклад, в Одеській та Миколаївській областях при наявних портах 

та розвинутій судноплавній галузі можна зробити офшорну зону для 

компаній, які здійснюють діяльність у вказаній та пов’язаних галузях, 

звільнити від оподаткування та встановити єдиний фіксований платіж 

на рік для нерезидентів, а для резидентів встановити податок на 

прибуток від 5 до 10% (обігу), залежно від його розміру.  

 У центральній та східній частинах країни, де розвинута важка 

промисловість, зробити аналог ВЕЗ, дозволивши здійснювати 

діяльність нерезидентам, та створити відповідні сприятливі умови для 

власних виробників: також єдиний податок з урахуванням розміру 

прибутку, припустімо, до мільйона доларів США – 5%, вище – 3,5 %. 

Загалом варіанти можуть бути різними, але їх поєднує те, що зміни 

мають бути кардинальними, а реформи реальними. 

Висновки. Дослідивши походження офшорних зон, можемо з 

упевненістю стверджувати, що це один з видів вільно-економічних 

зон, який за своєю суттю має спільні особливості, такі як 

встановлення пільгового режиму для залучення капіталу. Особливою 

рисою, яка відрізняє офшорні зони від інших є те, що на цій території 

залучається тільки іноземний капітал, а власники підприємств 

зареєстрованих в офшорних зонах зобов’язані вести діяльність тільки 

за межами офшорної зони.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність виробничих запасі. 

Розкрито проблемні аспекти обліку та шляхи їх вирішення. 
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Постановка проблеми. Одним із складних і суперечливих 

питань обліку є проблеми, пов’язані з організацією обліку і методами 

проведення контролю виробничих запасів. Сформовані виробничі 

запаси забезпечують постійність, безперервність господарської 

діяльності підприємства, гарантують їх економічну безпеку. Тому від 

організації обліку виробничих запасів залежить 

конкурентоспроможність підприємства, точність визначення його 

результатів діяльності, висвітлення інформації про фінансовий стан та 

ефективність роботи підприємства в цілому.  

Виклад основного матеріалу. Виробничі запаси є 

об’єктивною необхідністю на підприємствах. Ця необхідність 

зумовлена закономірностями руху матеріалів з джерел їх 

надходження. З одного боку, сформовані виробничі запаси 

забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності 

підприємства, гарантують його економічну безпеку, з іншого – 

виробничі запаси на рівні великих промислових підприємств 

потребують великих капіталовкладень, тому від організації їх обліку 

та аналізу залежить точність визначення прибутку підприємства, його 

фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому 

ефективність роботи підприємства.  

Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, 

перш за все, необхідно дати відповідь на ряд запитань: коли, звідки, 

скільки і на яку суму надійшли запаси, як виконуються програми 

постачання; кому, коли і скільки відпущено запасів; як виконується 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-р
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-р
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програма виробничого споживання; який залишок по окремих видах 

запасів і як дотримуються встановлені ліміти тощо.  

Як показує практичний досвід, проблеми обліку виробничих 

запасів існують, зокрема, запущеність обліку, яка призводить до 

великих затрат запасів і втрат виробництва в цілому. На даний момент 

залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з 

розробкою науково обґрунтованої системи обліку використання 

виробничих запасів.  

Можна виділити наступні проблемні аспекти щодо обліку 

виробничих запасів: складність визначення справедливої вартості 

запасів, що полягає у використанні підприємствами бартерного 

обміну, більше того, обміну на неподібні активи; низький рівень 

оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими 

запасами підприємств [1].  

Для правильної організації обліку виробничих запасів, 

достовірної інформації про їх наявність та рух на підприємстві, перш 

за все, необхідно дати відповідь на ряд запитань: звідки, коли, скільки 

і на яку суму надійшли запаси, як виконуються програми постачання; 

кому, коли і скільки відпущено запаси; як виконується програма 

виробничого споживання; який залишок окремих видів запасів; на 

скільки правильно розраховані ліміти використання запасів і як їх 

дотримуються.  

Важливе значення для правильного обліку має також порядок 

оцінки запасів. В обліку запаси відображаються за первісною 

вартістю. Відповідно до П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, 

придбаних за плату, є собівартість, яка складається із таких фактичних 

витрат [3]:  

- сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику 

(продавцю) за вирахуванням непрямих податків;  

- сум ввізного мита;  

- сум непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і 

не відшкодовуються підприємству;  

- транспортно-заготівельних витрат;  

- інших витрат. 

Необхідними передумовами правильної організації обліку 

запасів є:  

- раціональна організація складського господарства;  

- розробка номенклатури запасів;  
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- наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  

- правильне групування (класифікація) запасів;  

- розробка норм витрачання запасів [4].  

Цю інформацію своєчасно та в повному обсязі може надати 

правильно організований бухгалтерський облік, який слід розглядати 

як елемент господарської інформаційної системи.  

Висновки і пропозиції. Кожне підприємство зацікавлене в 

створенні конкурентоспроможної продукції та її реалізації на ринку. 

Виробничі запаси відіграють важливу роль у забезпеченні 

безперервного виробничого процесу та своєчасному продажі 

продукції. Тому своєчасний та достовірний облік на підприємстві є 

невід’ємною частиною управління.  
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Анотація. У статті розглянуто облікове забезпечення процесів 

інтеграції в бурякоцукровому виробництві та обґрунтувано перспективи 

розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні. 



 

145 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

Ключові слова: інтеграція, бурякоцукрове виробництво,облік, 

інформаційне забезпечення. 

Бухгалтерський облік — це процес безперервного виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 

передачі інформації у вартісному вигляді про господарську діяльність 

підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень [3]. 

Головною метою бухгалтерського обліку в бурякоцукровому 

виробництві визначено виробництво необхідної для управління 

інформації про стан об’єктів, якими управляють та які 

використовують у практичній діяльності під час планування, 

контролю, аналізу й регулювання виробничо-господарської діяльності 

бурякоцукрового виробництва. 

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво 

продукції (робіт, послуг) призначено рахунок 23 «Виробництво». 

Синтетичний облік процесу виробництва здійснюють на таких 

рахунках: 23 «Виробництво», до якого відкривають субрахунок 231 

«Рослинництво». За економічним змістом він належить до групи 

рахунків господарських процесів, за призначенням і структурою — до 

групи операційних, калькуляційних рахунків. 

Субрахунок 231 активний на початок року, активно-пасивний 

— протягом року.  

На дебеті субрахунку 231 «Рослинництво» обліковують: 

— витрати минулого року під урожай поточного року;  

— витрати поточного року під урожай поточного року; 

— витрати поточного року під урожай майбутнього року. 

До субрахунку 231 «Рослинництво» відкривають аналітичні 

рахунки в розрізі окремих культур.  

Для буряківництва, за нашими судженнями ми пропонуємо 

обліковувати витрати та вихід продукції на рахунку 231/7 

«Буряківництво». 

За кредитом субрахунку 231 «Рослинництво» протягом 

звітного періоду відображають оприбуткування сільськогосподарської 

продукції від урожаю за плановою собівартістю. Також, 

сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні 

оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані 

витрати на місці продажу або за виробничою собівартістю. 
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Також важливо відзначити, що для обґрунтування перспектив 

розвитку бурякоцукрового виробництва доцільно використовувати 

балансові розрахунки попиту і пропозиції на ринку цукру.  

Реалізація заходів повинна забезпечити збалансованість як 

попиту й пропозиції цукру, так і платоспроможності. Урахування 

можливостей і потреб визначають за критичною і раціональною 

межами, необхідним і проектним рівнями. 

Для успішного розвитку виробництва необхідно 

вдосконалення технології вирощування цукрових буряків та 

сировинних зон цукрозаводів.  

Тут потрібна допомога держави щодо ліквідації диспаритету 

цін на техніку, пальне і мастила, добрива та буряки і цукор, 

регулювання випуску й продажу їх.  

Зі свого боку, товаровиробникам необхідно застосувати 

прогресивні технологічні рішення.  

Важливим чинником підвищення ефективності 

бурякоцукрового виробництва є відновлення системи вітчизняного 

насінництва,  адже насіння вітчизняної селекції більш стійке до 

зараження й життя. 

Організаційно-правовими формами інтеграції в 

бурякоцукровому виробництві на сучасному етапі є товариства з 

обмеженою відповідальністю, відкриті та закриті акціонерні 

товариства, агропромислові асоціації, корпорації, холдингові компанії, 

концерни на базі кількох цукрових заводів і бурякосійних аграрних 

формувань [2].  

Важливу роль формування та утвердження єдиного 

конкурентоспроможного національного ринку сільськогосподарської 

продукції; визначення перспектив розвитку виробництва; захист і 

підтримка вітчизняного сільськогосподарського виробництва; 

перетворення бурякоцукрового виробництва у пріоритетний сектор 

економіки; структурна перебудова; лібералізація господарських 

ринків; демонополізація сфери виробництва, формування ефективної 

виробничої інфраструктури; проведення земельної реформи; адаптація 

сільськогосподарського виробництва до вимог світового ринку; 

розвиток соціальної інфраструктури села. 

Згідно наших досліджень було запропоновано організацію 

агропромислового формування холдингового типу (агрохолдинг) на 

базі підприємств бурякоцукрового виробництва. Таке агропромислове 
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об’єднання  забезпечить технічну, організаційно-управлінську, 

економічну єдність і безперервність етапів виробництва, заготівлі, 

транспортування, зберігання, переробки та реалізації бурякоцукрової 

продукції. Без ефективної системи обліку інтеграція функцій 

управління не може забезпечувати вирішення завдань, оскільки облік 

діяльності відокремлених структурних підрозділів ведеться 

диференційовано, а результат залежить від спільних зусиль. 

Територіальна розосередженість господарств, галузевих 

особливостей управління інтегрованим формуванням потребує 

побудови такої системи   обліку,  яка  зможе   надати  інформацію   

всім    рівням     управління, виходячи з потреб і якості [1].  

Запропоноване управління інтегрованим формуванням 

інформаційного забезпечення подано на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Управління інтегрованим формуванням інформаційного 

забезпечення 
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Застосування моделі дозволить врахувати особливості організації 

звітності, починаючи від сільськогосподарських підприємств і 

закінчуючи формуванням показників про діяльність всього 

інтегрованого формування. 

Особливості управління інтегрованим формуванням зумовили 

розробку системи звітності структурних одиниць холдингу, яка 

забезпечить інформацію всім рівням управління, виходячи з потреб і 

якості. Наші пропозиції дозволять погоджувати інтереси різних рівнів 

управління, що  забезпечить досягнення високих результатів 

інтеграції. 
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Анотація. у статті висвітлюється економічний зміст електронних 

грошей, їх функції, властивості, переваги та недоліки використання 

електронних грошей. 

Ключові слова: електронні гроші, платіжні системи, фіатні 

електронні гроші, нефіатні електронні гроші. 

Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки в 

Україні, розвиток фінансово-господарських зв’язків між суб’єктами 

підприємницької діяльності, поява новітніх форм платіжних засобів, 

упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність 

удосконалення обліку. Його реформування покликане адаптувати 

вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити 

якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та 

довгостроковій перспективі. Саме електронні гроші, як і на даний 
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момент набувають все більшого поширення, мають всі шанси стати 

найважливішою ланкою системи кругообігу ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Термін «електронні гроші» є 

відносно новим і часто застосовується для позначення широкого 

спектру платіжних інструментів (цифрові гроші, цифрова готівка, 

електронна готівка, інтернет гроші, кібергроші, інш.), заснованих на 

інноваційних технологічних рішеннях. 

Вже кілька років в Україні діє система оплати електронними 

грошима на програмній основі і за допомогою карток. Електронні  

гроші - зручний розрахунковий засіб, за допомогою якого можна 

придбавати товари, сплачувати послуги, отримувати оплату за 

виконану роботу, не відходячи від комп’ютера. Такі операції стали 

реальними завдяки появі електронних платіжних систем. Початок 

цьому було покладено трохи більше 10 років тому, коли й виникло 

саме поняття «електронні гроші». Їхнім «батьком» став Девід Чаум 

(David Chaum), професор Каліфорнійського університету, який у 

рамках системи DigiCash вперше почав випуск електронної готівки. 

Відтоді у світі з’явилися багато десятків електронних платіжних 

систем [3, с.21].  

Можна виділити дві головні, притаманні електронним грошам, 

характеристики, наявність яких дозволяє стверджувати, що 

електронний платіжний інструмент можна віднести саме до 

електронних грошей: 

- він повинен виконувати функцію грошей, принаймні, функції 

міри та еквіваленту  вартості та засобу обігу / платежу, а також (як 

похідну від перших двох) функцію засобу накопичення; 

- він має існувати в електронній формі (непаперовій формі) і 

відрізнятися від традиційних банківських рахунків та цінних паперів 

(та інструментів управління ними) [4, с.199]. 

Якщо спиратись на визначення електронних грошей, прийняте в 

Європейському Союзі та подібне до нього в Сполучених Штатах 

Америки, то електронні гроші повинні мати такі характеристики: 

-  мати здатність до накопичення та підрахунку балансу, а отже-

мати певну монетарну вартість (тобто вартість, виражену в певній 

валюті); 

-  прийматися економічними агентами (як фізичними, так і 

юридичними особами) для розрахунків; 
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-  бути зобов’язанням емітента, що надходить в обіг лише після 

його обміну на традиційні гроші в обсязі не меншому, ніж емітована 

грошова вартість, а також бути об’єктом зворотного обміну за першою 

вимогою їх власника. 

-  зберігатися в електронному вигляді або на фізичному 

пристрої (такому, як старт-карта, телефон або комп'ютер тощо) у 

володінні власника таких грошей, або віддалено на сервері. 

В цілому електронні гроші в світі є відносно молодим та 

платіжним інструментом, застосування якого сильно відрізняється від 

країни до країни, але який в цілому ще не набув широкого 

розповсюдження. 

При цьому, розвиток електронних грошей у світі має чітко 

виражені географічні особливості. Традиційно найбільший розвиток 

електронні гроші (як й інші інноваційні платіжні інструменти) 

отримали в економічно розвинених країнах, де спостерігається 

розвиток сучасних платіжних інструментів та технологій як таких, а 

саме ‐ у Сполучених Штатах, Європейському Союзі, Японії та інших 

розвинених країнах Азії) Південна Корея, Сінгапур, Гонконг тощо) [3, 

с.22]. 

За даними БМР (банку міжнародних розрахунків) електронні 

гроші найбільш інтенсивно використовуються саме в Азії, значно 

випереджаючи інші країни. 

Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими 

особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї 

особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі (Закон 

України «Про платіжні системи та переказ коштів») [1].   

 Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж 

емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента («Положення 

про електронні гроші в Україні») [2]. 

Відповідно до своєї фізичної сутності, електронні гроші 

представляють собою файл (спеціалізовані електронні імпульси), що 

містить число, яке характеризує (відповідає) величині грошей, що 

знаходяться в розпорядженні власника. Такий файл створений 

кредитною організацією і зберігається на накопичувачах (в пам'яті) 

комп'ютера користувача, а відповідно, дані цього файлу передаються 
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на інший комп’ютер за допомогою телекомунікаційних зв’язків та 

інших електронних засобів передачі інформації. 

З юридичної точки зору електронні гроші – зобов’язання банка-

емітента, якому кореспондується право вимоги до власника таких 

електронних грошей щодо їх погашення (обміну на готівкові чи 

безготівкові гроші).  

Таким чином можна простежити внутрішнє протиріччя 

електронних грошей, яке полягає в тому, що з одного боку вони є 

засобом платежу, а з іншого – зобов’язанням, яке підлягає виконанню 

у звичайних не електронних грошах. 

Використання електронних грошей відбувається за допомогою: 

- комп'ютерних мереж; 

- Інтернету; 

- платіжних карт;  

- електронних гаманців;  

- пристроїв, що працюють з платіжними картами (банкомати, 

POS-термінали, платіжні кіоски і т. д.) 

Для обліку електронних грошей передбачено 

окремий субрахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в 

національній валюті» в складі рахунку 33  «Інші кошти». 

На субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній 

валюті» відображаються операції з електронними грошима, які 

здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно 

до нормативно-правових актів Національного банку України та 

правил використання електронних грошей, узгоджених з 

Національним банком України. 

Висновки і пропозиції. Отже, результати дослідження 

показали, що електронні гроші є новим об’єктом бухгалтерського 

обліку, який має ряд специфічних особливостей, зумовлених 

технологією проведення розрахунків в мережі Інтернет. 

Впровадження у практику нового субрахунку 335 „Електронні гроші, 

номіновані в національній валюті” не вирішило суперечностей в 

питаннях сутності та обліку електронних грошей. Суворі обмеження 

для їх використання підприємствами стримують розвиток 

електронних платежів, ділової активності суб’єктів ринку, зручності 

та мобільності ведення бізнесу. У подальшому необхідно 

застосовувати досвід розвинених країн у формуванні напрямів 
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удосконалення обліку електронних грошей суб’єктами 

господарювання в Україні.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність тотального управління 

якістю та основні його системи, а  також основні переваги його 

впровадження. 

Ключові слова: міжнародна корпорація, міжнародні стандарти, 
тотальне управління якістю. 

Постановка проблеми. Європейський ринок вимагає від 

виробників якісної продукції. Зростання конкуренції на ринку 

спонукає до докорінної зміни управління процесом підвищення якості 

з боку держави, власників, керівників та персоналу підприємств.  

Досягти цього результату можна за рахунок безперервного 

вдосконалення якості прийняття та виконання управлінських рішень 

на основі впровадження системи TQM або ж тотального управління 

якістю. 

Виклад основного матеріалу.Тотальне управління якістю 

(TQM) ― це концепція, що передбачає всебічне та добре 

скоординоване використання систем і методів управління якістю у 

всіх сферах діяльності від досліджень і розробок до післяпродажного 
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обслуговування при участі керівництва та службовців усіх рівнів і при 

раціональному використанні технічних можливостей підприємства.[1] 

Вперше була запроваджена у Японії. Однак, як концепція 

загального управління була сформована американським ученим 

А.Фейгенбаумом у 1950 році.  

TQM формує сукупність поглядів на менеджмент 

підприємства, знаходиться у постійному розвитку і орієнтується на 

пошук підходів до забезпечення якості діяльності організації в цілому. 

Це найбільш досконала система управління якістю, яка зорієнтована 

на зменшення браку, запобігання випуску неякісної продукції.[2] 

Система тотального управління передбачає:  

розробку внутрішньої політики в області якості, планування 

виробничого процесу, оцінку готової продукції, використання 

інформації про якість, контроль випробувальної апаратури;  

залучення працівників всіх підрозділів при формуванні 

політики якості підприємства, підвищення їх кваліфікації, створення 

комфортних і безпечних умов праці, реалізації творчого потенціалу з 

метою підняття рівня зацікавленості та задоволеності працівників, 

створення системи матеріального стимулювання шляхом підвищення 

заробітної плати, розвиток соціальної сфери; 

підвищення продуктивності, зниження собівартості за рахунок 

оптимізації виробничих витрат та зменшення непродуктивних витрат, 

оптимальне використання ресурсів та технічних засобів; 

 визнання та задоволення явних і можливих вимог споживачів, 

вчасне постачання продукції;  

розвиток співробітництва та партнерства, участь у 

національних та міжнародних конкурсах та тендерах з метою 

покращення іміджу підприємства на внутрішньому та зовнішньому 

ринку; 

постійне удосконалення виробництва у всіх сферах його 

діяльності на основі результатів проведеної самооцінки.[3] 

Особливість загального управління якістю (TQM) полягає в 

тому, що в діяльності підприємств якість ставиться на перший план, і 

весь персонал залучається до забезпечення необхідної якості товарів 

або послуг. 

Міжнародні корпорації створюють і вдосконалюють свої 

системи тотального управління якістю продукції на основі 

національних, регіональних чи міжнародних систем тотального 
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управління якістю. Серед національних систем якості найвідомішими 

є американська премія Болдриджа (Malkolm Baldrige Nationall analitu 

Award) та японська премія Демінга (Deming Prize).  

Серед переможців премії М. Болриджа такі відомі корпорації, 

як Motorola (1988), IBM Rochester (1990), AT&T Universal Card 

Services (1992) та ін. Зокрема, компанії Motorola завдяки підвищенню 

якості продукції вдалось заощадити понад   125 млн. дол. Чимало 

підприємств цієї компанії в інших країнах було сертифіковано за 

стандартами ІSО-9000. Першим із них виявився завод з випуску 

апаратури для стільникового телефонного зв’язку у Великобританії, 

який отримав сертифікат відповідності ІSО-9000 в 1991 р. 

Першими лауреатами премії Демінга стали відомі японські 

корпорації «Тойота», «Соні», «Міцубісі», «Тошиба». Згодом до них 

приєднались інші провідні автомобільні корпорації, компанії з 

виробництва побутової електроніки, годинників. 

Прикладом регіональної системи управління якості є 

поширена Європейська премія якості (EuropeanQuality Award), яка 

заснована Європейським фондом управління якості (ЄФУЯ) в 1991 р. і 

підтримується Європейською комісією.  

Дана модель визнає існування багатьох підходів для 

досягнення стабільної досконалості в усіх аспектах діяльності. Ідея 

моделі грунтується на тому, що високі ділові результати компанії 

невід'ємні від задоволення споживачів і персоналу та позитивного 

впливу на суспільство на основі розвитку лідерства у трьох ключових 

напрямах: 

·    управління персоналом; 

·    розроблення і реалізація належної сучасної політики і 

стратегії; 

·    раціональне використання ресурсів, які визначають 

бізнесові результати через постійне вдосконалення продажу й 

обслуговування продукції та послуг. 

Перша Європейська премія якості була присуджена 

європейській філії корпорації Хеrох у 1992 р., яка отримала в 1989 р. 

премію Болдриджа завдяки розробленню в 1982–1984 рр. і 

впровадженню в 1984–1988 рр. програми «Лідерство через якість». 

Варто зазначити також отримання Європейської премії якості 

фінською компанією Nokia Mobile Phones, Europe & Africa в 2000 р. — 
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найбільшим виробником мобільних телефонів, яка в 1991 р. отримала 

Фінську національну нагороду з якості.[4]  

На підприємствах нашої держави реалізація концепції 

тотального управління здійснюється переважно за допомогою 

впровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000, у яких зібраний 

кращий міжнародний досвід по створенню сильного 

конкурентоспроможного підприємства. Але існують труднощі 

впровадження загального управління якістю в Україні, серед яких 

можна виокремити наступні: 

— невисокий рівень освіти та підготовки фахівців у сфері 

якості, що є стержнем усіх інших перешкод для впровадження TQM; 

— відсутність чіткого контролю за виконанням всіх умов TQM 

і при цьому втрачання синергетичного ефекту; 

— відсутність коштів для повного охоплення системи тощо[5]. 

Світовий досвід показує, що звичайно після впровадження 

систем загального управління якістю через кілька років підприємства 

досягають: збільшення реалізації продукції на 25-30 %, розширення 

ринку збуту на 10-11%, зменшення витрат на продукцію на 45-55%. 

Можливі переваги впровадження[6]: 

— сприяє більш тривалому успіху і захисту в конкуренції; 

— зменшує попит на імпортну аналогічну продукцію; 

— сприяє підвищенню організаційно-технічного рівня 

виробництва; 

— підвищення продуктивності праці працівників та зростання 

ефективності їх стимулювання; 

— підвищує якість управлінських рішень тощо. 

Висновки і пропозиції. Отже, впровадження концепції TQМ 

на підприємствах сприяє стабільності попиту, зростанню прибутків, 

отриманню конкурентних переваг на ринку, однак для цього 

необхідно сформувати високий рівень культури, свідомості та 

відповідальність власників та керівників перед суспільством. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день досить 

важливою і актуальною для підприємств аграрного сектору України 

являється проблема визначення основних складових механізму 

управління трансакційними витратами, через те що, з розвитком 

інституціонального середовища ми бачимо зростання питомої ваги 

даних витрат в загальній сукупності витрат. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження трансакційних 

витрат за сучасних умов розвитку ринкового господарства 

залишається надзвичайно актуальним, через те, що вченим так і не 

вдалося дійти спільної думки щодо того, що все ж таки доцільно 

відносити до трансакційних витрат. На даному етапі розвитку 

економічних відносин залишається відкритим питання стосовно того, 

в якому випадку зростання трансакційних витрат є корисним для 

підприємства, а в якому випадку такі витрати мають негативний вплив 

на суб’єкти господарювання [1]. 

Недосконале управління витратами підприємства, в тому числі 

і трансакційними, може призвести до загрози неплатоспроможності 

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/12226/1/Luchishyna.pdf
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=403&article=21044
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підприємства, погіршення його фінансової безпеки, руйнування 

стратегічного потенціалу. Тому, від ефективності системи управління 

витратами напряму залежить прибутковість підприємства, 

стабільність його розвитку та дотримання встановлених цілей [3]. 

Агрохолдинги з позиції теорії трансакційних витрат 

формуються з метою економії трансакційних витрат, пов'язаних з 

веденням господарської діяльності. Економічне середовище в Україні 

сприяє надмірному зростанню трансакційних витрат (як формальних, 

так і неформальних), тому виникнення агрохолдингів на вітчизняних 

теренах є об'єктивною реакцією суб'єктів господарювання на 

труднощі функціонування в недосконалому інституційному 

середовищі. 

Особливості трансакційних витрат агрохолдингів пов’язані з 

функціональними порушеннями паритетності економічних 

взаємовідносин аграрних підприємств з контрагентами інших секторів 

економіки. На підставі узагальнення наукових поглядів вітчизняних і 

закордонних авторів ідентифіковано домінантні характеристики 

трансакційних витрат, а саме:  

1) їх виникнення пов’язано з глобалізацією інформаційного 

простору і необхідністю нормативно-правового забезпечення ринкової 

взаємодії;  

2) сутність економічних витрат, що передбачає розподіл на 

втрати і видатки, які необхідні для попередження та/або подолання 

цих втрат;  

3) інституційна природа явища, тобто обумовленість існування 

трансакційних витрат факторами загальнонаціонального характеру. 

Сьогодні агрохолдинги та й підприємства в сфері АПК в 

цілому не надають належної уваги виділенню та класифікації 

трансакційних витрат, їх обліку [4]. Прийняття ними управлінських 

рішень щодо проведення тих чи інших операцій( наприклад 

одержання лізингу на основні засоби сільськогосподарського 

призначення) відбувається в умовах неповної та неоднорідної 

інформації про послугу, товар чи потенційного постачальника, що 

свідчить про недосконалість ринкового середовища. Тому 

агрохолдингам доводиться нести витрати на збір та оцінку інформації 

про стан та тенденції ринків техніки та обладнання , фінансових 

послуг, розробку бізнес – плану, пошук партнера та оцінку його 

репутації тощо. Нерідко інформація з різних джерел може носити 
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суперечливий характер, бути недостовірною. Зменшити цей вид 

трансакційних витрат агрохолдинг зможе через аналіз реклами, 

ділової репутації, а також за допомогою бірж. 

Методика регулювання трансакційних витрат агрохолдингів 

ґрунтується на застосуванні класифікації, що дозволяє врахувати 

специфіку АПК та забезпечує можливість безпосереднього впливу на 

процес управління трансакційними витратами. Вона включає 

внутрішньовиробничі трансакційні витрати, зовнішні трансакційні 

витрати і трансакційні витрати у формі недоотриманої виручки.  

Ці витрати виникають у випадках втрати агрохолдингами 

частини виручки внаслідок розбіжностей у визначенні якісних 

показників продукції, що реалізується, реалізації продукції в терміни і 

за цінами на шкоду власній вигоді, а також у разі втрати продукції у 

фізичному об’ємі в процесі реалізації [2]. 

Розглянемо найважливіші види трансакційних витрат в 

діяльності агрохолдингів : 

1.Витрати на комунікацію: на телефонний зв’язок, на інтернет, 

на поштові послуги. 

2. Витрати на отримання інформації про економічне 

середовище: на участь у семінарах, виставках, ярмарках, на 

передплату газет, журналів та ін. видань, на дослідження ринку. 

3. Витрати на ведення переговорів та укладання договорів: на 

організацію зустрічей, на сувеніри, подарунки, на охорону зустрічі 

(якщо таке має місце). 

4. Витрати на обслуговування контрактів: на доставку продукції, 

витрати, передбачені умовами контракту як обов’язкові для 

підприємства, знижки, надані підприємством покупцям. 

5. Витрати на самоконтроль: на аудит, на послуги оцінки, на 

інвентаризацію. 

6. Витрати власної опортуністичної поведінки : сплата штрафів, 

сплата пені, витрати через порушення умов контракту. 

7. Витрати на захист від опортуністичної поведінки: створення 

резерву сумнівних боргів, страхування від дій опортуністичного 

характеру, на захист інформації, витрати на охорону підприємства. 

Також важливим питанням щодо оптимізації трансакційних 

витрат є відображення їх в обліку для простеження та необхідне 

зменшення або навпаки збільшення для покращення роботи 

агрохолдингів. 
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Вітчизняними науковцями пропонуються різні варіанти 

бухгалтерського відображення трансакційних витрат з використанням 

відповідних рахунків бухгалтерського обліку. Як правило, 

рекомендується вести облік трансакційних витрат на окремому 

рахунку 8-го класу, або формувати рахунок-екран, транзитний або 

спеціальний рахунок [5]. 

Висновки і пропозиції.  Управління трансакційними 

витратами агрохолдингів є важливою проблемою, оскільки, на 

сьогоднішній день займають велику частку в загальній сукупності 

витрат,  а їх недосконале управління може призвести до 

неплатоспроможності підприємства в майбутньому. 

Для того, щоб уникнути небажаних для агрохолдингів 

результатів діяльності необхідно здійснювати облік трансакційних 

витрат. 

Саме тому, нами була запропонована форма ведення 

трансакційних витрат у вигляді Журналу реєстрації трансакційних 

витрат (табл), що дасть змогу відстежувати здійснені нами витрати, в 

розрізі статей витрат на певну дату, і допоможе здійснювати аналіз 

ефективності здійснення тих чи інших витрат для конкретного 

підприємства. 

Таблиця  

Журнал реєстрації трансакційних витрат 
№ 

п/п 
Дата 

Стаття трансакційних 

витрат 
Сума, грн. 

Підтверджувальний 

документ 

1.     

2.     
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звітності, а також встановлено взаємозв'язок з національними 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
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бухгалтерського обліку. 

Постановка проблеми. Найбільш важливим джерелом 

сучасної системи інформаційного забезпечення процесу прийняття 

економічних рішень є фінансова звітність.  

За останні роки у науковій літературі з’явилося чимало 

публікацій, присвячених характеристиці фінансової звітності. Але для 

проникнення у сутність звітності сучасного підприємства чи 

організації, необхідно розглянути історичний аспект розвитку 

фінансової звітності, яка пов’язана з низкою передумов. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність ведення 

фінансової звітності починає простежуватися в економічній літературі 

з кінця ХІ – поч. ХVIII ст. Зокрема, у трактаті ХІ «Про рахунки й 

записи», книги «Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції й 

відносини» Лука Пачолі при визначенні  фінансового результату, як 

узагальнюючого показника виділяє основним прибуток [1, с. 224-225]. 

Подальше становлення звітності пов’язано з відомим у Франції 

Законом «Про торгівельне право», який отримав назву «Кодекс 

Соварі» (1673 р.). На думку Ж. Соварі, звітність повинна відображати 
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дохід підприємця за рік та відсутність фактів розкрадання доходів 

працівниками. Отже, фінансова звітність починає виконувати 

контролюючу функцію, а не бути лише засобом збору та узагальнення 

інформації про результати діяльності суб’єкта господарювання. 

Найбільшого розвитку питання формування звітності набули в 

ХІХ ст. В цей період закріпилися правила подання фінансової 

звітності. О. М. Мінаєва, досліджуючи історичний генезис 

становлення фінансової звітності, виділяє три етапи [2, с. 37-41]: 

1) поч. ХІХ ст. – поява бухгалтерського балансу і 

подвійного запису. В цей час формується юридичний напрям ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, в основу 

якого було покладено, що облік – це реєстрація прав та обов’язків 

власника, причому центром такої системи є рахунок капіталу; 

2) друга половина ХІХ – поч. ХХ ст. – складовою 

частиною бухгалтерського законодавства стає звіт про прибутки і 

збитки. При цьому висуваються вимоги належного ведення рахунків, 

складання та перевірки балансу. Однак питання уніфікації фінансової 

звітності з огляду на різні індивідуальні особливості окремих 

підприємств залишалося не вирішеним; 

3) ХХ ст. – перегляд змісту та методології формування 

фінансової звітності відповідно до загальносвітової тенденції у 

формуванні глобальної економіки в умовах конкуренції. Виникають 

передумови формування міжнародних стандартів, розвитку глобальної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Розробка Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 

МСФЗ) починається в 60-і роки ХХ ст. під егідою Центра ООН з 

транснаціональних корпорацій [3, с. 15]. МСФЗ були розроблені з 

метою гармонізації стандартів бухгалтерського обліку і облікових 

політик, які застосовуються в різних країнах, а також для досягнення 

можливості порівняння різних підприємств. 

Необхідно відзначити, що МСФЗ належать до 

англосаксонської традиції фінансового обліку та характеризуються як 

стандарти, що ґрунтуються на принципах. Це означає, що МСФЗ не 

деталізують всі процедури та етапи фінансового обліку, надаючи 

перевагу довірі до професійної самостійності бухгалтерів, службовому 

сумлінню та особистим професійним судженням. 

Це підтверджує доцільність наближення правил складання 

фінансової звітності в Україні до МСФЗ. Враховуючи це, 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 

24.10.2007 р. за № 911-р було ухвалено Стратегію застосування МСФЗ 

в Україні, з метою удосконалення системи бухгалтерського обліку в 

Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та 

законодавства Європейського Союзу.  

Але все ж таки, підходи до формування фінансової звітності в 

Україні потребують подальшого вдосконалення. Враховуючи це, 

Україна разом з Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією та 

Молдовою стала країною-учасником нової програми Зміцнення 

аудиту та звітності в країнах Східного партнерства, яку розпочато 

Світовим банком.  Ця Програма призначена для надання допомоги 

країнам-учасницям у створенні ефективної і сталої бази 

бухгалтерського обліку та аудиту, що відповідає вимогам 

міжнародних стандартів і враховує вимоги системи законів і правил 

[5]. 

Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день МСФЗ є 

найперспективнішою системою обліку масового застосування, 

введення та використання підприємствами різних країн світу. 

Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно з МСФЗ, 

роблять її більш адекватною і здатною відображати істинний 

майновий стан організації.  

  
Список використаних джерел: 

1. Чалая Г. О. Проблема походження звітності / Г. О. Чалая // Наука 

і правоохорона. – 2013. – № 3 (21). – С. 223-229. 

2. Мінаєва О. М. Правове регулювання податкового обліку : дис. 

Канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Мінаєва. – Харків, 2007. – 201 с. 

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами / І. В. Жолнер // навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 368 с. 

4. Прес-реліз. Світовий банк допомагає поліпшити фінансову 

звітність в Східній Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2013/10/01/world-bank-helps-

improve-financial-reporting-in-eastern-europe 

 
 
 



 

163 Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності                          
071 «Облік і оподаткування  

ПРАКТИКА ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ 

Харина Ольга 

  Львівський національний аграрний університет 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Андрушко Р. П. 

 
Анотація. У статті розглянуто особливості обліку  довгострокових 

зобов’язань за національними та міжнародними стандартами, подана їх 

оцінка.  Обгрунтовано пропозиції щодо методичного забезпечення обліку 

довгострокових зобов’язань. 
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довгострокова заборгованість, міжнародні стандарти обліку . 

Постановка проблеми. Практично кожне підприємство, що 

займається виробництвом продукції має  зобов’язання, термін яких є 

більший одного року.  Зобов’язання підприємства входять до складу 

пасивів підприємства і є досить вагомими в його формуванні, оскільки 

відношення зобов’язань підприємства до його активів показує 

фінансову стійкість, незалежність та можливість виживання на ринку. 

Відсутність оперативного контролю за зобов’язаннями 

підприємства та їх аналізу може привести до значних збитків та навіть 

банкрутства.  

На даний час дуже важливим є питання визначення вартості 

зобов’язань, за якою вони відображаються в балансі. Особливо це 

стосується довгострокових зобов’язань, по яких нараховуються 

відсотки. В п. 10 П(С)БО 11 з цього приводу сказано, що такі 

зобов’язання відображаються в балансі за теперішньою їхньою 

вартістю. 

Саме належна організація обліку довгострокових зобов’язань 

дає змогу достовірно оцінити фінансовий стан підприємства, 

визначити його стійкість  та незалежність.  

Виклад основного матеріалу. Для досягнення своєї мети - 

максимізації прибутку, підприємству не рідко доводиться залучати 

додатковий позиковий капітал. 

 Підприємствам необхідно вести облік даних та узагальнення 

інформації про заборгованість підприємства банкам за отриманими 

від них кредитами, яка не є поточним зобов'язанням (заборгованість, 

яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу 

підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); 
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заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залучення позикових 

коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суми 

податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах 

внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами 

оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й 

розповсюдженими облігаціями. 

 Питанням організації обліку зобов’язань, в тому числі 

довгострокових, присвячені праці таких вітчизняних науковців як 

Сльозко Т.М., Лень В.С., Островерха Р.Е., Власова І.О. Значну увагу 

приділено організації обліку кредитних операцій та розрахунків з 

використанням векселів.  

Проблемам гармонізації обліку національних з міжнародними 

стандартами займалися Ф. Бутинець, В. Качалін, С. Голов, В. 

Костюченко, І.Бланк, В. Швець та ряд інших дослідників. 

Поняття зобов’язань в міжнародних і національних стандартах 

практично ідентичне: «зобов’язання – це теперішня заборгованість 

підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення 

якої, як очікується, спричинить вибуття з підприємства ресурсів, які 

втілюють у собі економічні вигоди» [1]. 

Це визначення є дуже важливим, оскільки визначає ті 

характеристики зобов'язань, які впливають на визнання цієї позиції як 

такої. Залежно від варіювання цих характеристик заборгованість може 

бути визнана і відображена як зобов'язання або ні, можуть 

змінюватись оцінка та характеристика зобов'язань на момент 

здійснення бухгалтерських записів і складання фінансової звітності, та 

у майбутньому. З іншого боку, правила обліку зобов'язань є дуже 

тісно пов'язаними з іншими положеннями бухгалтерського обліку.  

Тому уникнути проблем з обліком зобов'язань неможливо не 

побудувавши відповідним чином інші елементи облікової системи, 

такі як, наприклад, облік доходів та витрат, облік активів тощо. 

          Згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання», до довгострокових 

зобов'язань належать [3]: 

 довгострокові кредити банків; 

 інші довгострокові фінансові зобов'язання; 

 відстрочені податкові зобов'язання; 

 інші довгострокові зобов'язання. 

Основними видами довгострокових зобов'язань у зарубіжних 

країнах є:  
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 зобов'язання за випущеними облігаціями, 

 векселі до сплати,  

 зобов'язання з фінансового лізингу,  

 пенсійні зобов'язання тощо [1]. 

Найбільш розповсюдженими видами довгострокових 

зобов'язань є кредити та позики зі строком погашення більше одного 

року; векселі, видані зі строком погашення більше одного року; 

облігації випущені на строк понад один рік; відстрочені податкові 

зобов'язання. [4]. 

Розрахунок потреби в обсягах коротко- і довгострокових 

позикових коштів ґрунтується на цілях їхнього використання в 

майбутньому періоді. На довгостроковий період (понад 1 рік) позикові 

кошти залучаються, як правило, для розширення обсягу власних 

основних засобів і формування відсутнього обсягу інвестиційних 

ресурсів (хоча при консервативному підході до фінансування активів 

позикові засоби на довгостроковій основі залучаються і для 

забезпечення формування оборотного капіталу). 

Дуже важливим є питання визначення вартості зобов’язань, за 

якою вони відображаються в балансі. Особливо це стосується 

довгострокових зобов’язань, по яких нараховуються відсотки. В п. 10 

П(С)БО 11 з цього приводу сказано, що такі зобов’язання 

відображаються в балансі за теперішньою їхньою вартістю. 

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів 

(за мінусом суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде 

необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності 

підприємства. 

У П(С)БО 31 «Фінансові витрати» зазначене поняття 

запозичення, яке включає в себе позики, векселі, облігації, а також 

інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань [5]. 

До довгострокових зобов’язань відносять також зобов’язання з 

фінансової оренди та оренди цілісних майнових комплексів. 

Методологічні  засади формування   у   бухгалтерському   обліку  

інформації  про  оренду необоротних активів та її розкриття у 

фінансовій звітності визначає П(С)БО 14 «Оренда», а у міжнародній 

практиці МСБО 17 «Оренда». 

Згідно національного стандарту фінансова оренда  – це 

оренда,  що передбачає передачу орендарю всіх  ризиків  та  вигод,  

пов’язаних  з  правом  користування  та володіння активом.  
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Спільною рисою довгострокових зобов'язань є те, що їх 

погашення відбувається не раніше ніж через рік або після завершення 

операційного циклу. Тому ці зобов'язання використовуються як 

джерело фінансування довгострокових проектів підприємства. 

Характерною ознакою довгострокових зобов'язань є також те, 

що підприємство виплачує кредиторові не тільки суму заборгованості, 

але і відсотки за користування кредитом. Погашення довгострокових 

зобов'язань і сплата відсотків по них, в більшості випадків, 

здійснюється періодично на протязі усього терміну дії цієї 

заборгованості. В основному використання довгострокової 

заборгованості для фінансування проектів капітальних вкладень 

здійснюється прибутково, тобто дохід перевищує розмір виплат 

відсотків за цією заборгованістю. Але в окремих випадках, за умови 

дії несприятливих факторів, які спричиняють зниження 

прибутковості, дохід може бути меншим ніж розмір виплат відсотків 

за довгостроковою заборгованістю. У такому разі виплати відсотків за 

цією заборгованістю зменшують розмір дивідендів власників або 

величину активів підприємства. 

З метою захисту кредиторів від несплати довгострокової 

заборгованості у зарубіжній практиці процес оформлення цієї 

заборгованості досить формалізований і вимагає дотримання ряду 

умов та обмежень. Обмеження можуть стосуватися кількості 

дозволених до випуску облігацій, векселів, забезпечення їх активами 

підприємства, термінів дії облігацій І векселів, величини відсотків, які 

підлягають сплаті тощо. Ці умови зазначаються у вексельній угоді, в 

контракті на випуск облігацій чи іншому документі, який регулює 

випуск. Частина такої інформації підлягає також розкриттю у 

примітках до фінансових звітів. 

Управління довгостроковими боргами може доручатися також 

третім особам (довірителям), якими можуть бути банки, трастові 

компанії та інші фінансові установи. Це здійснюється, знову ж таки, з 

метою надання більших гарантій кредиторам щодо погашення 

довгострокових зобов'язань. 

Найбільш розповсюдженими способами залучення грошових 

коштів для фінансування довгострокових проектів підприємства є 

випуск довгострокових векселів або облігацій. Векселі можуть 

видаватись на строк до 10 років, а облігації - до 50 років. Залучення 

інвестицій шляхом виникнення боргових зобов'язань дає змогу 
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власникам зберігати контроль за діяльністю підприємства, оскільки 

кредитори (власники векселів і облігацій) на відміну від акціонерів-

власників, які володіють акціями, не отримують при цьому права 

голосу. Відсотки, нараховані за довгостроковими зобов'язаннями, 

відносяться на витрати підприємства, що дає змогу зменшувати 

оподатковуваний дохід, на відміну від дивідендів, які нараховуються 

за рахунок чистого прибутку. 

Дивіденди ж акціонерам виплачуються, в більшості випадків, 

за наявності достатньої суми грошових коштів. 

У зарубіжній обліковій практиці виникнення зобов'язань по 

пенсійних виплатах пов'язане з реалізацією програм пенсійного 

забезпечення працівників по закінченні трудової діяльності. Залежно 

від економічної сутності існує два види програм пенсійного 

забезпечення: програми з визначеним внеском і програми з 

визначеною виплатою. Заборгованість з пенсійних зобов'язань може 

відображатися в Балансі як коротко- або довгострокова, залежно від 

умов програм пенсійного забезпечення, які застосовуються на 

підприємстві. 

Відповідно правильна організація процесу внутрішнього 

контролю зобов'язань на підприємстві сприятиме чіткому 

документуванню розрахунків, своєчасній та повній реєстрації даних 

первинного обліку в регістрах, а також правдивому відображенню 

інформації щодо зобов'язань у фінансовій звітності. 

Висновки і пропозиції. Недоліками довгострокових 

зобов'язань є те, що незалежно від фінансового стану підприємства, 

сплати відсотків за ними повинні здійснюватись кожного періоду 

виплати і великі суми грошей повинні бути сплачені у період 

погашення основної суми боргу за ними зобов'язаннями (особливо за 

облігаціями). Це вимагає від керівництва дотримання оптимального 

співвідношення між величиною зовнішньої заборгованості і власного 

капіталу, щоб запобігти можливим випадкам банкрутства через 

неспроможність забезпечення цих платежів 

Використання та повернення кредитів потребує суворого 

контролю за їх станом та рухом, а для цього необхідні детальні дані по 

кожній позиції, про їх суму, строки повернення, нараховані проценти 

за користування. 

Згідно вище зазначеного можна зробити висновок,  що у 

національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
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зобов’язання, зокрема довгострокові, трактуються однаково, оскільки 

національні стандарти бухгалтерського обліку значною мірою 

ґрунтуються на міжнародних стандартах. Проте існують певні 

розбіжності щодо складу довгострокових зобов’язань, зумовлено 

історичним розвитком країн, встановленими принципами 

бухгалтерського обліку та станом фінансового ринку. 
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Анотація. Основні засоби формують матеріально - технічну базу 

підприємства. Від правильного визначення складових елементів обліку 
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амортизації основних засобів залежить процес іх відтворення та 

інформативного забезпечення внутрішнього контролю. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація, внутрішній контроль.  

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання 

перед вітчизняними підприємствами постає проблема оптимізації 

своєї діяльності та підвищення її економічної ефективності. Одним із 

шляхів вирішення цієї проблеми є удосконалення систематизація та 

чітке розмежування окремих елементів ведення обліку, адже 

визначальне місце в такій системі належить підготовці важливої 

економічної інформації.  

Питання відображення в обліку амортизації основних засобів, 

процесу накопичення та використання амортизаційного фонду 

досліджували в своїх працях наступні вчені та науковці: Н.Г. 

Виговська, Л.В. Городянська, С.М. Євтушенко, ЯВ. Ошмарін, С.В. 

Хомата ін. Не применшуючи напрацювань даних науковців 

зауважимо, що питання окреслення складових елементів системи 

обліку амортизації' основних засобів та, відповідно, складових 

елементів внутрішнього контролю не знайшли достатнього 

відображення, що і зумовлює актуальність дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський 

облік дозволяє забезпечити систему управління інформацією про стан 

зношення основних засобів підприємства та резервів щодо їх 

технічного оновлення, а також є інформаційною базою внутрішнього 

контролю ефективності використання основних засобів на 

підприємстві.  

Зважаючи на вищезазначене, необхідно сформувати 

інформаційно-аналітичну систему за складовими елементами 

бухгалтерського обліку по операціям з амортизації основних засобів 

підприємства, що в подальшому надасть можливість визначити 

правильність та доцільність здійснюваних операцій, оперативно 

контролювати їх відображення і ефективність в межах підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку здійснюється для 

формування достовірної та повної інформації з метою 'її надання 

користувачам для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а 

також для забезпечення ефективного та дієвого контролю за майном 

підприємства. Обґрунтувавши необхідність дотримання системності в 

організації бухгалтерського обліку, вважаємо доречним деталізувати 

систему бухгалтерського обліку в розрізі операцій з амортизації 

основних засобів за елементами, наведену в табличній формі (табл.1). 
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Таблиця 1 

Основні елементи системи бухгалтерського обліку по операціям з 

амортизації основних засобів 
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Першим елементом системи бухгалтерського обліку по 

операціям з амортизації основних засобів є визначення (ідентифікація, 

визнання) об'єкта в якості основного засобу, що підлягає амортизації 

інформаційним забезпеченням даного процесу слугує оцінка вартості 

та терміну експлуатації об'єкта по документам калькулювання 

вартості оприбуткування та введення в експлуатацію об'єкта 

основного засобу. Призначення даної складової системи 

бухгалтерського обліку по операціям з амортизації основних засобів є 

визначення об'єктів, що належать обліку в складі основних засобів та 

підлягають амортизації. 

Наступним кроком організації системи бухгалтерського обліку 

по операціям з амортизації основних є класифікація об'єктів основних 

засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України, шляхом 

окреслення однорідних груп основних засобів, визначення термінів їх 

корисного використання, проведення амортизаційної політики. 

Далі, на підприємстві необхідно здійснити оцінку об'єктів 

основних засобів у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби", що 

забезпечить правильність їх відображення в обліку, визначення 

доходності від використання основних засобів, визначення чистих 

активів підприємства, використання в інвестиційній діяльності, 

упередження збитків від неналежного використання об'єктів основних 

засобів та невідповідності нарахування амортизації, ін. 

Також організація системи бухгалтерського обліку по 

операціям з амортизації основних засобів передбачає процес 

документального оформлення та відображення операцій з основними 

засобами з моменту їх надходження до списання та вибуття. 

Оформлення операцій з основними засобами в аналітичному обліку 

здійснюється документами визначеної форми: ОЗ-1 - 9; ОЗ-14 - 16, що 

надає операціям юридичну силу.  

Відображення операцій з основними засобами в системі 

рахунків бухгалтерського обліку відбувається з використанням 

рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 83 

"Амортизація" та 09 "Амортизаційні відрахування" з деталізацією 

інформації на відповідних субрахунках, де групуються, 

накопичуються та зберігаються дані щодо операцій, з амортизації 

основних засобів за весь період діяльності. 

Ведення облікових регістрів з обліку операцій з основними 

засобами, а саме, відомості обліку основних засобів, інших 
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необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів і 

нарахування амортизації (зносу) (форма Ма 2-рм) дозволяє 

систематизувати та забезпечити відповідне накопичення інформації, 

що міститься в первинних документах по обліку операцій з 

амортизації основних засобів, а також для відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку та в бухгалтерській звітності. 

Наступним елементом системи бухгалтерського обліку по 

операціям з амортизації основних засобів є формування 

бухгалтерської звітності та відображення результатів обліку операцій 

з амортизації основних засобів в Балансі, Звіті про фінансові 

результати, Звіті про власний капітал, Примітках до річної фінансової 

звітності, що дозволяє надати об'єктивну інформацію про стан об'єктів 

основних засобів та про результати операцій, що здійснюються 

підприємством за їх участю.  

В складі елементів системи бухгалтерського обліку по 

операціям з амортизації основних засобів слід виділити формування 

облікової політики, що за допомогою Наказу про облікову політику 

підприємства, дозволяє узгодити відображення сукупності способів 

ведення бухгалтерського обліку в частині операцій з амортизації 

основних засобів. 

Невід'ємною часткою організації системи бухгалтерського 

обліку по операціям з амортизації основних засобів є здійснення 

інвентаризацій наявності та стану об'єктів основних засобів з 

подальшим відображенням результатів таких фактичних перевірок в 

обліку. Даний елемент забезпечує періодичне проведення перевірок 

наявності документів, що підтверджують належність об'єктів 

основних засобів та визначення їх вартості, наявність первинних 

документів та відповідність ведення аналітичного обліку, аналіз стану 

та фактичної придатності об'єктів основних засобів приносити в 

подальшому економічні вигоди з подальшим документальним 

відображенням даних про стан об'єктів основних засобів, визначення 

необхідності та здійснення їх переоцінки (індексації), інформативне 

забезпечення управлінських рішень. 

Висновки. За даними проведенного дослідження нами 

уточнено елементи системи бухгалтерського обліку в частині 

амортизації основних засобів. Дана пропозиція забезпечить 

ефективність ведення бухгалтерського обліку амортизації основних 
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засобів з метою надання повної,достовірної та своєчасної облікової 

інформації для потреб управління. 
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Анотація. У статті розглянуто періодизацію розвитку 

бухгалтерського обліку та можливості його подальшого розвитку в Україні.  
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Ключові слова: господарський облік, подвійний запис, 

«рахівництво», бухгалтерський облік.  

Постановка проблеми. Поява та розвиток бухгалтерського 

обліку стали логічним і незворотнім кроком в історичному розвитку 

цивілізації. Виникнення осмислених господарських відносин у 

суспільстві вимагало створення дієвих прийомів визначення наявного 

у власника майна та забезпечення належного контролю за його 

використанням. Згодом бухгалтерський облік зазнав постійних 

еволюційних змін, на кожному з історичних етапів розвитку 

суспільства розширювалися, уточнювалися й переглядалися його 

теоретичні основи і практика здійснення. Сучасна наука не дала 

однозначної відповіді на те, який момент варто вважати виникненням 

бухгалтерського обліку.  

Виклад основного матеріалу. Наслідком розвитку 

матеріального виробництва, розподілу, обміну й невиробничого 

споживання суспільного продукту було зростання продуктивних сил і 

вдосконалення виробничих відносин, що супроводжувалося зміною 

однієї суспільно-економічної формації іншою. Сучасна література 

вказує, що періоди становлення й розвитку господарського обліку 

майже точно відповідають суспільно-економічним формаціям, а саме:  

1) зародження господарського обліку в первіснообщинному 

ладі;  

2) господарський облік за рабовласництва;  

3) господарський облік доби феодалізму;  

4) господарський облік капіталістичних країн;  

5) облік у дореволюційній Росії;  

6) соціалістичний облік;  

7) формування нових засад обліку в незалежній Україні.  

Питання необхідності вивчення історії облікової науки не 

викликає жодного сумніву. Адже краще працює той бухгалтер, який 

належно володіє досвідом попередників. Він не гає часу, намагаючись 

винайти те, що вже було винайдено раніше. Вивчаючи історію, 

бухгалтер не може її переробити, але спроможний глибоко 

переосмислити минуле та краще усвідомити майбутнє. Вивчення 

історичного аспекту розвитку систем економіки та бухгалтерського 

обліку дає змогу встановити певні закономірності, зокрема залежність 

системи обліку від рівня розвитку економіки, хоча завжди є певний 

лад між ними [1].   
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У літературі не існує єдиної думки щодо періодизації розвитку 

бухгалтерського обліку. Виділяють чотири основні періоди розвитку 

бухгалтерського обліку.  

Перший період характеризується виникненням різних способів 

реєстрації фактів в облікових регістрах у вигляді систематичних і 

хронологічних записів. Вершиною періоду становлення 

бухгалтерського обліку було широке розповсюдження подвійного 

запису. 

Другий період припадає на час революційних перетворень у 

галузі виробництва, розвитку різних форм товарних операцій та 

збільшення обсягів торговельних, фінансових та інших операцій не 

тільки в окремих країнах, а й у всьому світі. У цей період видавали 

чимало праць з обліку.  

Третій період – становлення бухгалтерського обліку як сфери 

наукових знань. Протягом цього періоду зусилля більшості авторів 

були спрямовані на те, щоби встановити теоретичні основи 

бухгалтерського обліку, визначити галузь тих явищ, вивчення яких 

становить об’єкт цієї науки. Було сформульовано низку визначень 

бухгалтерського обліку та його цілей. 

Четвертий період доцільно поділити на дві основні стадії:  

- перша стадія (період до середини XX ст.) характерний 

розробкою базових принципів об’єктивної оцінки майново-правового 

стану самостійно господарюючого суб’єкта, галузевого напряму в 

побудові системи бухгалтерського обліку тощо; 

- друга стадія (середина XX ст. – понині) – характерна 

розробкою принципів оцінки майново-правового стану 

господарюючих суб’єктів в умовах зовнішнього ринкового 

середовища й у зв’язку з прийняттям ефективних рішень для 

отримання майбутньої економічної вигоди [2].   
Становлення обліку – це діалектичний, поступовий процес, 

мета якого – забезпечити прийнятні умови послідовного, 

безперервного, раціонального й успішного виконання функцій 

бухгалтерського обліку. Вся історія бухгалтерської праці, за своєю 

сутністю, є поступовим рухом до вирішення трьох основних завдань:  

- зробити облік максимально інформативним і точним;  

- досягти його простоти й дешевизни;  

- отримати своєчасну інформацію про факти господарського 

життя.  
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Витоки і перші паростки обліку приховані від нас назавжди, 

однак не важко уявити, що саме з розвитком людського суспільства, 

появою писемності й арифметики було закладено підґрунтя для 

обліку. Сьогодні лише одиниці бухгалтерів-практиків усвідомлюють, 

наскільки давнім є облікове мистецтво. [3].   
Висновки і пропозиції. Отже, рівень розвитку бухгалтерської 

справи в різних періодах – неоднаковий. Систематизація облікової 

літератури та інших джерел дали змогу розглянути періодизацію 

розвитку бухгалтерського обліку та визначити в ньому етапи 

виникнення облікової культури. Проведене у процесі підготовки 

статті дослідження засвідчує, що удосконалення бухгалтерської 

справи залежить від професіоналізму. Розвинута й ефективно 

організована бухгалтерська справа – один із невід’ємних елементів 

економіки, яка в руках дилетанта може не лише завдати збитків і 

призвести до банкрутства підприємства, а й сповільнити розвиток 

економіки.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність земельних ресурсів, 

розкрито організацію обліку в Україні та зв’язок Н(С)БО з МСБО, 

запропоновано рекомендації для подальшого розвитку  України як однієї з 

найкращими землями країн світу та способи узгодження земельних питань на 
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Ключові слова: МСФЗ, Н(С)БО, земельні ресурси, оренда, фінансова 

та бухгалтерська звітність. 

Постановка проблеми. У сучасному економічному світі 

масштаб застосування МСФЗ перевищує всі найбільш оптимістичні 

очікування минулого десятиріччя. Понад 100 країн дозволяють або 

вимагають використання МСФЗ. У багатьох країнах міжнародні 

стандарти стали частиною національного законодавства або 

загальноприйнятою практикою.  

В Україні Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», регулювання 

методології фінансової звітності та бухгалтерського обліку здійснює 

Міністерство фінансів України. Воно затверджує національні П(С)БО, 

інші нормативно-правові акти з приводу ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності. У ст. 1 згаданого закону 

вказано, що національні П(С)БО не суперечать міжнародним 

стандартам. 

Економічні зміни і тенденцій зумовили актуальність 

дослідження засад бухгалтерського обліку та право користування 

ними в системі МСФЗ. Практика показує, що часто виникають суттєві 

невідповідності між українським П(С)БО  та МСФЗ. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи те, що вітчизняні 

стандарти бухгалтерського обліку розроблені на основі міжнародних 

вони не є абсолютно схожими. В бухгалтерському обліку є галузі, для 

яких ще не розроблено вітчизняних стандартів, а саме: немає 

українських аналогів МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття 

інформації про державну допомогу», МСБО 34 «Проміжна фінансова 

звітність». Наявні вітчизняні стандарти, все таки часто не містять 

необхідних деталей розкриття вимог відповідно до МСФЗ. Прагнення 

законодавчо врегулювати порядок застосування міжнародних 

стандартів в Україні, задекларований Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24.10.2007р. №911 «Про схвалення Стратегії 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні» 

в результаті реалізовано на практиці. З 01.01.2012р. бухгалтерський 

закон доповнено статтею 12 «Застосування міжнародних стандартів». 

З того часу акціонерні товариства, НБУ та комерційні банки, страхові 

компанії, а також підприємства які провадять господарську діяльність 

за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 

складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 
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міжнародними стандартами. Всі інші підприємства на свій розуд 

визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для 

складання звітності. 

На даному етапі прискореної, але вже добре зрозумілої 

мономолізації в аграрному секторі, прийняття Закону «Про ринок 

землі» остаточно призведе до знищення власне українського 

сільськогосподарського виробництва. Оскільки Україні необхідні 

інвестиції, прийняття Закону «Про ринок землі» стає все реальнішим.  

Вже сьогодні великі та середні агроформування почали здійснювати 

первинне розміщення акцій на світових біржових майданчиках з 

метою залучення зовнішніх інвестицій. Щоб провести публічне 

розміщення акцій компанія, повинна продемонструвати інвесторам 

стійке зростання основних фінансових показників як мінімум 

впродовж двох останніх років. Іноземні інвестори вимають перехід 

емітента на міжнародні стандарти фінансової звітності, що повинно 

бути підтверджено висновком іноземного аудитора. На сьогодні 

компанії, що ведуть облік за П(С)БО, використовують послуги 

аудиторських фірм для трансформації фінансової звітності за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Відповідно до міжнародних прав земельні ділянки 

визначаються нерухомим майном та включені в категорію об'єктів 

цивільних правовідносин. Земельні ділянки та права користування 

ними як об'єкти цивільно-правових угод повинні бути відображені в 

системі бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання. 

Бухгалтерський облік земельних ділянок та прав користування 

ними регулюють наступні міжнародні стандарти:  

МСБО 16 "Основні засоби"; 

МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість"; 

МСБО 2 "Запаси"; 

МСБО 17 "Оренда"; 

МСБО 38 "Нематеріальні активи". 

Від способу набуття та цілей використання земельної ділянки 

в системі міжнародних стандартів фінансової звітності залежить 

визначення об'єктів бухгалтерського обліку земельних відносин. У 

порівняльній таблиці наведено відображення земельних ділянок за 

міжнародними стандартами та національними стандартами 

бухгалтерського обліку (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Відображення земельних ділянок за міжнародними стандартами 

та національними стандартами бухгалтерського обліку 
Мета використання 

та спосіб набуття 

земельної ділянки 

Об'єкт  

обліку 

Міжнародний 

стандарт 

Національний 

стандарт 

Земельні ділянки, 

набуті на правах 

власності та 

використовуються 

для здійснення 

виробництва ті інше. 

Входять до 

складу 

основних 

засобів 

МСБО 16 

"Основні 

засоби" 

П(С)БО 7 

"Основні 

засоби" 

Земельні ділянки, 

набуті на правах 

власності та  

утримуються з метою 

одержання орендних 

платежів та/або 

збільшення вартості 

капіталу 

Відображаються 

у складі 

інвестиційної 

нерухомісті 

МСБО 40 

"Інвестиційна 

нерухомість" 

П(С)БО 32 

"Інвестиційна 

нерухомість" 

Земельні ділянки, 

набуті на правах 

власності та  

утримуються для 

перепродажу 

Виступають як 

запаси 

МСБО 2 

"Запаси" 

П(С)БО 32 

"Інвестиційна 

нерухомість" 

Земельні ділянки, що 

одержані за 

договором 

операційної оренди 

Платежі по 

орендній платі 

МСБО 17 

"Оренда" 

П(С)БО 14 

"Оренда" 

Земельні ділянки, 

набуті на правах 

користування 

Право 

користування 

може бути 

визнане 

нематеріальним 

активом 

МСБО 38 

«Нематеріаль

ні активи» 

П(С)БО 27 

"Нематеріальні 

активи" 

 
Метою МСБО 16 "Основні засоби" є визначення облікового 

підходу до основних засобів, щоб користувачі фінансових звітів могли 

використовувати інформацію про інвестиції суб’єкта господарювання 

в основні засоби та зміни в інвестиціях. Основними питаннями в 

обліку основних засобів є визнання активів, визначення їх балансової 
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вартості та амортизаційних відрахувань. Відповідно до МСБО 16 

"Основні засоби" земля визнається активом та відображається у складі 

основних засобів. 

В Україні сьогодні в П(С)БО 7 "Основні засоби" лише 

виділено окрему групу основних засобів капітальні                         

витрати на покращення земель, які не пов’язані з будівництвом, а 

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", розширено визначає умови  

віднесення земельних ділянок до складу інвестиційної та операційної 

нерухомості. 

Для оцінки часток інвестиційної нерухомості, відображеної у 

фінансовій звітності, які утримуються за угодою про фінансову 

оренду та оцінки інвестиційної нерухомості застосовується  МСБО 40 

"Інвестиційна нерухомість". Земля як  інвестиційна нерухомість 

зосереджує та накопичує грошові потоки незалежно від інших 

утримуваних суб'єктом господарювання активів та в значній частці. 

Виробництво або постачання товарів та надання послуг генерує 

фінансові потоки, які відносяться не тільки до землі та нерухомості, а 

й до інших активів, що використовується у процесі виробництва.  

Базисом аграрного виробництва є землі 

сільськогосподарського призначення які володіють специфічною 

властивістю – родючістю грунту.  

Професор Г Г. Кірейцев вважає, «земля – це біологічний актив, 

який в даний час вимагає виключно наукового обгрунтованого 

підходу до володіння та користування». За позицію міжнародних 

облікових стандартів земля не є біологічним активом. 

Земельна ділянка визнається складової запасів, бухгалтерський 

облік яких ведеться згідно МСБО 2 "Запаси". Запаси включають 

товари, що придбані та утримуються для перепродажу. Вигоди від 

трансакцій із землею пов'язані з ростом її ринкової вартості. 

Українським відповідником МСБО 2 "Запаси" є П(С)БО 32 

"Інвестиційна нерухомість", оскільки земля не може бути запасами. 

Коли ж земельна діянка отримана за договором операційної 

оренди, об’єктом бухгалтерського обліку виступають платежі по 

орендній платі і застосовують МСБО 17 "Оренда". 

Відповідно до П(С)БО 14 операційна оренда оренди інша, ніж 

фінансова. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної 

оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, 

які первісно очікувалися від його використання, відображаються 
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орендарем як капітальні інвестиції у створення інших необоротних 

матеріальних активів. 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» чітко виключає оренду зі 

своєї сфери, можна стверджувати, що права користування землею 

повинні розглядатися в рамках сфери застосування МСБО 38. 

Встановлено, що у випадку фінансової оренди актив, що лежить в її 

основі, може бути як матеріальним, так і нематеріальним. Після 

первісного визнання орендар повинен відображати в обліку  

нематеріальний актив, отриманий за договором фінансової оренди. 

Якщо земельну ділянку було куплено з метою використання 

самим покупцем, то вона набуває статусу основного засобу. Витрати, 

пов'язані з її придбанням і доведенням до стану, в якому земельна 

ділянка може використовуватися за призначенням, капіталізуються, а 

потім формують первинну вартість такої ділянки. 

Якщо земельну ділянку було придбано виключно з метою її 

подальшого перепродажу, то вона отримує статус нерухомості, яка 

утримується для продажу, за правилами, встановленими П(С)БО 27. У 

такому разі всі витрати, пов'язані з її придбанням і доведенням до 

передпродажного стану, обліковуються як необоротні активи, які 

утримуються для продажу. 

Необхідность розроблення нових підходів до відображення в 

обліку земель сільськогосподарського призначення вбачає і В. М.Жук: 

«Існуючі в МСФЗ підходи до обліку земельних ділянок як об'єктів 

нерухомості не можуть бути взяті за основу побудови бухгалтерського 

обліку земель сільськогосподарського призначення, оскільки для 

останніх має застосовуватись методологія характерна для живого типу 

економіки». Відсутність у МСФЗ положень бухгалтерського обліку 

сільськогосподарського призначення вчений пояснює відношенням 

замовників розроблення стандартів якими виступають 

транснаціональні корпорації до землі як до природного ресурсу. ТНК 

постійно намагаються привласнити та експортувати природні ресурси 

за безцінь, нав'язуючи світові системи міжнародних стандартів 

фінансової звітності, які вже вигідно складені, пріоритетність інших 

цінностей інновацій нематеріальних активів та інші менш важливі  

цінності. 

Висновки і пропозиції. Аналіз дослідження засвідчує, що 

розробники міжнародних стандартів опустили з поля розгляду  

особливості земельного капіталу аграрної галузі, які на наш погляд 
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все ж вимагають формування дещо оновлених від закладених у 

діючих стандартах методологічних засад бухгалтерського обліку 

сільськогосподарських земель.  

Проведений аналіз підтверджує, що права оренди та права 

користування землею можуть відображатися в бухгалтерському 

обліку як фінансова оренда, земельні ділянки повинні бути включені 

до складу майна, обладнання і устаткування та обліковуватися 

відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 16 

«Основні засоби». 

 Все ж міжнародні стандарти фінансової звітності допускають 

альтернативні варіанти відображення прав користування земельними 

ділянками та права оренди в бухгалтерському обліку суб'єктів 

господарювання.  

В ситуації, що склалася для України важливо через 

неформальні інститути вводити у МСБО положення щодо обліку 

наявних власних цінностей світового масштабу. Виходячи із 

пропозиціями на рівень глобальних структур, в Україні необхідно 

створити такий облік у власних П(С)БО. 

Таким чином міжнародні стандарти фінансової звітності не 

враховують особливостей обліку сільськогосподарських земель як 

окремого виду специфічних активів аграрних формувань, що є 

важливим для України. Це зумовлює  необхідність розробки та 

виділення об'єктів обліку у націоналних стандартах. 

 

  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СУТНІСТЬ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В 

ОБЛІКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Петришин Л. П. 

 
Анотація. У статті уточнено термінологічний апарат людського 

капіталу підприємства, а також запропоновано механізм відображення його 

в бухгалтерському обліку. 

Ключові слова: капітал, людський капітал. облік, нематеріальні 

активи, первинні документи, управління 

Постановка проблеми. Нематеріальні засоби виробництва, 

що уособлюють в собі людський капітал, є основою 

конкурентоспроможної економіки, базою для економічного зростання. 
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Людський капітал є найціннішим ресурсом, який домінує над 

матеріальними засобами виробництва та природними ресурсами. Тому 

дослідження економічної категорії «людський капітал» є на сьогодні 

особливо актуальним, оскільки від того як держава буде фінансувати 

створення людського капіталу і як буде вибудовувати економічні 

відносини з перерозподілу суспільного доходу в інтересах 

нарощування людського капіталу, залежить її майбутнє. 

Так як частка інвестиційних витрат в загальному обсязі витрат 

підприємства в умовах інноваційної економіки буде постійно 

зростати, щоб відстежувати ці витрати, виникає необхідність розробки 

ефективної організації бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю витрат (вкладень) на людський капітал. 

Виклад основного матеріалу. Людина, в світлі сучасних 

теорій, є капіталом, який може бути ідентифікований не тільки як 

капітал, здатний для забезпечення доходів своєму власнику, але і як 

капітал, здатний створювати доходи підприємству внаслідок 

докладання своїх фізичних і інтелектуальних здібностей до ресурсів 

підприємства та є основою зростання національного багатства 

держави в цілому.  

Виділяють два підходи до трактування сутності капіталу. 

Перший вказує на те, що людина з її природними якостями не може 

бути капіталом, бо сама здатність людини до праці та її знання є його 

складовою. Це твердження переважно підтримують прихильники теорії 

трьох факторів виробництва (А. Маршалл, Дж. Мілль, Ф. Ліст та ін.), за 

якої капітал як категорія не передбачає входження самої людини в цю 

категорію. Але набуті здібності людини, які вона реалізує через працю, 

ці дослідники, як і Г. Беккер, відносять до категорії капіталу.   

Другий підхід свідчить, що сама людина з її природженими 

якостями належить до капіталу, цим самим розширюючи це поняття. 

Прихильниками такого підходу є Л. Вальрас, І. Фішер та ін. 

Дотримуючись ідей прагматизму, І. Фішер стверджував, що капіталом є 

все те, що може приносити дохід, а тому людина, як і інші корисні 

матеріальні об’єкти, входить до складу капіталу.  

Таким чином, опираючись на праці видатних дослідників і 

вчених, ми сформулювали власне визначення терміну. Отже. 

«людський капітал» – це сукупність індивідуальних та набутих 

розумових, фізичних, психологічних, суспільних здібностей і якостей 

людини, витрати на отримання яких, як очікується, в майбутньому 
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призведуть до збільшення економічних вигод самої людини, 

підприємства і держави загалом. 

Людський капітал як основний ресурс підприємства вимагає 

чіткого висвітлення в бухгалтерському обліку. У підприємців вже 

сформувалось розуміння того, що потрібно ухвалювати кадрові 

рішення, відповідні стратегії розвитку підприємства на довготривалий 

період, вкладати кошти у пошук і збереження висококваліфікованого 

персоналу, а також самостійно формувати фахівців з високим рівнем 

професійних знань, здатних брати на себе відповідальність у 

вирішенні стратегічних рішень. 

На нашу думку, більш доцільним є віднести людський капітал 

до управлінського обліку, створивши типові форми для внутрішньої 

звітності. 

Аналітичний облік витрат пропонуємо вести за відповідною 

класифікацією і на відповідних рахунках у Плані рахунку 

бухгалтерського обліку 39 “Витрати майбутніх періодів”, 65 

“Розрахунки за страхуванням”, 66“Розрахунки за виплатами 

працівникам”, 94“Інші витрати операційної діяльності” з наступною 

деталізацією: 

1) ххх.1“Витрати на формування людського капіталу”: ххх.1.1 

“Витрати на профорієнтацію”, ххх.1.2“Витрати на пошук, відбір і найм 

персоналу”, ххх.1.3 “Витрати на персонал  у період адаптації”, 

ххх.1.4“Витрати на персонал у період навчання, підвищення 

кваліфікації відповідно до стратегії  підприємства”; 

2) ххх.2 “Витрати на використання людського капіталу”: ххх.2.1 

“Витрати на персонал у період  накопичення потенціалу зростання”, 

ххх.2.2 “Витрати на персонал у період досягнення професіоналізму”; 

3) ххх.3 “Витрати на відтворення людського капіталу”: ххх.3.1 

“Витрати на підтримку дієздатності працівників”; ххх.3.2 “Культурно - 

побутове обслуговування”, ххх.3.3 “Витрати на персонал у період 

капіталізації знань унаслідок підвищення кваліфікації”. 

Здійснювати розробку первинних документів слід в розрізі 

складових людського капіталу, що забезпечить відображення в них 

інформації, яку потребує облік. Пропоновані нами документи для 

обліку людського капіталу розглянемо на рисунку 1. 

Щоб забезпечити   відображення інформації, яку потребують 

зовнішні і внутрішні користувачі і для    забезпечення прийняття 

ефективних управлінських рішень   необхідно   розробити документи  
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Рис. 1. Концептуальна модель документального відображення 

людського капіталу 

 

типових форм, які відображали б інформацію про формування, 

відтворення і використання витрат на людський капітал. Вважаємо, 

що доцільною була б розробка Журналу реєстрації витрат на 

людський капітал і Відомості витрат на людський капітал.  

Журнал реєстрації витрат на людський капітал - внутрішній 

документ підприємства, який бухгалтер вестиме щоквартально. Тут 

відображатиметься інформація про здійснену операцію, що 

закріплюватиметься відповідним документом (табл.1).  

Таблиця 1 

      Журнал реєстрації витрат на людський капітал ( Розділ 1) 
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В кінці року дані з Журналу реєстрації узагальнюючим 

підсумком по кожній статті витрат пропонуємо заносити у Відомість 

витрат на людський капітал в кінці року (табл.2). 

Таблиця 2 

Відомість витрат на людський капітал* 

     *Джерело: розробка автора 

 

У результаті працівники апарату управління зможуть  

відстежувати процес формування сум кожного виду витрат людського 

капіталу і узагальнити підсумки діяльності підприємства. 

У разі ж запровадження запропонованої концепції на 

офіційному рівні, тобто включення підсистеми обліку витрат на 

людський капітал у фінансовий облік, ці витрати, крім відображення 

на рахунках обліку, у синтетичних і аналітичних реєстрах, слід 

включити також у фінансову звітність.  

Вважаємо, що дані про людський капітал належить 

відображати у формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності» з 

виділенням окремого розділу  «Витрати на людський капітал» для 

відображення деталізованої інформації про зазначену категорію 

витрат (табл.3). 

У Примітках до річної фінансової звітності пропонуємо 

виділити додатковий розділ «Витрати на людський капітал». 
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Таблиця 3 

Розділ 16 «Витрати на людський капітал» форми                                        

№ 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

XVI Витрати на людський капітал* 
Найменування показника Код рядка За рік 

А. Витрати на формування людського 

капіталу 

 витрати на профорієнтацію  

1600 

1601 

 

 витрати на пошук, відбір, найм 

персоналу 

1602  

 витрати на персонал в період адаптації 1603  

 витрати на персонал у період навчання, 

підвищення кваліфікації відповідно до 

стратегії розвитку підприємства. 

1604  

Б. Витрати на використання людського 

капіталу 

 витрати на персонал у період 

накопичення потенціалу зростання         

1610 

1611 

 

 витрати на персонал в період досягнення 

професіоналізму  

1612  

В. Витрати на відтворення людського 

капіталу 

 витрати на підтримку дієздатності 

працівників 

1620 

1621 

 

 культурно-побутове обслуговування 1622  

 витрати на персонал у період 

капіталізації знань у наслідок підвищення 

кваліфікації 

1623  

*Джерело: розробка автора 

 

На нашу думку, доцільно буде помістити його після розділу 15 

«Фінансові результати від первісного визнання та реалізації 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». 

Таке представлення інформації про витрати на людський капітал у 

фінансовій звітності підприємств є повністю достатнім для розкриття 

інформації про зазначені витрати суб’єкта господарювання для потреб 

зовнішніх користувачів. 

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз стану людського 

капіталу свідчить. що існує необхідність на законодавчому рівні 

встановити чітку позицію щодо визначення термінології людського 
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капіталу і методології обліку його витрат на підприємствах. 

Розглянуте передбачає внесення змін до існуючого Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, а також затвердження нових типових форм 

документів для відображення обліку витрат на людський капітал. Це 

забезпечуватиме надання обліковою системою інформації про 

людину, її діяльність і витрати на утримання цієї діяльності. 

Таким чином, керівник підприємства матиме можливість 

реорганізувати роботу таким чином, щоб при мінімальних людських 

ресурсах ефективність і продуктивність праці була якнайвищою. 

 
 
РОЗРАХУНКИ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ:  

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ  

Шигінська Інна 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто першочергові завдання обліку 

розрахунків за виплатами працівникам, зазначено основні форми оплати 

праці та перелічено первинну документацію з обліку розрахунків за 

виплатами працівникам.  

Ключові слова: оплата праці, мінімальна заробітна плата, 

відрядна та погодинна оплата праці. 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік розрахунків за 

виплатами працівникам – складна ділянка облікового процесу, який 

потребує достовірного документального відображення 

відпрацьованого часу, виробленої продукції, виконаних робіт, наданих 

послуг та їх оплати. Питання обліку праці та її оплати займають одне з 

чільних місць у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Тому для забезпечення ефективного управління та контролю за 

своєчасним здійсненням розрахунків і ефективністю використання 

трудових ресурсів належить забезпечити належну організацію 

бухгалтерського обліку розрахунків за виплатами працівникам. 

Виклад основного матеріалу. Організація обліку з 

розрахунків за виплатами працівникам здійснюється відповідно до 

чинного законодавства й охоплює: розробку методики та техніки 

узагальнення заробітної плати; вибір регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку; розподіл робіт між бухгалтерами та проведення 

оперативного контролю за правильністю розрахунків тощо. 
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Облік розрахунків за виплатами працівникам повинен 

забезпечити:  

- точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг 

затрат праці;  

- відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу 

кожним працівником за галузями і підприємством загалом;  

- правильне нарахування оплати праці кожному працівникові 

відповідно до чинних положень;  

- контроль за використанням фонду оплати праці;  

- дотримання порядку розподілу оплати праці за об'єктами 

бухгалтерського обліку;  

- повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати 

праці;  

- своєчасне складання та подання звітності щодо оплати праці 

[1]. 

Розрахунки за виплатами працівникам на підприємстві будь-

якої форми власності та підпорядкування здійснюють у таких відділах 

і поділяють на такі етапи: 

- Відділ кадрів здійснює прийом на роботу, звільнення, 

переведення на іншу роботу або посаду; займається обліком надання 

відпусток, листків непрацездатності; контролює облік робочого часу 

(табельний облік);  

- Бухгалтерська служба (бухгалтер) з обліку оплати 

праці нараховує заробітну плату, відпускні, листки непрацездатності; 

проводить утримання із заробітної плати: обов’язкові (податок з 

доходів фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір, 

аліменти) та добровільні (профспілкові внески, кредити, страховки та 

ін.); нараховує єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці, а 

також сплачує утримані податки, внески, обов’язкові платежі, 

перераховує заробітну плату на особисті картрахунки працівників. 

Основою організації оплати праці є тарифна система, яку 

становлять тарифні розряди, що характеризують складність і 

кваліфікацію виконуваних робіт; тарифні ставки, які слугують мірою 

ціни праці певної складності (розряду), тобто ціни праці працівника 

певної професії і кваліфікації протягом відповідного проміжку часу 

(година, день, тиждень); міжкваліфікаційні (міжпосадові) 

співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів); 

тарифні сітки (схеми посадових окладів), тобто сукупність тарифних 
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розрядів, ставок і міжкваліфікаційних співвідношень для працівників 

різних професій і кваліфікацій, які виконують різні за складністю 

роботи; тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), які 

розробляє Міністерство праці України [2]. 

В умовах тарифної системи діють дві основні форми оплати 

праці – відрядна і погодинна (див. рис.). 

 
Рис. Форми та системи оплати праці [2]. 

 

Методика нарахування заробітної плати на сьогодні базується 

на державних соціальних гарантіях, зокрема на мінімальній заробітній 

платі, тобто на законодавчо встановленому розмірі заробітної плати за 

просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися 

оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 

праці (обсяг робіт).  

Як було зазначено, мінімальна заробітна плата – це соціальна 

гарантія, обов’язкова для підприємств усіх форм власності, а отже, 

роботодавець не має права встановити заробітну плату працівнику, 

меншу ніж мінімальна. На сьогодні розмір мінімальної заробітної 

плати в Україні становить 1450 грн (з 1 грудня 2016 р. – 1550 грн) [3]. 
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Типовою первинною обліковою документацією підприємств, 

установ, організацій щодо обліку особового складу, використання 

робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати є: 

П-1 “Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу”; П-2 

“Особова картка працівника”; П-3 “Наказ (розпорядження) про 

надання відпустки”; П-4 “Наказ (розпорядження) про припинення 

трудового договору (контракту)”; П-5 “Табель обліку використання 

робочого часу”; П-6 “Розрахунково-платіжна відомість працівника”; 

П-7 “Розрахунково-платіжна відомість (зведена)” [1]. 

Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам 

здійснюють на синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам». За кредитом рахунку відображають суми нарахованої 

заробітної плати працівникам основного, допоміжного та 

промислового виробництв підприємства (інших виплат); за дебетом – 

видачу зарплати та інших виплат працівникам з каси або 

перерахування на особові рахунки в банківських установах.  

Для відображення інформації за рахунком 66 «Розрахунки за 

виплатами працівникам» призначено Журнал-ордер № 5-Б с.-г., у 

якому відображають нараховану заробітну плату та пов’язані з нею 

суми відрахувань на соціальні заходи і забезпечення майбутніх 

витрат. 

Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами 

працівникам на підприємствах має будуватися на оптимізації 

тарифного регулювання заробітної плати, до якої належать: 

удосконалення тарифної системи встановленням співвідношень 

тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 

упровадження гнучких форм і систем оплати праці; розроблення 

внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці. 

Висновки і пропозиції. Облік розрахунків за виплатами 

працівникам має бути організований так, щоб сприяти підвищенню 

рівня продуктивності праці. Адже від організації такої ділянки обліку 

залежить рівень витрат підприємства, якість, правдивість, 

справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом за 

виплатами працівникам. 
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД 

Щирба Галина 

Львівський національний аграрний університет 

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

 
Анотація. У статті розглянуто систему банківського регулювання 

та нагляд, розкрито основні напрямки і методи проведення 

та запропоновано рекомендації для подальшого розвитку в Україні. 

Ключові слова: банк, банківська діяльність, банківський нагляд, 

безвиїзний нагляд,  департамент, Національний Банк України. 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах 

банківські установи набувають дедалі більшого значення. Адже вони 

можуть як позитивно, так і негативно впливати на економічні процеси 

в країні. Тому необхідність регулювання їх діяльності на ринку є 

об’єктивною і надзвичайно важливою. 

Стабільність банківської системи  забезпечується шляхом 

упровадження системи ефективного регулювання та нагляду з боку 

керівних органів. Це досягається шляхом розроблення та 

впровадження у практичну діяльність низки законодавчих і 

нормативних актів, які регламентують діяльність як комерційних, так і 

державних банківських установ. 

 Держава в особі центрального банку покликана забезпечувати 

стабільність грошового обігу і національної валюти, що неможливо 

без регулювання діяльності банків, а саме без обмеження здатності 

банків створювати гроші [2]. 

Виклад основного матеріалу. Банки функціонують головним 

чином як недержавні, приватні інститути, мета діяльності яких — 

отримання максимального прибутку. Водночас вони виконують 

суспільне корисні й необхідні функції, що робить регулювання та 

../../../Ð�Ð½Ð½Ð°/Downloads/zhpumus_2014_84_24.pdf
../../../Ð�Ð½Ð½Ð°/Downloads/zhpumus_2014_84_24.pdf
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/6927.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/6927.html
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нагляд за їх діяльністю обґрунтованим і необхідним завданням 

держави.  

Основні задачі банківського регулювання й нагляду: 

- забезпечення стабільності та надійності банківської системи; 

- захист інтересів вкладників банків; 

-  створення конкурентного середовища у банківському секторі; 

- забезпечення відкритості політики і діяльності банківського 

сектора. 

 Необхідність банківського регулювання та нагляду в умовах 

ринкової економіки ні в якому разі не означає виключення 

саморегуляції банківського сектора через ринкові механізми [5]. 

 В Україні згідно із законом "Про банки й банківську 

діяльність" функції банківського регулювання та нагляду здійснює 

Національний банк України [1].  

Що стосується регулятивної функції, то її виконують різні 

департаменти центрального апарату Національного банку. Для 

здійснення нагляду за діяльністю банків у центральному апараті 

Національного банку створена служба нагляду, що складається з 

Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків, 

департаментів та управління наведено на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура аппарату здійснення нагляду за діяльністю                   

банків 

 

Національний банк України, спираючись на законодавчу базу 

й світовий банківський досвід, зокрема рекомендації Базельського 

комітету з банківського нагляду, визначає декілька основних 

напрямків регулювання діяльності банків. 

Напрямки регулювання діяльності банків: 
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1. Порядок реєстрації банків у Республіканській книзі реєстрації 

банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.  

2. Порядок надання банкам ліцензій на здійснення банківської 

діяльності. 

3. Правила, що регламентують діяльність банків у вигляді 

інструкцій, положень, рекомендацій, наприклад Інструкція НБУ "Про 

організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", 

Положення про кредитування тощо. 

4. Принципи й стандарти бухгалтерського обліку та звітності в 

банках. 

5. Економічні нормативи, що регламентують діяльність 

комерційних банків і порядок контролю за їх дотриманням. 

6. Методи банківського нагляду, порядок визначення рейтингової 

оцінки діяльності банків, а також форми наглядового реагування, 

тобто впливу на банки. 

7. Порядок страхування банківських ризиків. 

8. Порядок гарантування (страхування) банківських депозитів . 

9. Механізм реорганізації та ліквідації банків. 

   До комерційних банків, які порушують банківське 

законодавство, Національний банк вживає заходів впливу. 

Заходи впливу до комерційних банків: 

 не примусові — лист із зобов'язанням; письмове 

попередження; 

 примусові — підвищення норми обов'язкових резервів; 

відкликання ліцензії на здійснення окремих або всіх банківських 

операцій; усунення керівництва комерційного банку від управління; 

призначення тимчасової адміністрації для управління банком; 

стягнення за рішенням суду штрафу в розмірі неправомірно 

отриманого доходу; ліквідація банку;переведення комерційного банку 

в режим фінансового оздоровлення представляє систему 

непримусових та примусових заходів, спрямованих на усунення 

порушень у діяльності банку, які призвели його до збиткової 

діяльності або скрутного фінансового стану. 

Підставою для переведення комерційного банку у режим 

фінансового оздоровлення є віднесення банку до категорії 

проблемних, відсутність необхідного рівня капіталу, порушення 

банківського законодавства. Переведення здійснюється відповідно до 

постанови Правління Національного банку України [1]. 
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Комерційний банк розробляє програму фінансового 

оздоровлення і надає п регіональному управлінню НБУ, яке, у свою 

чергу, проводить її експертизу і разом із своїми висновками подає 

відповідному департаменту системи банківського нагляду України. 

Зміст програми фінансового оздоровлення: 

 аналіз причин, які спричинили погіршення фінансового 

стану та збиткову діяльність комерційного банку; 

 конкретні заходи фінансового оздоровлення із 

зазначенням термінів їх виконання та розрахунок економічного 

ефекту від їх упровадження; 

 прогнозні показники діяльності банку після вживання 

заходів фінансового оздоровлення; 

 кошторис витрат щоквартально в цілому по банку та з 

розподілом по філіях [5]. 

У разі поліпшення фінансового стану банк переводиться у 

загальний режим роботи згідно з постановою Правління 

Національного банку. В разі погіршення ситуації в банку під час дії 

режиму фінансового оздоровлення (максимальний термін 12 місяців) 

Правління НБУ може прийняти рішення про переведення банку на 

особливий режим контролю за його діяльністю з боку відповідальних 

виконавців регіонального управління НБУ. 

Банку, що працює в режимі фінансового оздоровлення, 

забороняється займатися окремими банківськими операціями 

(наприклад, залученням вкладів фізичних осіб), в той самий час для 

підтримки такого банку НБУ може надати стабілізаційну позику [6]. 

Якщо протягом встановленого строку фінансовий стан банку 

не поліпшиться. Правління Національного банку приймає рішення про 

відміну режиму фінансового оздоровлення та про призупинення 

діяльності банку. 

Висновки і пропозиції.   Отже, необхідність банківського 

регулювання та нагляду з боку держави визначається квазісуспільною 

природою банків. Банки функціонують головно як недержавні, 

приватні структури, мета діяльності яких – отримання максимального 

прибутку. Водночас, як уже зазначалося, вони виконують суспільно 

корисні й необхідні функції, що і робить регулювання та нагляд за 

їхньою діяльністю обгрунтованим і необхідним завданням держави 

[3]. 
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З метою забезпечення умов для приведення у відповідність 

основних засад інтеграційного розвитку вітчизняної банківської 

системи до світових стандартів доцільно реалізувати систему 

послідовних заходів правового характеру, що охоплюють: 

● проведення масштабних досліджень нормативно-правових 

актів НБУ на предмет їх відповідності чинному законодавству. За 

результатами проведеного аналізу розробити механізм їх узгодження, 

уникаючи при цьому подвійних стандартів; 

● систематизацію наявних законодавчих та нормативних 

правових документів в єдиний кодифікований акт – Кодекс 

банківської діяльності; 

●надання правовій базі регулювання діяльності банків ознак 

стабільності та прогнозованості розвитку; 

● розробку норм банківського законодавства щодо 

забезпечення належного рівня корпоративного управління в банках 

України. 

● вдосконалення існуючого законодавства щодо: організації 

банківського нагляду; застосування інструментів грошово-кредитної 

політики, захисту прав кредиторів; участі банків на фондовому ринку; 

а також розробку правових положень діяльності філій іноземних 

банків в Україні [4]. 
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ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ  В СИСТЕМІ «PROZORRO» 

Баран  Ольга 

Золочівський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач-методист Вільчинська Є.М. 

 
Анотація.  У статті розкрито суть  нової системи державних 

закупівель та порядок їх проведення на сайті електронних торгів 

«ProZorro». 

Ключові слова:    публічні закупівлі, відкриті торги, переговорна 

процедура закупівлі, тендери, аукціон,  замовник, учасник, процедура торгів, 

авторизований електронний майданчик, електронна система закупівель, 

система хмарних обчислень, веб-портал Уповноваженого органу з питань 

закупівель, інформаційний ресурс Уповноваженого органу. 

Постановка проблеми.   В грудні 2015 року   був прийнятий  

Закон  України «Про публічні закупівлі» № 922-У111, який   

передбачає перехід державних закупівель на  електронні закупівлі на 

сайті  «ProZorro».  

Проект  «ProZorro»  має дві основні мети: зменшити корупцію 

в сфері державних закупівель шляхом надання громадськості доступу 

до моніторингу процесу проведення тендерів та надати  можливість 

замовнику отримати максимально вигідну комбінацію ціни та якості 

шляхом залучення нових учасників та підвищення довіри бізнесу до 

державних закупівель в цілому. Загальна концепція роботи системи 

роміщена на сайті www.prozorro.org.  Щоб мати можливість провести 

електронні торги або взяти участь у них, замовнику  та учасникам 

насамперед потрібно зареєструватися на одному з обраних 

майданчиків: 

 Prom. UA http :// zakupki. Prom.ua 

- Smart Tender http://smarttender.biz; 

- E-tender  https:// bid.e-tender.biz; 

- Newtend https://newtend.com; 

- Public bid https:// public-bid.com.ua 

РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ У 

НАУКОВИХ ДОРОБКАХ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ 
 

http://www.prozorro.org/
http://smarttender.biz/
https://newtend.com/
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- Держзакупівлі онлайн  http://www.dzo.com.ua. 

Ці майданчики можуть використовувати як замовники, так і 

комерційні постачальники.  Також із системою поєднано майданчики  

Zakupki  http://Ip.zakupki.com.ua  (тільки для замовників)  та 

ПриватМаркет https:// privatmarket.ua  (тільки для постачальників). 

Усі майданчики працюють у загальній системі електронних закупівель 

ProZorro. Тобто коли інформацію про аукціон розміщують на одному 

з майданчиків, вона автоматично віддзеркалюється й на всіх інших. 

Тому не обов’язково реєструватися й розміщувати оголошення про 

електронні торги на всіх майданчиках. 

Уряд встановив Порядок, який визначає вимоги до 

функціонування електронної системи закупівель та проведення 

авторизації електронних майданчиків. Ним також установлено умови 

підключення та випадки відключення електронних майданчиків від 

електронної системи закупівель, вимоги до них та відповідальність 

операторів авторизованих електронних майданчиків. Зареєструватися 

в електронній системі закупівель можна одним із способів 

ідентифікації-авторизації за допомогою: 

1) електронного цифрового підпису; 

2) сервісів ідентифікації, які надають банки; 

3)  ідентифікації через отримання авторизованим електронним 

майданчиком банківського платежу від користувача; 

4) ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до 

законодавства; 

5) ідентифікації через підписання договору між користувачем та 

оператором. 

Під час реєстрації необхідно обрати напрямок роботи в 

системі - замовник чи постачальник - і заповнити обов’язкові поля. 

Серед таких є: код ЄДРПОУ, назва організації,  дані для авторизації  

(електронна адреса та пароль), контактний номер та ім’я 

відповідальної особи. Особа, відповідальна за електронні торги, 

повинна мати безперешкодний доступ до електронної скриньки, 

указаної під час реєстрації на майданчику. 

Нова система держзакупівель почала діяти з 1 квітня 2016року 

для центральних органів виконавчої влади та замовників в окремих 

сферах господарювання (міський електротранспорт,  державна 

оборонна сфера).  З 1 серпня 2016 року на публічні закупівлі повинні 

перейти всі замовники. 

http://www.dzo.com.ua/
http://ip.zakupki.com.ua/
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Виклад основного матеріалу. Перед тим як оголосити 

закупівлю, замовник повинен підготувати кваліфікаційні вимоги до 

учасників і технічні вимоги до предмета закупівлі, зокрема у вигляді 

документації, що міститиме основну інформацію про необхідні 

папери і технічні вимоги. Для оголошення закупівлі замовник повинен 

сформувати й затвердити в системі  ProZorro  повідомлення про 

проведення закупівлі.  У ньому вказують інформацію про предмет 

закупівлі, його очікувану вартість, умови договору, дані про порядок і 

умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій.  Щоб якомога 

правильніше визначити очікувану  вартість предмета закупівлі, 

замовнику варто дослідити ринок. Особливу увагу потрібно приділити 

умовам договору, що планують підписати після завершення 

електронних торгів, які повинні бути справедливими як для замовника 

так і для учасника. 

Організовувати електронні торги доведеться, якщо вартість 

предмета закупівлі товару чи послуг 200тис. грн. і більше, робіт - 1.5 

млн. грн. і більше. Для всіх допорогових закупівель також можна 

проводити Е-торги тільки на розсуд замовника. Оминути електронні 

закупівлі можна, коли вартість предмета  закупівлі не дотягує 50 тис. 

грн. 

Разом із переходом торгів у електронну площину законотворці 

переглянули строки для оприлюднення всієї інформації про торги. 

Оголошення про проведення тендера і тендерну документацію 

потрібно оприлюднити на веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше 

ніж за 15 днів до запланованої дати розкриття пропозиції.  Також 

замовники повинні оприлюднювати: протокол розгляду тендерних 

пропозицій (протягом одного дня після його затвердження), 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю( протягом 

одного дня після ухвалення рішення про визначення переможця 

тендера), договір про закупівлю(протягом двох днів після його 

укладення), звіт про укладені договори(протягом одного дня після 

укладення договору) 

Закон про публічні закупівлі передбачає  можливі три 

процедури торгів: 

1) відкриті торги; 

2)  конкурентний діалог; 

3) переговорна процедура закупівлі 
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Процедура відкритих торгів є головною в тендерній справі. Аби торги 

визнали такими, що відбулися, узяти участь у них мають щонайменше 

два учасники. В оголошенні про відкриті торги, крім всього іншого, 

потрібно зазначити: 

- відсотках чи в грошовому виразі. очікувану вартість предмета 

закупівлі разом з ПДВ та іншими податками і зборами; 

- мінімальний крок аукціону( пониження ціни) у відсотках чи в 

грошовому виразі. 

Після публікації оголошення в системі Е-торгів вона 

автоматично визначатиме дату й час проведення електронного 

аукціону. Але в будь-якому разі для подання пропозицій учасники 

матимуть не менше 15 днів після розміщення оголошення ( коли 

додатково потрібно подати оголошення англійською - мінімум 

30днів). 

Учасники подають свої пропозиції в електронному вигляді 

через систему Е-торгів. До завершення аукціону в системі Е-торгів 

відкриваються дані лише про запропоновану ціну без ідентифікації 

учасника. За новим законом закупівля відбуватиметься за схемою 

«подання пропозиції – розкриття – аукціон – розгляд - обрання 

переможця». Переможцем процедури закупівлі вважають учасника, 

пропозицію якого визнано не лише найбільш економічно вигідною, а 

й такою, що відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у 

тендерній документації. Додаткова умова, для того  аби назватися 

переможцем торгів,- одержати від замовника повідомлення про намір 

укласти договір. 

Другою формою публічних закупівель є конкурентний діалог. 

Його можна застосовувати у двох випадках: 

- замовник не може визначити потрібні технічні , якісні 

характеристики робіт чи вид послуг, а для ухвалення оптимального 

рішення потрібні переговори з учасниками; 

- предметом закупівлі будуть консультаційні, юридичні послуги, 

розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення 

наукових досліджень, виконання дослідно-конструкторських, 

будівельних робіт, вимоги до яких можна визначити лише після 

переговорів.   

Процедуру проводять у  два етапи. На першому замовник 

пропонує всім охочим подати пропозиції, у яких указати відповідність 

кваліфікаційним критеріям, вимогам тендерної документації та 
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представити опис запропонованого рішення. Цін на цьому етапі не 

подають. Після розкриття поданих пропозицій замовник запрошує на 

переговори щонайменше трьох учасників, які відповідають усім 

вимогам. Перемовини можна проводити з кожним кандидатом окремо 

чи організувати спільні зустрічі з усіма учасниками. На другому етапі 

учасники подають остаточні тендерні пропозиції та вказують ціни. Їх 

розглядають і оцінюють за такою самою схемою, що й під час 

відкритих торгів. 

Переговорна процедура використовується  замовником як 

виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з 

учасником після проведення переговорів з одним або кількома 

учасниками. Переговорна процедура закупівлі застосовується при 

закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав 

інтелектуальної власності, відсутності конкуренції, нагальної потреби 

у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 

економічних чи соціальних обставин, надзвичайних ситуацій. 

Переговорну процедуру використовують,  якщо замовником двічі 

відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при 

потребі здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника, 

необхідності проведення додаткових будівельних робіт, закупівлі 

юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України. 

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури у строк не раніше ніж через 10 днів з дня 

оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення 

про намір укласти договір. 

Висновки. Проведення електронних торгів в системі ProZorro  

має забезпечити ефективне та прозоре здійснення закупівель, 

створити конкурентне середовище у сфері публічних закупівель, 

ліквідувати прояви корупції, розвивати добросовісну конкуренцію, що 

є одним з ефективних важелів розвитку ринкової економіки в Україні. 
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СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  

ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

Бучковська Віта 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Герчанівська С.В. 

 
Анотація. У статті розглянуто сутність власного капіталу, його 

економічне та юридичне значення. 

Ключові слова:, власний капітал, підприємство, актив. 

Постановка проблеми. Економічний стан будь-якого 

підприємства характеризується розміром капіталу, що належить йому, 

а успішна діяльність полягає в його примноженні й накопиченні. 

Основним джерелом фінансування діяльності суб’єктів 

господарювання є їх власні засоби. Саме капітал виражає власність. 

У момент створення підприємства таку функцію виконує його 

початковий капітал, який за своїм матеріальним складом є сукупністю 

активів, інвестованих засновниками (учасниками). У момент 

створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, 

інвестованих засновниками (учасниками) і відображає їх вартість. 

Виклад основного матеріалу. Майно підприємства 

складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних і 

фінансових ресурсів – носіїв прав власності окремих суб’єктів, частки 

інвестованих коштів, а власний капітал є гарантією організації 

бізнесу. 

Власний капітал є основним джерелом формування 

господарських засобів, що спостерігається із рівняння 

бухгалтерського балансу:  

«Актив = Власний капітал + Зобов’язання». 

Відмітимо, що величина власного капіталу найкраще 

характеризує результативність підприємства, а саме можна оцінити 

ефективність діяльності підприємства, успішної рентабельної роботи, 

його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості. 

Для кредиторів власний капітал є показником відповідальності і 

стабільності підприємства. Чим більший власний капітал і менша 

кредиторська заборгованість, тим кращі стосунки у підприємства з 

різними юридичними і фізичними особами.  

Важливим є те, що в традиційній теорії бухгалтерського обліку 

капітал підприємства розглядається скоріше як пасив, а не актив, що 

засвідчує балансове рівняння (облікова модель): активи дорівнюють 
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сумі власного капіталу та зобов’язань. Звідси, величина власного 

капіталу підприємства визначається як різниця між його активами та 

зобов’язаннями. 

На нашу думку, поняття власний капітал необхідно розглядати 

двобічно. З одного боку власний капітал – це засоби у їх грошовій, 

матеріальній і нематеріальній формах, інвестовані у формування 

активів підприємства. З іншого боку, в результаті ефективної 

діяльності підприємство отримує доходи у формі нерозподіленого 

прибутку, сум дооцінки необоротних активів, а також додатково 

вкладений капітал.  

Капітал має юридичне і економічне значення. Юридичне 

значення капіталу полягає передусім в тому, що його розмір визначає 

межі мінімальної матеріальної відповідальності, які суб’єкт 

господарювання має за своїми зобов’язаннями. Економічна роль 

власного капіталу полягає в забезпеченні підприємства власними 

фінансовими ресурсами, необхідними як для початку, так і для 

продовження реальної господарської діяльності [1].  

Згідно до національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

власний капітал – це  частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов'язань [2]. Власний капітал показує 

частину майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів 

власників і власних засобів підприємства. По своїй суті він є не тільки 

основою для створення підприємства, а й стабільністю і 

продовженням його господарської діяльності. 

Зазначене трактування відповідає балансовій теорії, 

запропонованій наприкінці ХІХ початку ХХ століття швейцарським 

науковцем Йоганном Фридрихом Шерром, відзначивши, що об’єктом 

бухгалтерського обліку є капітал фірми і його «кругообіг». Із 

наведеним погоджується М.Т. Білуха, який розглядаючи елементи 

методу бухгалтерського обліку, зазначає, що метод – це сукупність 

конкретно-емпіричних методичних прийомів відображення обігу 

капіталу у процесі нагромадження, збереження та використання для 

подальшого його зростання» [4, с. 47]. 

Тлумачення власного капіталу наведеного у національному 

стандарт і бухгалтерського обліку поділяють та висвітлюють у своїх 

працях багато вітчизняних науковців, зокрема: Н. М. Ткаченко, С. Я. 

Зубілевич, Ф.  Ф. Бутинець, Н. І. Верхоглядова, В. К. Орлова, С. І. 
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Ногіна. З наведеного випливає, що зазначені науковці здійснювали 

уніфікацію трактування категорії «власний капітал». Разом з тим, інша 

група дослідників вважає, що наведене визначення, яке сформовано за 

залишковим підходом, у повній мірі не розкриває економічної 

сутності власного капіталу. Так, В.В. Сопко стверджує, що 

бухгалтерське трактування останнього не дає відповіді на питання, які 

критерії мають застосовуватися для визначення окремих складових 

частин власного капіталу [5, с. 48].  

У сучасній економічній літературі науковці в залежності від 

об’єкта і предмета свого дослідження наводять різні трактування 

власного капіталу, яке з розвитком економічної системи постійно 

доповнюється та трансформується. 

Наявність різнобічних підходів до трактування категорії 

«власний капітал» пояснюється відсутністю єдиного нормативного 

документа, який би регулював методологічні засади відображення у 

бухгалтерському обліку інформації про такий капітал. Варто 

зазначити, що Господарське законодавство України регулює порядок 

формування та змін окремих складових власного капіталу, а ряд 

Національних стандартів бухгалтерського обліку визначають 

методику облікового відображення активів, зобов’язань, доходів, 

витрат і результатів діяльності, операції за якими мають прямий чи 

опосередкований вплив на зміну значення досліджуваного об’єкта 

обліку. 

Поняття «власний капітал» не має однозначного визначення, 

що пояснюється також і різноспрямованими функціями, які 

визначаються наявністю декількох суб’єктів економічних відносин, 

які мають різні інтереси стосовно досліджуваного об’єкта управління. 

У переважній більшості наведених вище визначень власний капітал 

розглядається як загальна вартість засобів (майна) суб’єкта 

господарювання, що не розкриває повною мірою сутність 

досліджуваної дефініції. Зазначене пояснюється тим, що власний 

капітал, як об’єкт обліку, є важливим джерелом утворення 

господарських засобів та надає уявлення про структуру власних 

джерел підприємства. Натомість засоби, внесені засновниками у 

господарську діяльність товариства, є активами, які, як очікується, 

повинні приносити підприємству економічні вигоди. На наш погляд, 

ключовою ознакою у визначенні сутності власного капіталу є 

розкриття його змісту не з позиції сумарної вартості вкладених 
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засновниками активів у господарську діяльність емітента 

корпоративних прав, а з точки зору власного джерела утворення 

ресурсів, яке є частиною усього капіталу підприємства. 

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку не 

використовується такий термін як «власний капітал», еквівалентом до 

нього в зарубіжній практиці є поняття «чисті активи» (net assets).  

Висновки і пропозиції. Отже, власний капітал – це власні 

джерела підприємства, які вкладені (внесені) засновниками або 

залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку. Ці 

складові відображають суму, яку власники (засновники) передали в 

розпорядження підприємства як внески, чи залишили у формі 

нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у 

своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення. 

Такі категорії як «актив», «майно», «документ», «власність» 

більш характеризують власний капітал як бухгалтерську категорію, 

тобто перший розділ у пасиві балансу «Власний капітал»; категорії 

«цінність», «засоби» більш відображають економічну сутність 

капіталу і підкреслюють юридичне право на цінності та засоби 

підприємства. 
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СТАН І УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ                  

В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Горбань Дмитро 

Горохівський коледж Львівського НАУ 

Науковий керівник: викладач-методист Шелін С.В. 
 

Анотація. У статті розглянуто проблеми організації документообігу 

в системі бухгалтерського обліку, методи їх вирішення, розроблено та 

висвітлено науково обґрунтовані рекомендації щодо складання та ведення, 

організації первинного обліку спираючись на європейський досвід Німеччини. 

Ключові слова: документообіг, бухгалтерський облік, первинні 

документи, бухгалтерські документи, інвойс, облікова інформація, 

господарські операції. 

Постановка проблеми. Питання пов’язані з організацією 

документообігу на підприємстві завжди є і будуть актуальними, 

оскільки більша частина роботи бухгалтерів пов’язана з створенням, 

обробкою, накопиченням та зберіганням документів. Кожна 

господарська операція в обов’язковому порядку оформляється 

первинним документом, від їх якості значною мірою залежать якість 

та достовірність усього бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерські документи підтверджують правдивість і 

точність облікових даних та допомагають знаходити помилки в 

бухгалтерських записах і в економічних розрахунках. у зв’язку з цим  

висовуються особливі вимоги до змісту та порядку оформлення 

бухгалтерських документів. отже, документальне оформлення фактів 

господарського життя набуває актуальності. 

Виклад основного матеріалу. Первинний бухгалтерський 

документ є основним джерелом економічної інформації, який повинен 

нести в собі максимальну кількість облікової інформації, яка 

необхідна системі управління стосовно фактів господарської 

діяльності, що у ньому фіксується. 

Організація первинного обліку на підприємствах на даний час 

має недоліки, оскільки первинні документи, що відображають 

господарську діяльність господарських суб’єктів у більшості випадків 

складаються із значним порушенням, що зможе призвести до зміни 

облікової інформації та втрати її цінності для облікового персоналу 

суб’єкта господарювання, що в свою чергу негативно вплине на 

ефективність внутрішньогосподарського обліку та швидкого 

прийняття управлінських рішень. 
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Питання пов’язані з оформленням та складанням первинних 

облікових документів реєстрів бухгалтерського обліку регулюються 

відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV – 

відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій у первинних документах, збереження 

оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого 

терміну, але не менше трьох років несе власник або уповноважений 

орган який здійснює керівництво підприємством відповідно до 

законодавства та установчих документів[1].  

Існуюча система документообігу є складною та громіздкою в 

наслідок наявності значної кількості різних видів і форм документів, 

різниці в побудові аналогічних за змістом форм, повторень окремих 

показників  в різних документах, багатоетапності процесу 

документообігу. 

Дослідження показали що первинні документи які підлягають 

обробці перенавантажені зайвою інформацією, або відсутністю 

необхідних реквізитів для накопичення необхідної інформації. Все це 

призводить до необґрунтованого збільшення бухгалтерської 

документації, а в результаті – зниження ефективності роботи 

персоналу[2].  

Так, наприклад, в Україні первинних документів у п’ять разів 

більше ніж у Німеччині. Такий стан справ ускладнює роботу бізнесу 

адже обробка первинної бухгалтерської документації вельми 

трудомістке заняття, що потребує уваги і точності тож організація 

первинного документообігу відіграє особливу роль.  

У Німеччині приміром, немає затверджених форм первинних 

документів. Обов’язкові  вимоги визначення тільки до тих документів 

щодо яких є ризик підробки. Наприклад, так званий інвойс є 

еквівалентом кількох форм документів, що використовуються в 

Україні: накладної, акта виконаних робіт (послуг), податкової 

накладної, крім того документів з інвентаризації, прибутку та збитків 

зі складу, витрат на відрядження, витрат підприємства на 

транспортно-заготівельні витрати, тощо. 
Обов’язковими складовими інвойса  є назва та адреса 

підприємця або компанії, податковий номер компанії і назва й адреса 

отримувача, дата видачі інвойса (всі інвойси мають послідовно 

пронумерованими  й  не дублюватися), опис наданих товарів або 
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послуг та їхній обсяг, дата доставки, чиста сума інвойса, ставка та 

сума ПДВ, валова сума за інвойсом (нетто + ПДВ). 

Характерною особливістю такого первинного документу є 

відсутність підписів та печаток. Для ідентифікації під час податкових 

перевірок цілком достатньо його номера та реєстраційного номера 

платника податків. Якщо інвойс містить всю необхідну інформацію 

відпадає потреба в інших первинних документах: товарно-

транспортній накладній, податковій накладній, акті виконаних робіт 

(послуг) тощо.  

До всіх інших видів первинних документів, якщо в них 

виникає необхідність, жодних офіційних вимог не висувається. При 

цьому податкові інспектори приймають їх як первинні документи. 

Таким чином у Німеччині пріоритетом є зміст а не форма 

документації як в Україні. Подібні підходи послаблюють 

адміністративне навантаження, зменшують витрати на бухгалтерський 

облік для підприємств, а також на утримання податкових органів та не 

сприяють ухиленню від сплати податків. 

  Процес документування бухгалтерського обліку в Україні 

супроводжуються низкою проблем, які пов’язані з зберіганням 

документів у архівах [3]. Терміни зберігання документів у постійному 

архіві визначено головним архівним управління при Кабінеті 

Міністрів України. Тому,  первинні документи, що фіксують факт 

виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських і 

податкових записів, зберігаються 3 роки; розрахунково-платіжні 

відомості, акти документальних ревізій, податкових та інших 

перевірок - 5 років; статути та положення, бухгалтерські звіти і 

баланси, передавальні, розділювальні та ліквідаційні баланси 

зберігаються постійно. Після закінчення встановлених термінів 

зберігання документів, що мають особливо важливе значення, 

передають на безстрокове зберігання до державного архіву, а інші 

документи підлягають знищенню спеціальною комісією за актом з 

відповідною відміткою в архівній книзі. Саме це призводить до 

проблем, пов’язаних зі своєчасним відбором до Національного 

архівного фонду  документів та приймання їх на державне зберігання 

та недостатньою матеріально-технічною базою, а саме відсутністю у 

сховищах державних архівних установ вільних площ, внаслідок чого 

деякі державні архіви припиняли комплектування. 
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Вимоги щодо термінів зберігання документів у Німеччині 

менш жорсткі, аніж в Україні. Інвойси, квитанції, журнали, баланси, 

бухгалтерські документи зберігаються 10 років, усе ділове 

листування — 6 років. Аналогічний термін зберігання встановлено 

для решти документів, які підтверджують дані податкових декларацій. 

Терміни зберігання документів однакові для всіх категорій 

підприємців та компаній [4]. 

Висновки і пропозиції. Запровадження подібних підходів в 

Україні не лише можливе, а й обіцяє швидке та ефективне 

перетворення її податкової системи на систему європейського зразка. 

Розвитку малого і середнього бізнесу неабияк сприятиме спрощення 

первинної документації, за якого держава фактично не зазнає втрат. 

Знижуватиметься і кількість випадків податкового шахрайства. 

Скорочення об’єму документації позитивно вплинуло б на 

ведення обліку на підприємстві, оскільки це  дало б змогу заощадити 

час, ресурси, а головне – зробило облік більш оперативним і 

допомогло своєчасно, правильно прийняти важливі управлінські 

рішення для подальшого господарювання.  
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сільськогосподарської продукції, а також стану і розробки заходів щодо 

удосконалення обліку надходження продукції рослинництва і тваринництва. 

Ключові слова: виробництво, документація, надходження, облік, 

продукція, рослинництво, сільське господарство, тваринництво. 

Постановка проблеми. Основними галузями сільського 

господарства України є рослинництво і тваринництво, які виробляють 

найліквіднішу продукцію, що становить основу продовольчої безпеки 

держави. В умовах економіки ринкового типу значну роль відіграє 

бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно 

управляти підприємством. У зв’язку із цим, питання бухгалтерського 

обліку в галузях рослинництва і тваринництва є надзвичайно 

актуальним, оскільки лише облік є єдиним джерелом інформації, 

необхідної для управління та контролю за економічною діяльністю 

виробництва продукції сільського господарства. Тому важливе 

значення має раціонально організований облік виробництва продукції, 

правильне та оптимальне документування здійснених операцій, які 

повинні забезпечити систематичний контроль за 

сільськогосподарською продукцією на підприємстві, за виконанням 

плану виробництва і економічним витрачанням засобів, а також 

виявлення фактичної собівартості у всіх видах отриманої продукції і 

виконаних робіт по статтям витрат [1].  

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське 

виробництво характеризується різноманітними умовами надходження, 

зберігання і використання одержаної продукції. Продукція 

рослинництва надходить у господарство в надзвичайно короткі строки 

за різних погодних умов. Первинний облік зернової продукції, 

одержаної від урожаю можна здійснювати: у талонах для обліку зерна; 

у реєстрах відправки зерна та іншої продукції з поля; у путівках на 

вивезення продукції з поля.  

Тому кожне сільськогосподарське підприємство вирішує на 

свій розсуд і обирає один із трьох методів обліку врожаю зернової 

продукції. На мою думку, одним із найбільш раціональних і 

ефективних методів обліку урожаю зерна є використання талонів, 

зокрема "Талон комбайнера" (с.-г.об.,ф.№77в) і "Талон шофера" (с.-

г.об.,ф.№77б). При цьому працівники бухгалтерії підприємства перед 

початком збирання врожаю повинні підготовити бланки талонів, у 

яких обов’язково необхідно зазначити назву господарства, табельні 

номери та прізвища комбайнерів і шоферів (трактористів), також 

окремо пронумерувати талони комбайнера та шофера. Заключним 
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етапом є ставлення підпису головного бухгалтера господарства на 

талонах і скріплення їх печаткою. 

Підготовлені таким чином талони реєструються по видах в 

окремо заведеному Журналі обліку виданих талонів, де обов’язково 

зазначаються прізвища одержувачів, номери та кількість талонів і 

видають під розписку комбайнерам та шоферам.  

Завідуючий током щодня передає до бухгалтерії господарства 

одержані талони комбайнерів і шоферів разом із Відомістю руху зерна 

і доданими до неї Реєстрами приймання зерна вагарем. У бухгалтерії 

проводиться звірка даних Реєстрів приймання зерна вагарем, Реєстрів 

приймання зерна від шофера, Талонів комбайнера і шофера кожного 

бункера зерна, прийнятого від комбайна і зданого на тік. При цьому 

важливо звернути увагу на те, що талони, на яких зазначено про 

відправлення неповних бункерів зерна, не можна повторно 

використовувати.  

Роботи, пов’язані з очищенням зерна, оформлюють Актом на 

сортування і сушіння продукції рослинництва, який складають в 

одному примірнику на кожну партію продукції.  

Отже, для надходження продукції рослинництва, 

використовують ряд документів. Ці документи наведені на рис.1. 

                                                                                                                                           

 
 

Рис.1. Документи для надходження продукції рослинництва з поля 

Документи для надходження продукції  

рослинництва з поля 

Путівки на вивезення продукції з поля(ф.№77а) 

Реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля(ф.№77) 

Талони комбайнера(ф.№77в) і талони шофера(ф.№77б) 

Реєстри приймання зерна вагарем(ф.№71а) 

Відомість руху зерна та іншої продукції(ф.№80) 

 

Реєстр приймання зерна приймання зерна та іншої 

продукції(ф.№78) 
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Щодо продукції тваринництва, то основним первинним 

документом з обліку надходження молока в сільськогосподарському 

підприємстві є "Журнал обліку надою молока", який ведеться 

завідувачем ферми. У ньому щоденно записується кількість корів, що 

дояться, у кожної доярки, кількість надоєного молока вранці, удень й 

увечері. Завідувач ферми кожного дня визначає відсоток жиру в 

молоці в кожній групі корів і перераховує прийняте молоко в 

одновідсоткове й стандартне [3].  

Журнал обліку надою молока ведеться в одному примірнику 

протягом 15 днів і зберігається на фермі. Кількість надоєного молока 

та його жирність підтверджує своїм підписом майстер машинного 

доїння. Для обліку щоденного надходження і витрачання молока 

протягом місяця на кожній фермі необхідно вести Відомість руху 

молока. 

Для оприбуткування продукції тваринництва використовують 

багато різної документації, і її відображено на рис. 2. 

    

 
 

Рис.2. Документи для оприбуткування продукції тваринництва  

 
Документи для оприбуткування 

продукції тваринництва 

Документи на оприбуткування 
готової продукції, процес 

виробництва якої закінчено й вона 
оприбуткова в дебет рахунка 27 

"Продукція сільськогосподарського 
виробництва" 

Документи на оприбуткування 
приросту живої маси та приплоду 

тварин, що оприбутковуються в 
дебет рахунка 21 "Поточні біологічні 

активи" і яка існує тільки у вигляді 
живих тварин 

       

  Журнал обліку надою молока  
                     (ф.№112) 

 
Акт на оприбуткування приплоду         

тварин (ф.№95); 
Відомість зважування тварин 

(ф.№98) 

 
Звіт про рух матеріальних 

цінностей (ф.№121) 

 
Звіт про рух худоби і птиці на 

фермі (ф.№102) 
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Після завершення звітного періоду один примірник "Відомості 

руху молока" разом із "Журналом надою молока" з надходження, 

"Лімітно-забірними картками", "Товарно-транспортними накладними" 

та іншими документами з витрачання молока надаються в 

бухгалтерію. Другий примірник "Відомості руху молока" служить 

підставою для оприбуткування і списання витраченого молока в 

"Книзі складського обліку" [1]. 

При одержанні приплоду (телят, поросят) зоотехнік складає у 

двох примірниках "Акт на оприбуткування приплоду тварин" (ф. 

№95). Записи в ньому здійснюють індивідуально щодо кожної голови 

приплоду великої рогатої худоби, а щодо поросят – загалом із 

зазначенням статі. Обидва примірники передаються в бухгалтерію: 

один – на наступний день після його складання, а другий у кінці 

місяця разом із "Звітом про рух худоби і птиці на фермі" (ф. №102) 

після того, як на його підставі будуть зроблені записи в "Книзі обліку 

руху худоби і птиці на фермі" (ф. №34) і в реєстрах зоотехнічного 

обліку, а також нарахована заробітна плата тваринникам [4].  

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз щодо 

документообігу з обліку надходження сільськогосподарської 

продукції на підприємстві дає зрозуміти, що основними недоліками 

первинного обліку виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва є застарілі форми документів, а також незручність у 

форматі та розміщенні реквізитів у деяких документах.       Головним 

недоліком роботи з первинними документами в господарствах є 

порушення бухгалтерами правил заповнення документів і відсутність 

графіка документообігу в підрозділах, що викликає проблеми в їх 

переміщенні.  

Також для більш ефективного випуску сільськогосподарської 

продукції підприємство може прийняти наступні заходи:  

 організація автоматизованого обліку продукції рослинництва і 

тваринництва та її реалізації; 

 обов’язкове страхування врожаю продукції рослинництва; 

 підвищення кваліфікації робочого персоналу; 

 введення та більш інтенсивне використання обладнання; 

 виведення нових сільськогосподарських культур; 

 вирощування більш якісної продукції для продажу на ринку 

збуту; 

 підвищення внутрішньогосподарського контролю.  
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Анотація: Кожній бюджетній установі необхідно мати в наявності 

розпорядчий документ про облікову політику, який забезпечує правильне і 

безпроблемне введення бухгалтерського обліку. 
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положення про облікову політику. 

Постановка проблеми. Облікова політика суб’єкта 

державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому 

мають бути встановлені методи  оцінки, обліку, процедури, які має 

застосовувати суб’єкт державного сектору. 

Виклад основного матеріалу. Облікова політика визначається 

на основі національних положень бухгалтерського обліку в 

державному секторі. Якщо національними положеннями 

бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено 

застосування  декількох методів оцінки, то суб’єкт державного 

сектору повинен обрати послідовно застосувати один з них. 

Суб’єктом  державного сектору на основі національних 

стандартів та інших нормативно-правових активів з бухгалтерського 

обліку в державному секторі визначають  за погодженням з головним 

розпорядником бюджетних коштів облікову політику , а також зміни 

до неї. 
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Головні розпорядники бюджетних коштів самостійно 

затверджують облікову політику на підставі розпорядчого документа 

керівника. 

В межах головного розпорядника бюджетних коштів 

застосовують єдині підходи до облікової політики. Загальні 

рекомендації  з формування облікової політики розробляють саме 

головні розпорядники бюджетних коштів та доводять до відома 

організації нижчого рівня. 

Наказ про облікову політику підписує керівник установи , а в 

разі відсутності керівника - посадовець, що виконує  його обов’язки. 

Далі наказ разом з додатками й розрахунками до нього подають на 

затвердження установі вищого рівня. Наказ про облікову політику 

набуває чинності з 1 січня і є обов’язковим для виконання усіма 

службами і працівниками установи. 

За необхідності до цього наказу вносять зміни. Облікова політика 

може змінюватись: 

 Якщо змінюються вимоги органу який, здійснює функції з 

державного регулювання методології бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності; 

 Якщо зміни облікової політики забезпечать достовірніше 

відображення подій у бухгалтерському обліку і фінансовій 

звітності. 

Облікова політика може бути змінена, як правило,  з початку 

року. 

На практиці використовують два варіанти складання наказу 

про облікову політику бюджетної установи: 

 Варіант1. 

 У наказі  вказують такі розділи: 

 Розділ 1 “Порядок  організації бухгалтерського обліку 

бюджетної установи”. 

 Розділ 2  “Принципи та методи які застосовуються під час 

оцінки конкретної статті фінансової звітності”. 

 Варіант 2. 

  Передбачає відображення в наказі тільки інформації про 

принципи та методи які застосовуються під час оцінки конкретної 

статті фінансової звітності. Такий  варіант наказу відповідає 

положенням Методичних рекомендацій щодо облікової політики 
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суб’єкта державного сектору затверджених наказом МФУ від 

23.01.2015 р.№11. 

 У цьому випадку порядок організації бухгалтерського обліку 

бюджетної установи затверджують окремим наказом. 

 Є підстави вважати, що такий формат зручніший. Пов’язано це 

з тим що суб’єкти державного сектору нижчого рівня передають 

розпорядчий документ про облікову політику на погодження за 

відомчою підпорядкованістю суб’єктам державного сектору вищого 

рівня . Положенню підлягають принципи і методи, які застосовуються 

під час оцінки конкретної статті фінансової звітності, а не порядок 

організації бухгалтерського обліку бюджетної установи. У цьому 

варіанті наказом «Про облікову політику бюджетної установи» 

затверджується Положення про облікову політику бюджетної 

установи. 

 Основні вимоги до наказу і положення про облікову політику: 

 У положення про облікову політику включають тільки ті 

методи оцінки, обліку, процедури, для яких нормативами 

передбачено більш ніж один варіант. 

 Слід конкретизувати елементи облікової політики визначені 

пунктами 1 і 2 розділу Методичних рекомендацій щодо 

облікової політики суб’єкта  державного сектору, 

затверджених наказом МФУ від 23.01.2015р.  № 11. 

 Варто врахувати деякі норми НП(С)БОДС , які наберуть 

чинності з 1. 01.2017 р. Зокрема визначити суттєвість помилки 

для повторного подання фінансової звітності. 

 Якщо окремі норми НП(С)БОДС не чітко виписані бухгалтер 

може звернутись до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку для державного сектору. 

Розпорядчий документ про облікову політику бюджетної  

установи визначає зокрема :Одиницю та порядок аналітичного обліку 

запасів.Методи оцінки вибуття запасів.Періодичність визначення 

середньозваженої одиниці запасів.Порядок обліку й розподілу 

транспортно-заготівельних витрат застосування окремого субрахунку 

чи аналітичного рахунку обліку транспортно - заготівельних витрат. 

Строки корисного використання необоротних активів. 

Висновки і пропозиції. Зміни до деяких нормативно правових 

актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку від 

23.07.2015 №664, запровадження національних положень 
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бухгалтерського обліку в державному секторі зумовили розробку 

нового наказу про облікову політику в бюджетних установах. 

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта 

державного сектору містять мінімальний список елементів облікової 

політики.Тому в кожній бюджетній установі на його основі 

доводиться самостійно розробити власне положення і додати всі інші 

обов’язкові елементи облікової політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
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Науковий керівник: викладач обліково-економічних дисциплін, 

спеціаліст І категорії Генсецька О.М. 

  
Анотація. У статті проаналізовано основні показники діяльності 

та розвитку підприємств малого бізнесу та виявлені проблеми їх 

функціонування. Досліджено особливості технологічних аспектів облікового 

процесу в зв’язку із веденням в дію Податкового кодексу України.  

Ключові слова: малий бізнес, мале підприємництво, спрощена та 
проста форми обліку.  

Постановка проблеми. Малий бізнес є невід’ємним 

провідним сектором економіки будь-якої держави, оскільки, саме 

малий створює 50-60% валового внутрішнього продукту та забезпечує 

50-70% зайнятості населення   в країнах з ринковою економікою, 

становить основу дрібного виробництва, дає життя великому бізнесу, 

сприяє розвитку конкуренції, найбільше забезпечує ринок товарами і 

послугами повсякденного користування, мобілізує фінансові та 

виробничі ресурси, забезпечує значний рівень надходжень до 
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бюджету  та може стати вирішальним фактором у подоланні ряду 

соціально-економічних проблем суспільства. [1] 

Першочерговим завданням щодо обліку та звітності є 

вирішення низки практичних питань, зокрема визначення критеріїв 

МСП, їх можливостей у межах обраних критеріїв, підходів і сфер 

спрощення, правил аудиту.  

Податковий кодекс України встановлює правові засади 

застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а 

також справлення єдиного податку. А зміст і форму Фінансового звіту 

суб’єктів підприємницької діяльності регламентує П(С)БО 25 

«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Виклад основного матеріалу. Малі і середні підприємства є 

важливим чинником соціальної стабільності в Україні, адже вони 

забезпечують зайнятість та доходи значного числа громадян. Вони 

формують відчутну частину доходів місцевих бюджетів. При цьому 

вони не так залежні від кон'юктури зовнішніх ринків та валютних 

коливань, а також гнучкі та швидко адаптуються до нових умов. 

З 22 березня 2012 року вступив в силу Закон України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні» № 4618-VI. Цей Закон регламентує правові та економічні 

засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва, а також визначив основні типи 

підприємств.  

Згідно з офіційними даними за 2014 рік, 41,8% реалізованої 

продукції припало на великий бізнес. На середній бізнес 41,3% і лише 

16,9% на малий бізнес. 

Основні причини гальмування розвитку малого 

підприємництва в Україні: 

 неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого 

підприємництва, так і підприємництва в цілому; 

 високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого та 

середнього підприємництва йти в тіньову економіку; 

 недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка 

малих підприємств; 

 недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих 

підприємств; 

 відсутність стимулів для інвестицій; 
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 психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у 

ринкових перетвореннях серед окремих верств населення. 

 В сучасних ринкових умовах жорсткої конкуренції виникає 

багато нових проблем, пов’язаних з оподаткуванням, звітністю, 

правильністю ведення та організації обліку, вирішення яких 

сприятиме успішній їх діяльності. Насамперед, варто відзначити, що 

організація повинна враховувати специфіку галузі підприємства, це 

стосується окремих підходів щодо обрання суб’єктом господарювання 

форми обліку та ведення ними облікових регістрів, порядку подання 

та складання фінансової звітності тощо.  

Організацію ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні регламентує Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Приватні 

підприємці крім своєчасного надання декларацій про доходи та інших 

відомостей для нарахування податків й інших обов’язкових платежів, 

теж зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову 

звітність. Оскільки традиційна система обліку на підприємствах є 

достатньо громіздкою, то процес організації обліку повинен бути 

максимально скорочений і спрощений.[1] 

Важливим є обрання суб’єктом господарювання простої чи 

спрощеної форми обліку та визначення критерію їх вибору. В даному 

випадку обов’язково слід враховувати: середньооблікову чисельність 

працюючих, загальний обсяг доходу від надання послуг за 

календарний рік, кількість господарських операцій за місяць тощо.  

Оскільки окремі господарств за місяць проводять не більше 

ніж 100 господарських операцій, не мають виробництва продукції і 

робіт, пов’язаних з великими матеріальними витратами то вони 

відповідають параметрам обрання простої форми обліку. Дані 

господарства надають послуги проживання, харчування та 

пропонують невеликий спектр додаткових послуг. 

Іншим господарствам, які можуть обслуговувати більше 100 

осіб одночасно і протягом місяця здійснювати більше ніж 100, але 

менше ніж 300 господарських операцій рекомендуємо вести спрощену 

форму бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна 

малого підприємства.  

Розділ  IV «Спеціальні податкові режими» [2] визначає 

критерії віднесення до суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування. 
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Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири  групи 

платників єдиного податку. 

Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, 

визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 Податкового кодексу 

України (стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками 

єдиного податку). 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники 

єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є 

платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів 

шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення 

отриманих доходів. [2] 

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного 

податку подають до контролюючого органу за місцем обліку 

примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому 

вигляді. 

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - 

підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть 

облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги 

обліку доходів такі платники єдиного податку подають до 

контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги. 

Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні 

особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо 

доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 

Податкового Кодексу. 

Спрощена форма обліку передбачає застосовування замість 

журналів або журналів – ордерів Відомостей (всього 5) (табл.3). Крім 

того даним положенням передбачено введення простої форми обліку з 

використанням тільки Журналу господарських операцій та Відомості 

3М. Така побудова регістрів відповідає застосуванню спрощеного 

Плану рахунків та формуванню звітності відповідно до П(С)БО 25. 

Висновки і пропозиції. Отже, цінність малого бізнесу для 

економіки будь-якої країни полягає в тому, що він є фундаментом для 
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середнього і великого бізнесу. При цьому не варто забувати, що великі 

підприємства задовольняють великі потреби країни, а малі 

задовольняють не стільки невеликі потреби країни, скільки 

першочергові потреби її громадян. 

Постійне введення нових форм обліку, як системи регістрів 

відображення господарських операцій: журнальна форма обліку; 

спрощена форма обліку; проста форма обліку; спрощена проста форма 

обліку без застосування подвійного запису ускладнюють відповідність 

ведення обліку.  

Удосконалення форми бухгалтерського обліку забезпечить 

дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності. 
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com.ua/normative/pku.html 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства фінансів  N 1591 від 09.12.2011р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx. 
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економіки в Україні, її інтеграції у світовий простір бухгалтерський 

облік є важливим засобом у системі управління підприємствами, яке 

потребує постійної інформації про здійснення господарських 

процесів, їхній характер і обсяг, про наявність майнового, трудового, 

фінансового потенціалу, про фінансові результати діяльності. 

Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, 

які систематизуються у фінансову звітність. Остання має особливе 

значення для управління підприємством, оскільки використовується 

для аналізу ефективності його функціонування. 

Виклад основного матеріалу.  Підкреслюючи значення 

бухгалтерського обліку в управлінні господарською діяльністю, 

німецький вчений-економіст І.Ф. Шерр ще наприкінці XІX ст. писав, 

що "Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний 

керівник сучасного й надійний консультант майбутнього кожного 

підприємства" [1]. 

Основою інформаційного забезпечення управління 

підприємством є бухгалтерський облік.  

Бухгалтерський облік, відображаючи господарські процеси і 

явища в динаміці, дає змогу встановити тенденції і закономірності в 

розвитку керованого об’єкта, надаючи тим самим необмежені 

можливості для своєчасного напрацювання оптимальних 

управлінських рішень з належним впливом на керований об’єкт. 

Облік виступає у ролі інструмента, що забезпечує всі щаблі 

управління інформацією про стан суб’єктів управління. Певним 

гарантом надійності даних бухгалтерського обліку стає контроль. 

Внутрішньогосподарський контроль із різноманітністю 

застосовуваних ним методів і прийомів при належній організації 

здатен не тільки засвідчувати достовірність облікової інформації, а й 

сприяти підвищенню якості і повноти оперативних даних та даних 

управлінського обліку. 

Отже, система обліку та система контролю характеризують 

об’єкт управління – підприємство з усіма його особливостями, 

загалом створюють інформаційну основу його діяльності, 

ідентифікуються з системою господарського механізму як складові 

частини, водночас входять до складу економічної системи управління 

у вигляді окремих підсистем. Між цими складовими системи 

господарського механізму існують зв’язки, що їх об’єднують [2]. 

Система бухгалтерського обліку повинна формувати 
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інформацію, що задовольняє потребам широкого кола зацікавлених 

користувачів. Сучасний бухгалтерський облік є інформаційною базою, 

на основі якої можлива підготовка різних видів бухгалтерської і іншої 

звітності, зокрема, фінансової звітності, консолідованої фінансової 

звітності, управлінської звітності, податкової звітності, статистичної 

звітності, звітності перед державними органами контролю тощо. При 

цьому слід враховувати, що підсумкова (звітна) інформація тісно 

пов’язана з нормуванням, плануванням, контролем та аналізом. У 

зв’язку з цим у складі звітної інформації повинні бути, крім фактичних 

даних, планові, нормативні, кошторисні показники, а також показники 

відхилення від них як в абсолютних, так і у відносних величинах[3]. 

Отже, основою інформаційного забезпечення управління 

підприємством є бухгалтерський облік. Для вирішення задач, що 

стоять перед бухгалтерським обліком, його розглядають у двох 

напрямах: фінансовий облік і управлінський облік. Управлінський 

облік повинен надавати інформацію, засновану на даних як 

фінансового, так і не фінансового характеру, для прийняття рішень 

керівниками. Однак у багатьох підприємств служби фінансового і 

управлінського обліку частково дублюються за своїми функціями. 

Для вдосконалення управління на мікрорівні і підвищення 

конкурентоспроможності бізнесу дуже велике значення має якість 

інформації, що надається бухгалтерським обліком. Важливим 

чинником підвищення якості фінансової, управлінської та іншої 

інформації є вдосконалення облікового процесу на підприємстві. До 

найважливіших об’єктів інформаційного забезпечення управління 

підприємством з позиції реалізації задач бухгалтерського обліку, слід 

віднести: 

- нормативно-правову базу бухгалтерського обліку; 

- облікову політику підприємства; 

 - дані синтетичного та аналітичного обліку; 

- первинні документи; 

- фінансову звітність; 

- внутрішню (управлінську) звітність[4]. 

Зазначені об’єкти повинні бути покладені в основу 

формування інформаційного забезпечення управління підприємством. 

Слід звернути увагу на те, що бухгалтерський облік є однією з 

найважливіших складових у системі управління, недосконалі форми та 

методи якої можуть уповільнити розвиток економіки. Тому в Україні 
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необхідно протягом короткого терміну забезпечити наявність 

бухгалтерів, які зможуть обслуговувати ринкову економіку, володіючи 

знаннями з ведення фінансової звітності згідно з міжнародними 

стандартами і здатних приймати рішення на основі глибокого 

розуміння основних економічних явищ. Формування в системі 

бухгалтерського обліку якісної інформації значною мірою залежить 

від того, наскільки швидко практикуючі бухгалтери усвідомлять 

можливості, надані їм новими нормативними документами. Чим 

раніше бухгалтер усвідомить, що він не просто реєстратор фактів 

господарського життя, тим швидшими темпами відбудуться реформи 

в галузі обліку. Отже, в сучасних умовах підвищилася роль людського 

фактора як ключового чинника системи управління при створенні 

умов для забезпечення правильної та стабільної роботи підприємства. 

Пріоритетності набуває професіоналізм бухгалтера, його 

компетентність в умовах постійних змін правового регулювання  й 

ускладнення ведення бізнесу. 

Зважаючи на сучасний стан розвитку підприємств, є потреба в 

кваліфікованих спеціалістах, що добре знають міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тому керівникам 

необхідно направляти на навчання своїх бухгалтерів або залучати зі 

сторони консультантів. У зв'язку з цим стає необхідною підготовка 

кваліфікованих кадрів зі знаннями міжнародних стандартів фінансової 

звітності, що є одним із актуальних напрямів реформи системи обліку 

й звітності в Україні. Потрібні нові підходи до навчання, підготовки та 

перепідготовки кадрів. Насамперед слід навчати тих працівників, які є 

заінтересованими користувачами бухгалтерської звітності, в тому 

числі власники і керівники підприємств. 

Висновки і пропозиції. Досліджуючи місце і значення 

бухгалтерського обліку в системі господарського механізму, 

необхідно підкреслити його зв’язок з усіма елементами управління – 

плануванням, контролем, аналізом та ін. Саме  облік є інформаційною 

базою, що забезпечує функціонування цих елементів, він також надає 

інформацію про ефективність управління загалом. Тобто 

бухгалтерський облік є постачальниками інформації про стан та 

напрями розвитку підприємства, а тому формує основу 

інформаційного забезпечення управління підприємством.  
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Облік виник разом з людською цивілізацією шість тисяч років 

тому. І перші кроки його мали величезні наслідки для історії. Потреби 

господарського життя викликали розвиток обліку, що в свою чергу 

стимулювало розвиток цивілізації, особливо таких невід'ємних її частин, 

як писемність і математика. 

Більшість істориків вважають, що в первісному суспільстві 

велика частина відомостей про господарську діяльність містилася в 

думці, оскільки примітивні облікові записи виникали рідко. Розвиток 

цивілізації, укрупнення господарств, зажадали освоєння та застосування 

облікових записів на матеріальних носіях. У Месопотамії це були глиняні 

таблички, в Древньому Єгипті - папірусні сувої, на Русі - берестяні 

грамоти. 

1 період - з моменту виникнення товарно-грошових відносин 

до кінця XVII століття 
Для цього періоду характерно: поява різних способів 

реєстрації фактів господарського життя в облікових регістрах у 

вигляді систематичних і хронологічних записів; мануфактурне 

виробництво; співіснування натурального обміну і товарно-грошових 

відносин.  

Приблизно з XV століття став поширюватися "дощатий 

рахунок", завезений, очевидно, західними купцями разом з різним 

товаром і текстилем. "Дощатий рахунок" майже не відрізнявся від 

звичайної рахівниці і являв собою рамку з закріпленими 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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горизонтальними мотузками, на яких були нанизані просвердлені 

сливові або вишневі кісточки. 

Кінцем періоду становлення бухгалтерського обліку стало 

широке використання методу подвійного запису. У 1494 році 

італійський професор математики Лука Пачолі опублікував «Трактат 

про рахунки і записи», з якого випливає, що венеціанські купці робили 

записи в трьох книгах: чорновій, журналі і головній, не рахуючи 

копіювальної книги і інвентарної. Лука Пачолі рекомендував для 

використання так званий аналітичний запис. Про значення цього 

трактату свідчить той факт, що протягом кількох століть ним 

користувалися в Італії, Франції, Англії, Німеччині як основним 

керівництвом з бухгалтерського справ. А спосіб подвійного запису не 

втратив свого значення донині 

2 період - кінець XVII - кінець XVIII століть. 

Для цього періоду характерні однакові підходи до основ 

систематизації бухгалтерських записів. Так, до середини XVIII століття 

домінувала "Розвинена італійська форма рахівництва»; надалі Гельвіга 

(1774) була запропонована «Меморіально-касова форма»  

У 1673 р. з'явився "арифметичний прилад" Готфрiда Вiльгельма 

Лейбнiца (1646-1716) - дванадцятирозрядний десятковий пристрiй для 

виконання арифметичних операцiй, включаючи множення i дiлення, для 

чого, на додаток до зубчатих колiс використовувався схiдчастий валик. 

"Моя машина дає можливiсть чинити множення i дiлення над 

величезними числами миттєво" - iз гордiстю писав Лейбнiц своєму другу 

3 період - кінець XVIII - кінець XIХ століть. 

У цей період виходить велика кількість робіт з бухгалтерського 

справі, виникають теорії рахівництва: юридична - у Франції, економічна - 

в Італії, камеральна - в Німеччині. У цей період сформувалися основні 

напрямки в науці счетоведения, по яких і пішла її подальший розвиток. 

Чарльз Беббiдж (1791-1881) здiйснив якiсно новий крок у 

розвитку засобiв цифрової обчислювальної технiки - перехiд вiд ручного 

до автоматичного виконання обчислень по складенiй програмi. Ним був 

розроблений проект Аналiтичної машини - механiчної унiверсальної 

цифрової обчислювальної машини з програмним керуванням (1830-1846 

рр.). 

4 період - кінець XIХ - початок ХХ століть 

Період становлення бухгалтерського обліку як галузі наукових 

знань. Більшість авторів прагнули сформулювати теоретичні основи 
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бухгалтерського обліку, визначити область тих явищ, вивчення яких 

складає об'єкт цієї науки. 

5 період - початок ХХ століття - до наших днів доцільно 

розділити на дві основні стадії:  

Початок - середина ХХ століття характеризуються розробкою 

базових принципів об'єктивної оцінки майново-правового положення 

самостійно господарюючого суб'єкта, галузевою спрямованістю у 

побудові системи бухгалтерського обліку, розширенням державної 

регламентації національної системи бухгалтерського обліку та 

звітності; 

З середини ХХ століття до нашого часу - розробляються 

принципи оцінки майново-правового становища господарюючих 

суб'єктів в умовах зовнішнього ринкового середовища і у зв'язку з 

прийняттям ефективних господарських рішень по вилученню майбутніх 

економічних вигод; розробкою і впровадженням Міжнародних 

стандартів з бухгалтерського обліку та аудиту. 

Працюючи в Діловоді, Ви зможете вести облік і складати 

податкову звітність в єдиній програмі. Забудьте про экспорта/импорт 

xml-файлів з довгими та незрозумілими назвами - цю "комп'ютерну 

дурницю" Діловод виконує автоматично. Тиснемо "Створити звіт" - 

звіт заповнений. Перевірили? Тиснемо "Зберегти", "Відправити". 

Вводимо пароль до ваших електронних ключів (ЕЦП). Звіт 

відправлений! Як тільки прийде зворотня відповідь - вводимо пароль і 

бачимо заповітне "Звіт прийнято". Друкуємо квитанцію №2. 

Microsoft Excel програма для роботи з електронними 

таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, 

Windows NT і Mac OS, а також Android, ОС IOS і Windows Phone. 

Вона надає можливості економіко-статистичних розрахунків, графічні 

інструменти і, за винятком Excel 2008 під Mac OS X, мова 

макропрограмування VBA (Visual Basic для додатка). Microsoft Excel 

входить до складу Microsoft Офіс і на сьогоднішній день Excel є 

одним з найбільш популярних додатків в світі. 

 
Список використаних джерел: 

1. Закон України "Про Бухгалтерський облік та Фінансову звітність в 

Україні". 

2. Ф. Ф. Бутинець "Історія бухгалтерського обліку". 

3. В. Г. Швець "Теорія бухгалтерського обліку". 

4. Н. М. Грабова "Теорія бухгалтерського обліку" 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ 

ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  

У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДКС УКРАЇНИ 
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Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька 
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Анотація. У статті висвітлено особливості та переваги системи 

казначейського контролю за бюджетними коштами, перспективи його 

розвитку та впливу па ефективність бюджетної політики держави. 

Ключові слова: фінансовий контроль, державна казначейська 

служба, бюджетні кошти. 

Постановка проблеми. В Україні прозорість бюджетного 

процесу на стадії його виконання, ефективне управління бюджетними 

коштами та контроль за їхнім цільовим спрямуванням, забезпечується 

Державною казначейською службою України. 

Невід'ємною ділянкою роботи органів державної казначейської 

служби  є контрольна діяльність. Повноваження Державного 

казначейської служби України як контролюючого органу визначені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року № 

590 "Про затвердження положення про Державне казначейство 

України".  

Метою фінансового контролю, що здійснюється органами 

Державної казначейської служби, є зменшення кількості й обсягів 

порушень бюджетного законодавства та недопущення використання 

бюджетних коштів не за призначенням; взяття зобов'язань 

розпорядниками коштів понад обсяги виділених бюджетних 

асигнувань. 

Виклад основного матеріалу. Державна казначейська служба, 

на відміну від фінансових органів, здійснює контроль за виконанням 

бюджетів на всіх етапах використання коштів, тобто на етапі 

прийняття зобов'язань, попередньої перевірки та оплати рахунків 

розпорядників бюджетних коштів і одержувачів. 

У процесі контролю за цільовим спрямуванням бюджетних 

коштів органи Державної казначейської служби в частині виконання 

державного бюджету за видатками здійснюють: 

1)  попередній контроль здійснюється на стадії прийняття 

зобов'язань, особливо на стадії схвалення та дозволу на витрачання 
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державних коштів. При прийнятті зобов'язань слід відокремлювати: 

поточні зобов'язання - тобто ті, які будуть виконані та потребують 

повної сплати в поточному році; перехідні зобов'язання - тобто ті, 

сплата по яких буде здійснюватися за рахунок асигнувань майбутніх 

періодів протягом кількох років. 

2)     фінансовий контроль на стадії проведення операцій 

перед здійсненням платежу, включаючи дозвіл та підтвердження 

вимог на оплату. Цей контроль постійно здійснюється Державною 

казначейською службою України, яке як зберігач державних коштів, 

зобов'язане забезпечити ефективне і раціональне їх використання 

відповідно до програми Уряду. 

Система казначейського контролю за бюджетними коштами 

дає можливість попередити порушення, призупинити операцію і 

повернути платіжні документи без виконання, тому то бюджетні 

рахунки переведені з банківських установ до органів Державної 

казначейської служби. 

У разі виявлення бюджетних правопорушень органи 

Державної казначейської служби  України в межах своєї компетенції 

можуть вчинити дії до розпорядників та отримувачів коштів, 

призупинити здійснення операцій та будь-яких платежів з рахунку 

порушника бюджетного законодавства та застосувати адміністративні 

стягнення до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях. 

Таким чином, забезпечується суворий контроль за 

правильністю операцій із бюджетними коштами, який є гарантією 

дотримання бюджетного законодавства та чіткого виконання рішень 

органів влади. В результаті запровадження казначейського 

обслуговування бюджетних коштів кількість та обсяги порушень у їх-

ньому витрачанні значно скоротились [4].  

Висновки і пропозиції. Отже, Державна казначейська служба 

України, виступає як охоронець державних коштів, і зобов’язана 

забезпечити їх цільове використання відповідно до чинного 

законодавства України. 

Запровадження казначейської системи касового виконання 

бюджетів допомогло значно підвищити прозорість бюджетного 

процесу й ефективність використання бюджетних коштів. 

 
Список використаних джерел: 
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Анотація. Досліджено роль практичного навчання в підготовці 

майбутніх фахівців бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: бухгалтер, бухгалтерський облік, фахівець, 

Стрийський коледж. 

Постановка проблеми. Професія бухгалтер має великий 

спадок і є однією з найдавніших професій. Розвинута і ефективно 

організована бухгалтерська справа є однією з невід’ємних елементів 

будь-якої економіки. Бухгалтери відіграють життєва важливу роль в 

наданні доказової в достовірної інформації, яка необхідна для 

прийняття управлінських рішень. Сучасний бухгалтер займається не 

тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка 

включає планування і прийняття управлінських рішень, контроль і 

привернення уваги керівництва до порушення, оцінки, аналізу 

діяльності та аудит. Крім того, бухгалтер повинен задовольнити 

потреби користувачів облікової інформації, як зовнішніх, так і 

внутрішніх.  З підвищенням значення бухгалтера в інформаційному 

суспільстві на перший план ставиться питання його професійної 

підготовки.                                                                

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, щоб 

отримати гідну роботу, спеціалісту з бухгалтерського обліку просто 

недостатньо мати відповідну вищу освіту та досвід роботи . Сучасний 

бухгалтер має постійно змінювати, розширювати і удосконалювати 

нові види спеціалізації бухгалтерської професії, підвищити свій 

професійний рівень, відповідати іміджу ділової презентабельної 

людини, дотримуватися етичного та морального принципу, за 
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вимогами часу підвищувати професійну кваліфікацію за сучасними 

стандартами Міжнародної федерації бухгалтерів.                                                                                            

Практична підготовка студентів започатковується в процесі 

теоретичного навчання, коли проводяться лабораторно-практичні 

заняття, вирішуються завдання певного виробничого змісту.                                                                         

У нерозривній єдності теорії і практики пріоритетна роль належить 

практиці. Практичне навчання має велике значення для підготовки та 

формування фахівців і дає змогу: 

 Володіти необхідними знаннями щодо сучасних змін у 

державотворенні, уміння і навички прийняття та пошук інноваційних 

шляхів виваженої раціональності у майбутній професійній діяльності; 

 Приймати професійні рішення з урахування їх соціально-

економічні та психологічні наслідки; 

 Володіти уміннями та навичками застосування прогресивного 

досвіду з питань організації управління та визначення можливих 

обсягів, умов та сукупності наслідків його адаптації в очолюваному 

підрозділі. 

В Стрийському коледжі практична підготовка студентів 

здійснюється за наступними етапами: 

 Практичні завдання, на яких починається формування 

первинних навиків; 

 Навчальна практика, завдання якої є ознайомленням студентів 

із специфікою майбутньої спеціалізації, отримання первинних 

професійних умінь і навичок із спеціальних дисциплін, передбачених 

навчальним планом відповідної спеціальності; 

 Переддипломна практика метою якої є ознайомлення 

студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах. 

 Висновки.  В Стрийському коледжі на заняттях зі 

спеціальності «Бухгалтерський облік» використовують активні форми 

і методи навчання для досягнення високого рівня професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів – бухгалтерів за допомогою питань 

і відповідей; рольових ігор; дослідницьких семінарів, коли на 

конкретних прикладів студент отримує практичні навички і закріплює 

професійні знання; проводяться конференції; олімпіади зі 

спеціальності; заняття на виробництві. Велике значення у 

практичному навчанні відіграє самостійне вивчення. Самостійна 

робота є важливим фактором засвоєння навчального матеріалу. 

Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, його 
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вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і 

методи всіх видів навчальних знань.  Викладачі Стрийського коледжу 

відділення «Бухгалтерський облік» творчо впроваджують нові 

педагогічні, інформаційні технології, кращі досягнення вітчизняної 

освіти. Кожний викладач знаходиться в творчих пошуках: пишуть 

посібники, розробляють робочі зошити для самостійного вивчення 

дисципліни. Для фахової підготовки студентів створюють необхідні 

умови: лабораторії, кабінети, комп’ютерні класи з програмою 1С: 

Бухгалтерія і доступом до мережі інтернету.                                                                                                                               

Бухгалтерське відділення підтримує зв’язки з економічними 

факультетами Львівського національного аграрного університету, де 

продовжують навчання більшість випускників колежу, здобуваючи 

класифікація спеціаліста чи магістра. 

 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ТА КОНТРОЛЬ    

ЗА  ВИКОРИСТАННЯМ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
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Тлумацький коледж Львівського НАУ 
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Анотація. У статті розглянуто законодавчо-нормативне 

забезпечення обліку праці та її оплати. Проаналізовано актуальні проблеми 

контролю фонду оплати праці, запропоновано аспекти удосконалення обліку 

оплати праці на підприємстві.                                               

Ключові слова: бухгалтерський облік, оплата праці, фонд оплати 

праці, контроль, організація оплати праці. 

 Постановка проблеми. Сучасний етап переходу економіки 

України до ринку, що характеризується спадом виробництва і 

поглиблення кризових явищ в економіці вимагає від бухгалтерського 

обліку створення належної системи обліку і контролю за витратами 

праці та її оплатою. Оскільки заробітна плата служить основним 

засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним 

важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст 

продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення та розвиток 

ринкових відносин в Україні поклали край  раніше існуючим умовам 

роботи, як окремих підприємств, галузей так і економіки держави в 

цілому. Саме це зумовило зміну форми власності, а отже і вимоги до 
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роботи підприємств, підвищення ефективності їх виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, послуг та інше на підставі 

введення нових досягнень науково-технічного прогресу. 

В умовах переходу до системи ринкового господарювання 

відповідності змін що виникли в економічному та соціальному 

розвитку України, суттєвих змін набула також політика в області 

обліку праці та заробітної плати, соціальної підтримки і захисту 

працюючих. Значна кількість функцій держави по реалізації цієї 

політики переданою безпосередньо самим підприємствам, котрі 

самостійнно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, 

матеріального заохочення та стимулювання її результатів. 

 Поняття "заробітна плата" набуло нового змісту, воно 

охоплює всі види заробітку (а також різні форми  премій, доплат, 

надбавок, соціальних пільг), що може бути нарахованим, як в 

грошовій так і натуральній формах, включаючи грошові суми 

нараховані працівникам у відповідності з чинним законодавством за 

невідпрацьований час (щорічні відпустки, святкові дні).   

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна    

плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності 

та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 

Оплата праці та інші соціальні виплати працівникам підприємства 

регулюються розробленими та затвердженими внутрішніми 

нормативними документами: Положенням про оплату праці, 

Положенням про преміювання, Положення про надання матеріальної 

допомоги, Положенням про винагороди за підсумками роботи за рік 

та ін. 

В сучасних умовах основою організації заробітної плати на 

підприємствах є тарифна система, яка містить тарифну сітку, тарифні 

ставки, тарифно-класифікаційні довідники і схеми посадових окладів.                                                              

 Порядок нарахування заробітної плати належної працівникам 

підприємства, залежить від форм оплати праці (погодинна, відрядна 

чи акордна), що застосовуються на підприємстві і організація 

виконання самих робіт (в індивідуальному порядку чи бригадою). 

При погодинній оплаті праці основним документом, який служить 

підставою для нарахування  заробітної плати є Табель використання 
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робочого часу. У цьому випадку для розрахунку погодинного 

заробітку працівника цього підприємства, бухгалтер знаходить його 

розряд погодинну тарифну ставку даного розряду і кількість 

відпрацьованих годин за табелем. Тобто розмір заробітку буде 

залежати від відпрацьованого часу з урахуванням рівня кваліфікації. 

Ця система оплати праці недостатньою мірою пов'язана з кінцевими 

результатами діяльності колективу працівників і не сприяє прояву 

ініціативи та творчості. 

Відрядна форма оплати праці передбачає визначення розміру 

заробітку за кількість виробленої продукції в одиницю часу за 

встановленими тарифними ставками і нормами виробітку. 

Застосовують цю форму на роботах, де можливий облік колективної 

або індивідуальної праці й кінцевий результат можна обчислити в 

натуральних одиницях. 

Акордну систему оплати праці застосовують тоді, коли 

необхідно підсилити матеріальний інтерес робітників у скороченні 

термінів виконання робіт, у дотерміновій здачі об'єктів в 

експлуатацію. З цією метою формується фонд оплати на весь обсяг 

робіт. Щомісяця працюючим виплачується аванс, а остаточний 

розрахунок здійснюється після здачі об'єкта. 

Оплата праці у святкові і неробочі дні згідно з КЗпП України 

здійснюється в подвійному розмірі. 

Фонд заробітної плати підприємства загалом визначається як 

сума фондів заробітної плати промислово-виробничого та 

невиробничого персоналу. 

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців 

встановлюється окремо  за кожною категорією множенням посадових 

окладів на кількість працюючих за певною категорією з урахуванням 

доплат і премій згідно з чинним трудовим законодавством.\ 

Фонд заробітної плати непромислового персоналу 

розраховується з фонду заробітної плати промислово-виробничого 

персоналу. Визначений у такий спосіб загальний фонд заробітної 

плати є елементом витрат підприємства, що входить у собівартість 

продукції. 

Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом 

розрахунків з оплати праці з робітниками і службовцями складається 

Зведена відомість за розрахунками з робітниками і службовцями ф. 

№5.3 с.-г. Ця відомість складається на підставі показників 
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розрахунково платіжних відомостей за звітний місяць або Книги 

розрахунків з оплати праці. 

У відомості узагальнюються дані загалом по підприємству: 

про суму нарахованої оплати праці, суми оплати праці, виданої 

готівкою в поточному місяці, про розміри депонованої оплати праці, а 

також для одержання даних для перерахування до бюджету податку з 

доходів фізичних осіб. Підсумок нарахованої оплати праці за 

відомістю звіряють з показниками Журналу-ордера ф. №5.3 с.-г. 

Існують і іншу способи контролю такі як ревізія, аудит та 

внутрішньо-господарський контроль який може здійснювати головний 

бухгалтер чи керівник підприємства. 

Висновки і пропозиції. Облік оплати праці на підприємстві 

без сумніву є дуже трудомісткою та клопіткою роботою, яка вимагає 

точності та доступності інформації, помилки ж у ній мають більш 

серйозні наслідки. Та якщо дотримуватися всіх стандартів їх легко 

уникнути. Одним із важливих факторів який неабияк спрощує роботу 

бухгалтера є комп'ютеризована форма обліку, що фактично виключає 

можливість помилок.      
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Постановка проблеми. В умовах нестабільної економіки країни 

значно знизилася купівельна спроможність як населення, так і 

суб’єктів підприємницької діяльності, суттєво відчутний дефіцит 

фінансових ресурсів. Опинившись у непростій ситуації, підприємства 

України мають бажання вийти на міжнародний рівень розвитку. У 

таких складних умовах важливу роль відіграє фінансова звітність, її 

адаптація до нової економічної системи, яка спричинена багатьма 

факторами, у тому числі й орієнтація на МСФЗ. Причиною 

трансформації фінансової звітності є отримання якісної, прозорої 

інформації з метою донесення її до користувачів. Тому питання 

вдосконалення на сьогодні є одним із головних. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова звітність – це 

бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. У 2013-

2014 роках форми фінансової звітності зазнали суттєвих змін, не 

виключенням є і форма № 2 «Звіт про фінансові результати», яка 

отримала другу назву «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)». Головним результатом процесу доведення звіту про 

фінансові результати до виду, що не суперечить МСФЗ, стало 

введення показника «сукупного доходу» та виключення статей 

надзвичайних доходів і витрат [3, с. 149]. 

З кожним роком все більше підприємств складають фінансову 

звітність за МСФЗ. Використання МСФЗ супроводжується деякими 

труднощами, оскільки вони передбачають використання професійного 

судження для визнання, оцінки і розкриття інформації у фінансовій 

звітності. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» № 996 [1] для суб’єктів господарювання 

передбачена можливість самостійно встановлювати доцільність 

застосування міжнародних стандартів для складання фінансової 

звітності. Крім того, необхідність складання звітності за МСФЗ може 

бути обумовлена інвестором для суб’єктів господарювання з 

іноземними інвестиціями. 

В міжнародних стандартах не ставиться твердих вимог до 

форми Звіту про прибуток чи збиток та сукупний дохід: конкретну 

форму підприємство розробляє самостійно, не регламентовані назви 

статей звіту та їх розташування. Деякі статті, які вимагають 

національні стандарти, відсутні в звіті, регламентованому МСБО 1, і 

навпаки. При цьому різниця в назвах статей не відіграє принципового 
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значення, оскільки МСБО 1 не містить їх жорсткої регламентації. Не 

суперечить міжнародним стандартам й великий ступінь деталізації 

статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

НП(С)БО 1 містить низку таких регламентацій щодо складання форми 

№ 2, які не можна назвати такими, що відповідають МСБО 1 та 

Концептуальній основі МСФЗ. Зокрема, підхід до подання іншого 

сукупного доходу відповідно до НП(С)БО 1 не дає змогу виконати 

вимогу МСБО 1 щодо окремого подання статей іншого сукупного 

доходу, які в подальшому будуть рекласифіковані в прибуток або 

збиток за умови виконання певних умов та статей, які не 

підлягатимуть такій перекласифікації. Така ж невідповідність 

стосується й відображення податку на прибуток з іншого сукупного 

доходу, який також підлягає окремому наведенню за тією самою 

ознакою [4, с. 31]. 

 Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку формат 

Звіту не регламентується, що уможливлює застосування обох методів. 

Оскільки кожен метод подання має переваги для різних типів 

підприємств, норми МСБО 1 «Подання фінансових звітів» 

передбачають обрання такої класифікації, яка найдостовірніше 

відображатиме елементи результатів діяльності підприємства. Тобто 

підприємства мають право обирати один з двох методів класифікації 

на свій розсуд. Вибір методу залежить від традицій, галузевих 

чинників та характеру підприємства. Натомість вітчизняною формою 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) для 

визначення прибутку (збитку) звітного періоду передбачено 

відображення витрат від операційної діяльності, якщо слідувати 

термінології МСФЗ, за методом характеру витрат. Відображення 

витрат за їх характером так само є обов’язковим згідно з НП(С)БО 1 у 

розділі ІІІ форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)», однак перелік економічних елементів є жорстко 

регламентованим і не дає можливості висвітлити галузеві особливості 

підприємства [4, с. 32].  

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами є беззаперечними для більшості користувачів фінансової 

звітності, оскільки МСФЗ можна розцінювати як інструмент 

глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, 

закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її 

адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан та 
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результати діяльності організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ 

важлива не лише для іноземних, але й для національних інвесторів. Це 

неодноразово підтверджує необхідність і корисність процесу 

впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

містить інформацію про діяльність підприємства за певний період, що 

дозволяє розрахувати його рентабельність. Це є необхідним для 

оцінки потенційних змін у складі економічних ресурсів та 

прогнозування здатності підприємства генерувати грошові потоки від 

тієї ресурсної бази, що є в наявності. Також цей звіт дає змогу 

формувати судження про ефективність, з якою підприємство може 

використовувати додаткові ресурси. Тому перед розробниками 

облікових стандартів постає завдання у створенні такої моделі звіту, 

яка б найкращим чином задовольняла зазначені цілі. Важливими 

питаннями при цьому є: принципи визнання компонентів прибутку, 

структура звіту та порядок представлення його елементів. Оскільки 

звіт повинен бути легким для розуміння, а результати від усіх 

операцій мають бути розкриті, то він повинен забезпечити зрозумілу, 

доречну, достовірну та порівняну інформацію.  

Проаналізувавши зміст НП(С)БО 1, додатків до нього та 

Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової 

звітності № 433, слід зазначити, що при певному зближенні 

регламентацій щодо складання Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) з вимогами МСФЗ форма № 2 ще не повністю 

задовольняє їм. Зокрема, це стосується питань відображення інших 

операційних та інших доходів і витрат, класифікації видів діяльності, 

наведення компонентів іншого сукупного доходу, форматів 

представлення елементів операційних витрат. Позитивною новацією 

НП(С)БО 1 є обов’язкове звітування про інший сукупний дохід. 

Показник сукупного доходу як індикатор змін в активах компанії є 

дуже інформативним, оскільки лежить в основі прийняття рішень 

інвесторами та кредиторами. 

Висновки і пропозиції. У світовому масштабі здійснюється 

глобальне впровадження міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Україна також розпочала процес переходу. Зміни, що 

відбулись у національних стандартах бухгалтерського обліку, не 

принесли очікуваних сподівань щодо суттєвого наближення до МСФЗ, 

тим не менш перші кроки досить помітні. З одного боку, звіт має бути 
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легким для розуміння, а з іншого – результати від усіх операцій мають 

бути розкриті, адже він повинен забезпечити зрозумілу, доречну, 

достовірну та порівняну інформацію. Міжнародна практика свідчить, 

що звітність складена за МСФЗ відрізняється високою 

інформативністю, прозорістю, що стає досить актуальним і для 

підприємств України, хоча процес переходу супроводжується 

труднощами різного характеру: методологічного, організаційного, 

фінансового, кадрового та ментального. 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в країні 

та орієнтація на входження до європейської спільноти сприяє розвитку 

усіх функцій державного управління, зокрема фінансовий контроль, 

форми і методи якого постійно вдосконалюються.  

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль є 

важливою функцією управління спільними фінансовими ресурсами. 

Велике значення має контроль за правильністю складання кошторису 

доходів і видатків, так як саме він є передумовою забезпечення 

дисципліни витрачання бюджетних коштів, підвищення ефективності 

використання державних ресурсів. 
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Перевірка дотримання законодавства при складанні і виконанні 

кошторису по суті є одним з найважливіших контрольних заходів. 

По-перше, виконання показників державного замовлення: 

наприклад, статистичні дані про фактичний обсяг наданих послуг, 

фактичну чисельність контингенту, що отримує послуги в бюджетній 

установі, стан забезпеченості певними матеріальними цінностями. 

По-друге, аналіз звітності про результати виконання 

кошторису. Зокрема, відхилення між показниками затверджених 

асигнувань, фактичних видатків та касових видатків може свідчити 

про необґрунтовано проведені розрахунки необхідних асигнувань, що 

є підставою для ретельної перевірки розрахунків за певними кодами 

економічної класифікації. 

Мають значення й інші параметри. Це – обсяг коштів, 

переведених у дебіторську заборгованість; обсяг кредиторської 

заборгованості; динаміка залишків коштів на рахунках бюджетної 

установи, тривалість їх перебування без руху [2]. 

Важливим є аналіз змісту наказів, що видавалися в установі 

стосовно її фінансово-господарської діяльності, зокрема наказів про 

виплати премій та матеріальної допомоги, встановлення стимулюючих 

надбавок, оскільки передумовою таких дій , як правило, є завищення 

показника фонду оплати праці. 

Найбільше порушень виявляється при перевірках правильності 

розрахунків фонду оплати праці та видатків на поточне утримання 

бюджетної установи. Так, мають місце факти, коли фонд оплати праці, 

всупереч вимогам постанови Кабміну, ґрунтується не на ретельно 

проведених розрахунках, а на завищених показниках фонду оплати 

праці, завдяки чому створюється резерв для проведення стимулюючих 

виплат. 

Необхідно пам’ятати, що в якості джерела стимулюючих 

виплат можуть бути передбачені в кошторисі спеціальні асигнування 

для цієї мети та економія за основним фондом оплати праці, методика 

розрахунку якого базується на нормативних актах, що регламентують 

порядок оплати праці в певній галузі. 

За умови правильного визначення фонду оплати праці та 

реальної можливості для виплати надбавок і доплат за рахунок 

економії основного фонду оплати праці, що може бути забезпечено 

тільки наявністю вакантних посад, у контролера повинно виникнути 

декілька запитань, які слід проаналізувати: 
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- або завищено штатну чисельність відносно встановлених 

нормативів, що є фактом грубого порушення Бюджетного 

законодавства; 

- або бюджетна установа не повністю виконує свої функції, а 

фінансування з бюджету здійснюються в повному обсязі; 

- третій аспект – об’єктивність галузевого нормативного акта щодо 

нормативів штатів. Цей аспект дуже важливий, оскільки відповідні 

висновки дають підстави для попередження неефективного 

використання коштів на оплату праці шляхом внесення пропозицій 

щодо перегляду штатних нормативів. 

Правильність визначення видатків за іншими кодами 

бюджетної класифікації перевіряється математичним розрахунком. А 

передумовою такої перевірки є аналіз виконання кошторису за певний 

звітний період, порiвняння фактичних і касових видатків, аналіз 

дебіторської та кредиторської заборгованостей з розрахунків за певні 

послуги. 

Наявна кредиторська заборгованість повинна розглядатись у 

декількох аспектах: 

- чи не було необ’єктивно внесено зміни до кошторису у бік 

зменшення відповідного коду економічної класифікації на користь 

іншого, що стало причиною створення кредиторської заборгованості; 

- чи об’єктивно розраховано і затверджено показник потреби в 

асигнуваннях; 

- чи забезпечується установою режим економії споживання 

відповідних ресурсів. 

Розрахунок видатків на придбання основних засобів 

контролюється шляхом перевірки відповідних обґрунтувань потреби, 

документів, які підтверджують узгодження питань про придбання з 

вищими за підпорядкуванням органами. Перевіряється також 

найменування обладнання, що планується придбати, на предмет 

відповідності функціям, покладеним на установу. При перевірці 

правильності складання і виконання кошторису важливим є вміння 

дати правильну оцінку розбіжності між показниками затверджених 

асигнувань, касовими та фактичними видатками. 

Особливої уваги і аналізу потребують власні надходження 

бюджетних установ, тому що їх формування і використання чітко 

регламентовано.  

До таких доходів відносять: 
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- від послуг на платних умовах, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх функціональними повноваженнями, вони 

мають постійний характер і плануються у бюджеті; 

- надходження бюджетних установ від господарської або 

виробничої діяльності; 

- плата за оренду майна бюджетних установ; 

- надходження бюджетних установ від реалізації майна [1]. 

Висновки  і пропозиції. Отже, ретельне вивчення форм і 

методів контролю за дотриманням законодавства при формуванні, 

затвердженні і виконанню бюджету – єдиний шлях підвищення 

професійного рівня ревізора, а також впливу контрольно-ревізійної 

роботи на зміцнення фінансової дисципліни в державі. По 

досліджуваному питанню можна зробити висновок, що аналіз 

кошторису є не зайвим етапом в ревізійному процесі, а методом 

визначення ризиків порушень фінансово-бюджетної дисципліни. Для 

тих, хто вміє «читати» кошторис, план подальших ревізійних дій є 

чітким і зрозумілим. 
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Анотація. У статті розглянута сутність розрахунків з оплати 

праці,  розкрита техніка її нарахування та запропоновано рекомендації  по 

вдосконалення обліку з оплати праці в Україні. 

Ключові слова: заробітна плата, основна зарплата, додаткова 

зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, мінімальна 

зарплата, середня заробітна плата, трудовий договір. 

Поставка проблеми. Метою цієї статті є визначення сучасних 

підходів до оплати праці робітникам, які би відповідали змінам в 
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умовах  господарювання підприємств, та, відповідно, у системі обліку 

заробітної плати. 

Виклад основного матеріалу. Конституція України гарантує 

кожному громадянину право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він 

вільно погоджується. Заробітна плата, тобто зарплата — це 

винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. 

Фонд оплати праці включає наступні складові: 

- основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та 

посадових окладів для службовців. А також включається оплата праці 

за перебування у відрядженні; вартість продукції, виданої 

працівникам при натуральній формі оплати праці тощо; 

- додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі 

умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні й 

компенсаційні виплати, премії та винагороди, у тому числі за вислугу 

років, передбачені чинним законодавством: премії, пов'язані з 

виконанням виробничих завдань і функцій, суми виплат, пов'язаних з 

індексацією заробітної плати працівників; 

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких 

належать виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік, 

премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та 

інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами 

чинного законодавства або які проводяться понад встановлені 

зазначеними актами норми. 

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не 

нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку 

на працездатну особу. Заробітна плата перевищує мінімальну. 

Середньомісячна зарплата 1 працівника за 2015 рік становить: січень – 

серпень 1310грн., вересень – грудень 1432грн.(по досліджуваному 

підприємству «Бистровиця») 

Закон України "Про оплату праці" визначає: структуру 

заробітної плати, порядок встановлення і перегляду розміру 
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мінімальної заробітної плати, джерела коштів на оплату праці, 

систему організації і тарифну система оплати праці. Також законом 

передбачено державне та договірне регулювання оплати праці. права 

працівників на оплату праці та їх захист.  

Основними проблемами організації оплати праці на сучасних 

підприємствах є:  

– відсутність зв’язку оплати праці із результатами роботи та 

професійними характеристиками працівників; 

 – невиконання зарплатою всіх притаманних їй функцій : 

 Відтворювальна (відтворення робочої сили) 

 Мотиваційна (мотивація трудової діяльності) 

 Регулююча ( регулювання ринку праці) 

 Соціальна (однакова плата за однакову працю) 

 Оптимізаційна (стимулювання ресурсозабезпечення, 

підвищення ефективності виробництва);  

– відсутність чіткості визначення стратегії формування 

системи оплати праці;  

– відсутність на деяких підприємствах нормування праці, що є 

причиною диспаритету між витратами праці та винагородженням за 

неї;  

– низький рівень оплати праці окремих категорій працівників, 

що не відповідає реальному прожитковому мінімуму. 

Кодексом законів про працю України передбачено 

встановлення загальних вимог щодо укладання колективних договорів 

між роботодавцем і трудовим колективом та трудових договорів - між 

роботодавцем та відповідно працівниками. У колективному договорі 

встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: 

зміни в організації виробництва і праці; нормування і оплати праці, 

встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів 

трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення 

гарантій, компенсацій, пільг; умов і охорони праці; режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку. 

Розмір заробітної плати в різних країнах неоднаковий. Існують 

національні відмінності заробітної плати. 

Вони обумовлені неоднаковими розмірами величини вартості 

робочої сили, яка залежить від обсягу природних і історично існуючих 
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життєвих потреб, витрат на виховання працівника, продуктивності та 

інтенсивності праці в країні (табл.1). 

Таблиця 1 

Статистика мінімальних зарплат Європи 
Мінімальні зарплати 

східноєвропейських 

країн ( не є членом 

ЄС) 

Росія Білорусія Україна Молдова 

 

96 EUR 

 

57 EUR 

 

50 EUR 

 

37,5 EUR 

 
Країни ЄС з 

високими 
мінімальними 

зарплатами 

Люксембург Ірландія Бельгія Нідерланди Великобританія Франція 

 
1642 

EUR 

1
462 

EUR 

1
387 

EUR 

 
1382 

EUR 

 
1010 

EUR 

 
1000 

EUR 

 

Середня заробітна плата – по підприємству, установі – 

економічний показник, який характеризує розмір нарахованої 

заробітної плати, яка припадає на одного працівника підприємства, 

організації; визначається поділом загальної суми нарахованої 

заробітної плати на середню чисельність працівників (табл.2).  

Таблиця 2 

Середня заробітна плата в Україні 
Рік 1995 2000 2005 2010 2011 2015 

Середня 

плата 
(гривні) 

 

73 

 

230 

 

806 

 

2629 

 

2728 

 

5230 

 

Заробітна плата буде залежати від: 

 Виду праці (фізична чи розумова) 

 Фаху, тобто освіти отриманої робітником 

 Здібностей, вмінь реалізовувати свої знання 

 Продуктивності праці 

 Умов праці 

Середня заробітна плата: 

 Вчителя ≈ 2500 грн. 

 Депутата ≈ 17 425 грн. 

 Менеджера ≈ 2 737 грн. 

 Будівельника ≈ 1 476 грн. 

Висновки і пропозиції. Заробітна плата - це точка перетину 

інтересів багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів 

тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, якщо не 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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як найважливіших. У зв’язку з цим важко переоцінити значення 

роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, 

як правило, найбільш складна та трудомістка. 

На сьогоднішній день перехід до ринкових відносин, 

конкуренція змушують підприємства позбутися зайвих працюючих, 

або скоротити витрати на оплату праці. В умовах економічної 

трансформації заробітна плата повинна використовуватися як 

найважливіший засіб для стимулювання до зростання продуктивності 

праці, прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості 

продукції, підвищення ефективності виробництва.  

Але в Україні відсутня ефективна державна політика 

зайнятості, зарплат і трудових доходів. Проводиться політика 

“заморожування” заробітної плати, що дає змогу економити витрати 

на робочу силу і зберігати зайву чисельність зайнятих у економіці.  

Заробітна плата, як макроекономічна категорія є доходом, який 

формує платоспроможний попит населення, що стимулює структуру і 

розвиток виробництва. А відтак зниження реальних доходів 

працюючих, відхилення ціни на працю від її вартості призводять до 

звуження внутрішнього ринку, що є в свою чергу причиною 

скорочення виробництва.  

Реформування системи оплати праці в Україні є 

найважливішим завданням і потребує негайного здійснення.  

Удосконалення системи оплати праці повинно відбуватися в 

результаті оцінки величини робочої сили, в основі якої лежить 

вартість життєвих благ і послуг, необхідних для нормального життя 

працівника і членів його сім’ї. На сьогодні, щоб досягти цієї умови, 

потрібно збільшити середню заробітну плату принаймні в 5 разів. 

Підвищення заробітної плати повинно природно ґрунтуватись на 

підвищенні продуктивності праці, але в сучасних важких економічних 

умовах припустимо це зробити частково за рахунок грошової емісії. 

Інші джерела фінансування зарплати – це ліквідація непотрібних 

ланок держустанов, скорочення штатів апаратних працівників, 

“роздутих” в десятки разів порівняно з економічно стабільними 

країнами.  

Необхідно змінити систему оподаткування зарплати шляхом 

зниження податкових ставок, стимулюючи тим самим вихід з тіньової 

економіки значної кількості підприємств, що збільшить надходження 

коштів у бюджет. Мінімальний рівень заробітної плати треба 
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терміново і реально збільшити до рівня прожиткового мінімуму. 

Відповідно до декларації соціального прогресу і розвитку (ООН, 1969 

р.) держава повинна забезпечити задовільний рівень життя своєму 

населенню.  

У період інфляції в економіці країни заробітну плату слід 

індексувати.  

В сфері матеріальної мотивації персоналу, враховуючи, що на 

підприємствах України склалися багаторічні традиції і певний досвід 

матеріального стимулювання персоналу, який не можна повністю 

ігнорувати, особливо на перехідному етапі до ринкових відносин, 

найбільш прийнятним є поєднання і доповнення вітчизняного і 

зарубіжного досвіду.  

Реалізація цих, а в подальшому й інших заходів з 

удосконалення системи оплати праці в Україні дозволило б наблизити 

величину частки зарплати у витратах на виробництво до рівня 

економічно розвинутих країн, а оплату робочої сили - до 

загальносвітових стандартів. Це зіграло б важливу роль у підвищенні 

рейтингу нашої країни. 
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: викладач вищої категорії, викладач-методист 

Поліщук О.Г. 

 
Анотація. У статті розглянуто структуру експорту та 

формування ринку зерна, запропоновано рекомендації  для подальшої 

ефективності розвитку, регулювання, ефективності виробництва ринку 

зерна в Україні. 
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Ключові слова: зерно, ринок зерна, експорт зерна, зернове 

господарство. 

Постановка проблеми. Найважливішою складовою 

агропромислового комплексу є зернова галузь, що визначає основу 

економічної безпеки країни. Зернове виробництво займає провідне 

місце в структурі аграрного сектору економіки України. Від рівня 

ефективності його розвитку залежить добробут населення, 

гарантування національної продовольчої безпеки, експортні 

можливості країни. Також Україна є одним з найбільших експортерів 

зерна в Європі. Для утримання позицій на міжнародній арені з 

продажу зерна, вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно 

вкладати кошти у підвищення ефективності галузі, запроваджувати 

інноваційні технології з виробництва конкурентоспроможної 

продукції. 

Виклад основного матеріалу. Ринок зерна являє собою 

систему товарно-грошових відносин , що виникають між суб’єктами 

господарювання в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та 

використання зерна, на засадах вільної конкуренції, вільного вибору 

напрямів реалізації зерна  та визначенні цін, а також державного 

контролю  за його якістю та зберіганням. Суб’єктами ринку зерна є 

виробники зерна, підприємства по зберіганню зерна , установи 

державного регулювання ринку зерна, суб’єкти заставних закупок, 

акредитовані біржі та інші. 

Зернове господарство посідає важливе місце в економіці 

держави. Для забезпечення його ефективності, рівень  виробництва 

зерна повинен повністю задовольняти потреби внутрішнього попиту і 

забезпечувати зростання експортного потенціалу. 

За проведеним аналізом Володимира Клименка (президента 

Української зернової асоціації),  на 14 січня 2016 року з України вже 

відправлено 22,488 млн тонн зернових. При цьому прогноз на 2015-

2016 роки становить понад 36 млн тонн. З фактично експортованого 

зерна 10,6 млн тонн становила пшениця, 3,9 млн ячмінь і 7,8 млн тонн 

- кукурудза. 

Також Україна експортувала борошно – 151 тисячу тонн. 

Тобто, в цілому Україна експортувала вже 22,7 млн. тонн. Це 

результати тільки за півроку. До кінця маркетингового року ще 

залишилося відправити понад 14 млн тонн зерна.  
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Загалом, якщо темпи збирання врожаю зберігалися на рівні 

минулого року, то обсяги вирощування зерна перевищили торішні на 

15%, а врожайність зросла на 4,7 ц/га [Рис. 1]. 

 

 
Рис.1. Динаміка виробництва зерна 

 

Зернове виробництво – це галузь, продукція якої завжди була, 

є і буде одним з найважливіших джерел багатства будь-якої держави. 

У світовому землеробстві зернові культури постійно домінували, а 

зерно й нині залишається найважливішим і стратегічним продуктом 

сільського господарства. 

Проблема збільшення виробництва зернових культур 

зумовлює необхідність визначення його раціональної структури, як з 

точки зору використання агрокліматичного потенціалу, так і щодо 

кон’юнктури ринку. 

Формування зернового ринку України базується на діяльності 

ринків на рівні регіонів, які відіграють важливу роль і впливають на 

показники зернового виробництва. Тому запорукою ефективного 
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функціонування національного ринку зерна є досконала організація 

регіонального зернового ринку, що в умовах сучасності є найбільш 

складною та недостатньо вивченою проблемою. 

Висновки і пропозиції: Зерновий ринок для України має 

особливе значення, а зернова галузь є однією з найбільш важливих для 

її економіки. Українське зерно і борошно – небагато чисельні 

прибуткові і конкурентоспроможні на світовому ринку товари. 

Практично всі потреби держави в зерно продукції задовольняються за 

рахунок внутрішнього виробництва зерна. Всі види зернових, а 

особливо продовольче зерно і насіння, є і будуть залишатися для 

України стратегічно важливими експортними товарами. 

Сутність економічного механізму державного регулювання 

зернових ринків в Україні полягає в тому, щоб підтримувати 

зростаючий рівень попиту, а також стимулювати стабільний, 

високоефективний розвиток галузі на основі підвищення науково-

технічного рівня, здешевлення і покращення споживних якостей 

продукції, нарощування її експертного потенціалу в інтересах 

виробників, споживачів та суспільства в цілому. 
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